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ПРЕДГОВОР

Пред ва ма се на ла зи 12. књи га Еди ци је „Жи вот и де ло срп ских на уч-
ни ка“, ко ју из да је Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти пре ко свог Од бо ра 
за про у ча ва ње жи во та и ра да срп ских на уч ни ка и на уч ни ка срп ског по ре-
кла, осно ва ног 1992. године. У окви ру прет ход них 11 књи га об ра ђе не су 
жи вот не и рад не би о гра фи је око 140 на уч ни ка из обла сти при род но-ма-
те ма тич ких, ме ди цин ских и тех нич ких на у ка, ко ји су ре зул та ти ма сво га 
ра да оста ви ли ду бо ки траг у на шој на у ци, вре дан трај ног по ме на. Ова 
књи га из ла зи са из ве сним за ка шње њем, од го ди ну да на, до ко га је до шло 
услед не до стат ка до вољ но ква ли тет них ру ко пи са ко ји би за до во ља ва ли 
ви со ке кри те ри ју ме Од бо ра.

У ме ђу вре ме ну Од бор је до не кле ре ор га ни зо ван. Иза бра на су три 
ко-уред ни ка, по је дан за област ма те ма ти ке, фи зи ке и гео-на у ка, област 
хе миј ских и би о ло шких на у ка, и област ме ди цин ских на у ка. То су ре дом: 
др Ра де Да цић, ака де мик Дра го слав Ма рин ко вић и ака де мик Ра до је Чо-
ло вић. Глав ни уред ник ће, по ред ко ор ди на ци је све у куп ног ра да Од бо ра, 
во ди ти бри гу о обла сти тех нич ких на у ка. На да мо се да ће мо на овај на чин 
уна пре ди ти рад Од бо ра и учи ни ти га ефи ка сни јим.

Слич но као и у прет ход ној књи зи, и у овој пре о вла ђу ју ле ка ри. Има 
их се дам. Сле де три ин же ње ра, је дан хе ми чар, је дан би о тех но лог и је дан 
ге о лог и ге о граф. 

И ово га пу та имам при јат ну ду жност да се за хва лим свим чла но ви-
ма Од бо ра на тру ду ко ји су уло жи ли у ода би ру ком пе тент них ауто ра и 
ре цен зе на та, као и на ни зу ко ри сних при мед би и су ге сти ја ко је су има ли, 
да би књи га за др жа ла ква ли тет прет ход них. По себ ну за хвал ност ду гу јем 
но во и за бра ним ко-уред ни ци ма Еди ци је. Та ко ђе се за хва љу јем ауто ри ма 
по је ди них чла на ка, ре цен зен ти ма, лек то ри ма, тех нич ком осо бљу СА НУ 
и осо бљу из да вач ке ку ће Слу жбе ни гла сник.

У Бе о гра ду, де цем бра 2010. год. 
Уред ник,

 Академик Владан Д. Ђорђевић 
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PREFACE

Introduced here is the Volume 12 of the Edition The Lives and Works 
of Serbian Scientists published by the Serbian Academy of Sciences and Arts 
through its Board for the Study of the Lives and Works of Serbian Scientists 
and Scientists of Serbian Origin, founded in 1992. Th e previous 11 volumes 
present the life stories and working biographies of about 140 scientifi c experts 
on natural, mathematical, medical and technical sciences whose commendable 
achievements have left  indelible mark on Serbian science. Th is volume is being 
published aft er one-year delay, due to the lack of manuscripts which would meet 
the Board’s quality standards.

In the meantime, the Board has undergone certain organizational changes. 
Appointed were three new co-editors; Dr Rade Dacić for mathematics, physi-
cs and geo-science areas of research, academician Dragoslav Marinković for 
chemical and biological sciences and academician Radoje Čolović for medical 
sciences. Th e Editor-in-Chief, along with his duty to coordinate the overall ac-
tivities of the Board, will also be in charge of technical sciences. We hope that 
the changes will facilitate the working of the Board and make it more effi  cient 
in the future.

Similar to the previous volume, medical professionals are most represented 
in this one, too. Included are seven of them, together with three engineers, one 
chemist, one biotechnologist, and one geologist and geographer.

We are very happy to express our appreciation to all Board members for 
their eff ort and hard work in choosing competent authors and reviewers. We 
especially value their comments and ideas which helped this book to preserve 
the same quality which the earlier editions have.

Our special gratitude is extended to the co-editors of the Edition. We also 
wish to thank the authors of particular articles, reviewers, language editors, 
technical staff  at the Serbian Academy and the people of the publishing and 
printing house Službeni glasnik.

Belgrade, December 2010  Editor,
  Academician Vladan D. Djordjević
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ПАВЛЕ КЕНЂЕЛАЦ
(1766 – 1834)

Александар Грубић
Миодраг Јовановић









„Стајао је као снажан раст међу
ситним шибљем свог времена“

Ђ. Рајковић, 1868.

Па вле Кен ђе лац (и Кен ге лац), ар хи ман дрит, при род њак, исто ри чар 
и те о лог-ра ци о на ли ста, био је пр ви док тор те о ло ги је ме ђу Ср би ма и док-
тор фи ло зо фи је. Сво јим об ја вље ним де ли ма по ка зао је да је био пот пу но 
ори ги на лан и наш нај зна чај ни ји на уч ник у пр вим де це ни ја ма XIX ве ка. 
Са два док то ра та на у ка био је нај о бра зо ва ни ји а по нео бич ној па ме ти – 
нај ве ћи срп ски ин те лек ту а лац свог вре ме на. Зна њем, вла сти тим иде ја ма и 
ту ма че њи ма у ге о ло ги ји и би о ло ги ји са мо он је из на ше сре ди не био рав-
но пра ван с ис так ну тим европ ским при род ња ци ма са по чет ка XIX ве ка. 

О Кен ђел че вом не сва ки да шњем жи во ту оста ло је до ста до ку ме на та 
али су они, ве ћи ном, скло ње ни по ра зним др жав ним, цр кве ним и при-
ват ним ар хи ва ма, ду го би ли не до ступ ни. Због то га су се пр ви са ста вља чи 
ње го ве би о гра фи је осла ња ли са мо на оскуд не штам па не из во ре и усме на 
се ћа ња из дру ге ру ке. Та ко се до го ди ло да се у ње го ве би о гра фи је упли ћу 
мно ги про из вољ ни и са свим не тач ни на во ди, и то у тек сто ви ма ве о ма 
озбиљ них ауто ра. Ме ђу оста лим та кве су тврд ње да је ро ђен око 1770. или 
1772 (94, стр. 46 и 89, стр. 158), да је учио шко ле у Ен гле ској и Фран цу ској 
(151, стр. 465), сту ди рао пра ва у Бе чу, Је ни (127, стр. 234 и 89, стр. 158) и 
Пе шти (141, стр. 146), за тим, ка ко је у Је ни чак и док то ри рао (89, стр. 158), 
да је уре ђи вао „Сла ве но-срб ске вје до мо сти“ (89, стр. 159), да се вра тио у 
Ки кин ду 1897. го ди не (118, стр. 290), ка ко је био епи скоп (109, стр. 172) и 
про фе сор кар ло вач ке Бо го сло ви је (142, стр. 146), да је об ја вио „Цр кве ну 
исто ри ју“ (89, стр. 161) и дру го.

Пи сци ових ре до ва то ком ви ше го ди шњег, упор ног, па жљи вог и кри-
тич ког ис тра жи ва ња жи во та и де ла Па вла Кен ђел ца мо ра ли су да тра же 
по моћ ни за по је ди на ца, па ко ри сте ову при ли ку да се сви ма то пло за хва ле 
на то ме. По себ ну за хва лост, ме ђу тим, ду гу ју про фе со ру Ве се ли ну Ко сти ћу 
и ин же ње ру Сте ва ну Бу гар ском. 
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ПО РЕ КЛО И ДЕ ТИЊ СТВО

Пре ма крат кој ауто би о гра фи ји Па вле Кен ђе лац се ро дио у Ве ли кој 
Ки кин ди 29. ју на 1766. го ди не (119, стр. 359). То је нај по у зда ни ји по да так о 
да ту му ње го вог ро ђе ња па све дру го ја чи је на во де ви ше не тре ба узи ма ти 
у об зир (89, 94 и др.). 

До шао је на свет као је да на е сто де те оца Хри сти фо ра – Ри сте и мај ке 
Је вро си ме. Имао је још и нај мла ђег бра та – Пе тра.

Ро ди те љи Па вла Кен ђел ца по ти ца ли су из Мо ри шке Кра ји не. По сле 
уки да ња Кра ји не на сту пи ло је ра се ља ва ње гра ни ча ра па су се по кре ну ли 
и Кен ђел ци. Ме ђу пр ви ма су до шли 1751. го ди не и на се ли ли онај про-
стор бу ду ће Ки кин де на ко ме се да нас на ла зи пра во слав на цр ква. Отац је 
уме сто све ште ни ка „као би бли аш сва ки дан по зна њу и уме њу оба вљао 
мо ли тве и чи та ња с они ма ко ји су пр ви с њим до шли... док се ни је свр-
ши ла на се о би на. 

По том је по стао обрк нез а доц ни је – ка да је Ба нат ин кор по ри сан 
Угар ској – оста не до смр ти сво је се на тор при ви ле ги са ног Ма ги стра та ки-
кинд ског“ (94, стр. 46). Хри сти фор је био пи смен, да ро вит и ве о ма по пу ла-
ран у на ро ду па су га зва ли „вој во дом“ (162, стр. 9). Ту се Па вле Кен ђе лац 
ро дио и про вео ра но де тињ ство у кру гу ви шеч ла не, скром не и па три јар-
хал не по ро ди це. 

У ста ром кра ју Кен ђел ци су до би ли пре зи ме ве ро ват но по не ком њи-
хо вом прет ку ко ји је био вешт у пра вље њу узен ги ја (ма ђар ски – kengyel). 
Па вле је, ме ђу тим, ко ри стио и пре зи ме Кен ге лац. Пра вим по ро дич ним 
име ном он се пот пи си вао на свим зва нич ним пи сми ма и до ку мен ти ма 
са ста вље ним ла ти ни цом. Дру го пре зи ме је узи мао као не ку вр сту псе у-
до ни ма. Под тим дру гим пре зи ме ном је об ја вљи вао сво је књи ге и пи сао 
сва пи сма на ру ско-сло вен ском је зи ку. 

До 1779. го ди не Па вле Кен ђе лац је учио основ ну шко лу у Ки кин ди 
(119, стр. 359). Ту је до бро на у чио да чи та и пи ше цр кве но сло вен ски, што 
ће по сле би ти ве о ма зна чај но у ње го вом жи во ту. Го то во је из ве сно да је у 
то ме би ла ва жна уло га ње го вог оца Хри сти фо ра. 

Са не пу них че тр на ест го ди на Па вле Кен ђе лац је сту пио у тр го ви ну 
код А. Мак си мо ви ћа у Се ге ди ну. Ше гр то вао је три го ди не а го ди ну да на 
је био тр го вач ки по моћ ник. На кра ју је 11. ав гу ста 1783. го ди не узео „от-
пу сно пи смо“ од свог га зде и на пу стио Се ге дин. Кре нуо је да тра жи свој 
пу т и био је по моћ ник у тр го ви на ма у Бу ди му и Сто ном Бе о гра ду све до 
1785. го ди не (119, стр. 359). 
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ШКО ЛО ВА ЊЕ И ПУ ТО ВА ЊА 

Па вле Кен ђе лац је ра дио али ни је био оду ше вљен тр го вач ким по-
слом. По вла сти тим ре чи ма осе ћао је сна жно из ра же ну „жеђ за на у ком“. 
У два де се тој го ди ни је све на пу стио и вра тио се у Ки кин ду да из мо ли 
са гла сност и по моћ ро ди те ља за да ље шко ло ва ње. Отац му је дао три фо-
рин те и ис пра тио га у свет ре чи ма: 

„Ево, љу ба зни си не мој, све што имам све ти да јем, а сем то га да јем 
ти још и мој бла го слов. Иди, ис пу ни же љу тво ју, на у чи се и бу ди ми упо-
ри ште... у ста ро сти мо јој, и где бу деш ја ви ми да ти, ако уз мо гу по ша љем 
још нов ца; ако не уз мо гу, опро сти ми и тра жи по моћ од дру гих, на ро чи то 
од пре бо га тог Бо га“ (119, стр. 360).

Кра так за пис о свом шко ло ва њу на пра вио је сам Кен ђе лац (119, стр. 
360), али су ти ње го ви на во ди ка сни је кри тич ки пре и спи ти ва ни и де таљ-
ни је раз ра ђи ва ни у тек сто ви ма епи ско па Ила ри о на (119) и Ко ви ја ни ћа 
(128). Ове пу бли ка ци је су до при не ле до ста до бром по зна ва њу то ка ње-
го вог обра зо ва ња. 

Па вле Кен ђе лац се пе шке оти снуо у свет. До спео је до Ке жмар ка у „гор-
њој Угар ској“ и 21. сеп тем бра 1785. го ди не упи сао се у та мо шњу гим на зи ју 
као „Pa u lus Ken ge laz – gra ma ti cus“. Ту је слу шао пре да ва ња двоји це ве о ма 
по зна тих про фе со ра: Кри сти ја на Ге нер зи ка (из при род них на у ка и исто ри је) 
и рек то ра Ада ма Под ко ниц ког (ху ма ни тар не на у ке) (128, стр. 167–168). Сти-
ца јем срећ них окол но сти у Ке жмар ку је на шао про све та ра Јо ва на Са би ни ја, 
ко ји је „до бро знао срп ски чи та ти и пи са ти: јер је слу жбо вао по Вој во ди ни. 
Овај га при ми у свој дом и, ви дев ши па мет ног мом ка жељ ног шко ло ва ња, 
по др жи га у ње го вим на по ри ма“ ко ри сте ћи сва сво ја пе да го шка ис ку ства. 
То је би ло ве о ма зна чај но и пло до но сно. Кен ђе лац у та квим окол но сти ма 
ни је знао за умор и та ко је, за јед ну школ ску го ди ну, пре ла зе ћи из раз ре да 
у раз ред, за вр шио шест раз ре да гим на зи је. Шта ви ше, он је „по врх то га у 
на у ка ма об и шао све сво је вр шња ке“ (119, стр. 360). За тим је про вео не ко 
вре ме у По жу ну. По Ко ви ја ни ћу (128, стр. 168–169), Кен ђе лац ни је за пи сан 
у про то ко ли ма та мо шњег ли це ја али је он мо гао при ват но да по ха ђа пре да-
ва ња, као што су то мно ги ра ди ли. Слу ша ју ћи „ли це ал ну фи ло зо фи ју“ имао 
је при ли ку да бу де на пре да ва њи ма та да шњих ис так ну тих про фе со ра: Ја на 
Стерч ка, Сте фа на Со бе ла и Сте фа на Фа бри ја. 

У сеп тем бру 1786. го ди не Кен ђе лац је сту пио у гим на зи ју у Шо про њу 
где је ре дов но учио сед ми и осми раз ред гим на зи је, од но сно „фи ло зо фи-
ју“. На дан 24. ок то бра 1788. го ди не до био је „све до чан ство о за вр ше ној 
гим на зи ји“. „Све доџ ба је по ње га вр ло по хвал на ка ко у по гле ду на у ке, 
та ко и вла да ња. Но из ње ви ди мо и то да је он у шо проњ ској гим на зи ји 
про вео ви ше од две го ди не и ту до вр шио „ху ма ни о ра“ (119, стр. 360). 
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У Шо про њу је већ то ли ко си гур но вла дао школ ским зна њем да се из др жа-
вао од под у ча ва ња де це и по мо ћи ко ју су му пру жа ли Ата на си је и Алек си је 
Ка ра ма ти ни“ (119, стр. 360). 

Већ 27. ок то бра исте го ди не Па вле Кен ђе лац је под нео мол бу Кра-
љев ском угар ском на ме снич ком Ве ћу у Бе чу „да му се ра ди про ду же ња 
на у ке на Ки јев ском уни вер зи те ту у Мо скви из да нај ви ша до зво ла и пут-
ни ца на пет го ди на“. Овај кон тра дик то ран зах тев Ила ри он (Зе рем ски) 
ту ма чи у ду ху та да шњег вре ме на на сле де ћи на чин: „Из гле да да он ов де 
под Мо сквом под ра зу ме ва Ру си ју, ваљ да од ра ни је уоби ча је ног на за па-
ду на зи ва „Мо ско ви ја“. Он же ли да слу ша ви ше на у ке на ки јев ском уни-
вер си те ту ко га та да та мо још ни је ни би ло, не го је по стој ла Бо го слов ска 
Ве ли ка Шко ла..., у ко јој се учио... Јо ван Ра јић и мно ги дру ги на ши љу ди.., 
мо же мо сва ка ко прет по ста вља ти да је и Кен ђе лац то га ра ди же лео да оде 
у Ру си ју“ (119, стр. 361). 

На до зво лу за пут Па вле Кен ђе лац је че као го ди ну и по да на. До био ју 
је тек 10. апри ла 1790. го ди не али Ила ри он (Зе рем ски) чак и за то сма тра 
да је „он мо рао има ти ја ку ру ку ко ја му је то ис по сло ва ла“ (119, стр. 362), 
а због по ли ти ке ко ја је у то вре ме во ђе на у Бе чу по во дом ге не рал ног збли-
жа ва ња Сло ве на и Ру си је (стр. 361). До зво ла је ва жи ла за Ки јев у Ру си ји, 
и то са мо на три го ди не. Че ка ју ћи па сош Кен ђе лац је жи вео у Шо про њу и 
да ље се из др жа вао од „кон ди ци ја“.

Из Шо про ња Кен ђе лац се упу тио у Ру си ју. Пу то вао је кроз Мо рав ску 
и Пољ ску до Гдањ ска „мно ге гра до ве по се ћу ју ћи“ ус пут. Да ље је пло вио 
мо рем, пре ко Ри ге и сти гао у Санктпе тер бург. На шао је стан и зва нич но 
се при ја вио вла сти ма сеп тем бра 1790. го ди не. 

У Пе тро гра ду је Кен ђе лац на шао по зна тог Ср би на Те о до ра Јан ко-
ви ћа Ми ри јев ског, глав ног „над зор ни ка ру ских основ них шко ла“, ко ји је 
пре од ла ска у Ру си ју био „упра ви тељ шко ла у Те ми швар ском окру гу“. Уз 
Јан ко ви ће ву по моћ при мљен је у „Ду хов ну се ми на ри ју (Бо го сло ви ју) у 
Алек сан дра Нев ског Ла ври“. О ње го вим сту ди ја ма те о ло ги је има ма ло по-
да та ка. По ми ње се да га је по ма гао та да шњи ми тро по лит пе тро град ски и 
нов го род ски Га ври ло, ко ји му је с по све том по кло нио јед ну књи гу бе се да 
на ла тин ском је зи ку (119, стр. 362; 94, стр. 47). За тим, Кен ђе лац с ува жа-
ва њем на во ди свог про фе со ра при род них на у ка у Се ми на ри ји Краф та и 
ар хи ман дри та Ино кен ти ја Ду бра вин ског (2, стр. 22), а у пи сми ма се по-
зи ва на школ ске дру го ве Ор ла на (18, стр. 73) и Спе ран ског (89, стр. 163). 
Сем то га, он за пи су је да је та мо за го ди ну да на и осам ме се ци за вр шио 
„Бо го сло ви ју“ (119, стр. 362) и по стао док тор те о ло ги је (16, стр. 141).

Иза ових оскуд них по да та ка кри ју се не ке не ја сно ће о Кен ђел че вом 
шко ло ва њу. На то је скре нуо па жњу вла ди ка Ила ри он (119, стр. 363), ко-
ји за кљу чу је из не ких по твр да да Кен ђе лац ни је про вео у Ру си ји „ни пу-
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ну го ди ну да на“ па се пи та „ка ко је за та ко крат ко вре ме мо гао свр ши ти 
бо го сло вие“. Ове сум ње га на во де на по ми сао да се и Кен ђе лац мо жда 
шко ло вао „на оп се нар ски на чин“ као „и ње гов ка сни ји да ро ви ти ро ђак 
по зна ти Еми ли јан Ра дић“ (119, стр. 362). Не ја сно ћа не сум њи во има али 
њи хо во раз ре ше ње тре ба тра жи ти на дру гој стра ни у ко ју Ила ри он ни је 
био спре ман да за ла зи из не ких сво јих раз ло га. У сва ком слу ча ју са свим 
је про из во љан на вод Рај ко ви ћа (94, стр. 47) ка ко је Кен ђе лац „у Санктпе-
тер бур гу учио се 3–4 го ди не“. 

Ве о ма ве ро ват но је да је Кен ђе лац та мо на сту ди ја ма те о ло ги је за-
и ста био са мо го ди ну да на и осам ме се ци и, ис ко ри стив ши при зна ва ње 
„ли це ал ног фи ло зоф ског“ шко ло ва ња у По жу ну и Шо про њу, по ло жио све 
по треб не ис пи те и ри гу ро зум. Из раз го во ра са сво јим про фе со ри ма Краф-
том и Ду бра вин ским он је схва тио, ме ђу тим, да ње га за пра во ви ше ин те-
ре су ју не ке дру ге на у ке. За то је ла ко при стао да, као фор мал ни вас пи тач 
си но ва Т. Јан ко ви ћа, пре ђе на ста ри про те стант ски уни вер зи тет у Ха ле.

Пре ма Кен ђел че вој ауто би о граф ској за бе ле шци, он је из Пе тро гра да 
от пу то вао мо рем па је ус пут „ви део Швед ску, ви део Да ни ју, уочио Бри-
та ни ју, по се тио Га ли ју, и до пло вив ши на траг до Хам бур га до шао у град 
Ха лу“ (119, стр. 363). Од ње га са зна је мо да је био у Лон до ну (2, стр. 208) 
„а има тра га ме ђу ње го вим ар ти ја ма, да се ба вио та ко ђер не ко вре ме у 
Па ри зу“ (94, стр. 47).

Упи сни ца Уни вер зи те та у Ха леу је са чу ва на и у њој је за ве ден „Pa ul lus 
Kengyelatz Hun grus, Ju ris stu di o sus“ (119, стр. 363). Очи глед но да се Кен ђе-
лац упи сао на пра ва али се убр зо ви ше по све тио из у ча ва њу при род них 
на у ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Ко нач но је про на шао оно за чим је 
под све сно тра гао.

На пре да ва њи ма и де мон стра ци ја ма про фе со ра Јо ха на Рај нхол да 
Фор сте ра (1729–1798), те о ло га, лин гви сте, при род ња ка и ве ли ког пут-
ни ка, Кен ђе лац је (2, стр. 76–77) те мељ но ушао у при род не на у ке. Фор-
стер је био је дан од нај по зна ти јих чла но ва про фе сор ског ко ле ги ју ма на 
Уни вер зи те ту. Пре да вао је при род не на у ке и ми не ра ло ги ју. По ред оста-
лих, до бро је по зна вао схва та ња, иде је и ме то де ра да Би фо на, К. Ли неа, 
Т. Берг ма на и П. С. Па ла са и имао њи хо ва глав на де ла у сво јој при ват ној 
бо га тој би бли о те ци.

Од Фор сте ра, ко ји је имао огром на књи шка али и прак тич на зна ња из 
при ро де при ку пље на са пу то ва ња у Ру си ју (1765), Бри та ни ју (1766–1772) и 
са дру ге екс пе ди ци је Џ. Ку ка (1772–1775), мо гло се на у чи ти мно го упр кос 
ње го вој ма лој ори ги нал но сти и не ким пе да го шким не до ста ци ма (143, стр. 
171). Кен ђе лац је то осе тио и мак си мал но ис ко ри стио. Ка сни је се с ве ли-
ком за хвал но шћу и по што ва њем се ћа Фор сте ра као свог „бив шег учи те ља 
на Уни вер зи те ту у Ха леу“ (2, стр. 76–77).
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По Ко ви ја ни ћу (128, стр. 169–170), Кен ђе лац је у Ха леу, по ред Фор-
сте ра и Ду бе ле ва ве ро ват но слу шао и пре да ва ња Јо ха на Аугу ста Ебер хар да 
(фи ло зо фи ја, есте ти ка, при род на те о ло ги ја), Фри дри ха Ге ле на (фи зи ка) 
и Аугу ста Хер ма на Ни ма је ра (пе да го ги ја, те о ло ги ја). Та ко је ту, на са мом 
из во ру, упо знао и усво јио на че ла не мач ке ра ци о на ли стич ке фи ло зо фи је. 

О ње го вим сту ди ја ма у Не мач кој за бе ле же но је да су га сту ден ти иза-
бра ли за „кра ља“ свог удру же ња („Bur schen schaft s-Ko e nig“). У тој уло зи 
јед ном је то ли ко оду ше вио пру ског кра ља Фри дри ка Ви ље ма II Ве ли ког да 
је овај от па сао сво ју лич ну са бљу и по кло нио му је ре чи ма: „Ов де има те, 
Ви, го спо ди не Ко ле га, мо ју са бљу за успо ме ну“ (94, стр. 47). 

По сле две и по го ди не сту ди ја фи ло зо фи је, пра ва и „дру гих на у ка“ 
на Уни вер зи те ту у Ха леу, Кен ђе лац је за вр шио шко ло ва ње и од бра нио 
док тор ски ри гу ро зум, и то ве ро ват но кра јем школ ске 1794. го ди не.  

КРАТ КА ПРАВ НИЧ КА КА РИ ЈЕ РА

По сле за вр ше них сту ди ја у Ха леу, Кен ђе лац се вра тио ку ћи у Ки кин-
ду пре ко Сак со ни је, Че шке и Аустри је. За пи сао је да је у род ни град сти гао 
5. сеп тем бра 1794. го ди не (119, стр. 363), и то „као док тор и кан ди дат у 
ака де мич кој уни фор ми“ (94, стр. 48). При то ме, он ве ли, „ни су га по зна-
ли ка ко ро ди те љи, та ко и бра ћа и срод ни ци“ (119, стр. 363). По ми ње се, 
та ко ђе, ка ко га је на род до че као с „бар ја ци ма и ли ти ја ма“ (94, стр. 48) јер 
се са зна ло да га је не мач ки краљ лич но на гра дио (103, стр. 40). Овај по да-
так о све ча ном до че ку, из ни за раз ло га, не из гле да ни ма ло си гу ран, исто 
као ни онај да је „по сле су ко ба с Ма ги стра том иза бран 1794–1795 на че ло 
Ки кинд ске оп шти не“ (162, стр. 13). 

Апо стро фи ра ју ћи Кен ђел че ва стран ство ва ња Рај ко вић ис ти че „да је 
он од Ср ба, као и не у мр ли До си ти је, про шао у оно до ба нај ви ше све та“ 
(94, стр. 48). Био је у Аустри ји, Че шкој, Пољ ској, Ру си ји, Швед ској, Дан ској, 
Ен гле ској, Фран цу ској и Не мач кој, а имао је тек два де сет и осам го ди на. 

Још пре не го што се Кен ђе лац вра тио ку ћи на род у ки кинд ској оп-
шти ни ни је био за до во љан ка ко оп ште ин те ре се за сту па ју пред став ни ци 
ди штриктског Ма ги стра та (ко ме сар и су ди ја) у То рон тал ској жу па ни ји и 
Вар ме ђи, од но сно пред ма ђар ском вла сте лом и стра ним чи нов ни ци ма. 
То се на ро чи то осе ћа ло у оспо ра ва њу, кр ше њу и су жа ва њу при ви ле ги ја 
ко је су гра ни ча ри осво ји ли оруж јем у вре ме аустриј ске Кра ји не. У крај-
њој ли ни ји реч је би ла о срп ским при ви ле ги ја ма ко је је угар ско плем ство, 
по сле ус по ста вља ња двој не мо нар хи је, угро жа ва ло у жу па ни ји и Вар ме-
ђи . Због то га су оп шти на ри у Ки кин ди то ком 1793. го ди не по че ли да 
ра де на фор ми ра њу де пу та ци је, ко ја ће у Бе чу иза ћи пред ца ра Фран ца 
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I и за мо ли ти га да ин тер ве ни ше ка ко би се те при ви ле ги је у ма ђар ском 
пар ла мен ту што бр же, ефи ка сни је и тач ни је пре не ле и уне ле у кра љев ске 
угар ске за ко не. Упра во но во на ста ли за кон ски ин те рег нум до зво ља вао је 
љу ди ма у жу па ни ји и Вар ме ђи да се по на ша ју ка ба да хиј ски. Спро во ђе ње 
ове за ми сли ни је, ме ђу тим, ишло ни јед но став но ни ла ко.

Пре ма ар хив ским ма те ри ја ли ма ко је је при ку пио В. Ста јић (126, стр. 
69–70), у де пу та ци ју за Беч иза бра ни су Па вле Кен ђе лац, Јеф ти ми је Јо-
ва но вић и Ми ха и ло Пе рић. За ни мљи во је да је Па вле Кен ђе лац по стао 
глав ни опу но мо ће ник оп шти на ра 3. мар та 1794. го ди не, од но сно још у 
вре ме док је за вр ша вао сво је сту ди је у Ха леу. Из ве сно је да се то до го ди ло 
по сред ством ње го вог оца Хри сти фо ра, се на то ра у Ма ги стра ту, ко ји је на 
тај на чин си ну уна пред обез бе дио пр ви, и то зна ча јан по сао.

На ме ра оп шти на ра, ме ђу тим, пр во је би ла оспо ре на од стра не Ма-
ги стра та ко ји је зах те вао да де ле га ци ја бу де ма ги страт ска и да у њу уђу 
и де пу та ти из те ку ће. За тим се то ме ус про ти ви ла и ад ми ни стра ци ја из 
жу па ни је (2. 12. 1794). Ни на прет ход ним сед ни ца ма у Ма ги стра ту ни на 
Скуп шти ни ди штрик та 9. и 10. ја ну а ра 1795. го ди не, на ко јој се по ја вио и 
Кен ђе лац, ка ко из гле да, ни је до шло до спо ра зу ма са љу ди ма из Ма ги стра-
та. У Беч су от пу то ва ли са мо оп штин ски де ле га ти (94, стр. 48) са Кен ђел-
цем на че лу, али у не што из ме ње ном са ста ву. За ни мљи во је да је Кен ђе лац 
о на ме ра ма де ле га ци је у Бе чу у то ку де цем бра 1794. го ди не био у пре пи сци 
са ми тро по ли том Стра ти ми ро ви ћем (6).

У Бе чу на ауди јен ци ји код ца ра и кра ља Фран ца I Кен ђе лац је обра-
зло жио про бле ме на ро да у Ве ли ко ки кинд ском ди штрик ту и за мо лио су-
ве ре на за очин ску за шти ту. То је из вео ве о ма ве што па је де пу та ти ма обе-
ћа но да ће мол ба би ти озбиљ но узе та у об зир што је „у не чем и ис пу ње но“ 
(94, стр. 48). Та ко се до ста успе шно за вр шио рад де ле га ци је али су за ње не 
чла но ве тек та да по че ли ве ли ки про бле ми. 

Чел ни љу ди То рон тал ске жу па ни је ве о ма су се раз гне ви ли ка да су 
са зна ли за ре зул та те Кен ђел че ве ауди јен ци је у Бе чу. Ве ли ки жу пан Ба лог 
де Оче зва нич но је, пре ко Ма ги стра та, већ 21. де цем бра 1795. го ди не, од 
оп шти не тра жио из ве штај о то ме из ко јих фон до ва је фи нан си ран пут 
де пу та ци је у Беч. У Ма ги стра ту је фор ми ра на чак и „ко ми си ја ко ја има 
да ис пи ту је др ска пред у зе ћа Кен ђел че ва“ (126, стр. 74).

По себ но љут на успех де пу та ци је био је „све мо гу ћи“ то рон тал ски 
под жу пан Мар фи ја, ко ји је у Те ми шва ру вла ди ки Пе тру Пе тро ви ћу са оп-
штио да ће он „тог не мач ког док то ра (Кен ђел ца), ка ко га где до че па, из ба-
ти на ти, и но ву му ди пло му од сво је стра не где тре ба при ши ти“. Вла ди ка, 
ко ји је био акре ди то ван код Дво ра, опо ме ну ви це жу па на због прет њи али 
је ипак бр зо упо зо рио Кен ђел ца и чла но ве ње го ве де пу та ци је да се по жу-
ре за Мар фи јом у Беч ра ди од бра не. Не ки су то по слу ша ли али Кен ђе лац 
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ни је. Он је та да с вла ди ком Пе тро ви ћем већ во дио раз го во ре о сту па њу у 
ма на стир јер је, на вод но, то же лео још из мла до сти (89, стр. 160). На то ме 
је осо би то ин си сти рао вла ди ка има ју ћи у ви ду да би Кен ђе лац у мо на шкој 
ри зи био за шти ћен од свих опа сних прет њи из жу па ни је (94, стр. 48). 

У МА НА СТИ РУ

На сто ја њем те ми швар ског епи ско па Пе тро ви ћа Кен ђе лац је у Бу ди му 
ру ко по ло жен за ђа ко на и ар хи ђа ко на од стра не вла ди ке Ди о ни си ја По по-
ви ћа. По том је био по стри жен за мо на ха у ма на сти ру Св. Ђур ђе (од но сно 
Св. Ге ор ги је). Уско ро га је вла ди ка Пе тро вић име но вао и за та мо шњег 
ар хи ман дри та (1798. го ди не) а да, при то ме, ни је кон сул то вао Ми тро-
по ли та (16, стр. 140). У то вре ме још ни су по сто ја ла чвр ста пра ви ла о 
по ста вља њу ар хи ман дри та па је Пе тро вић сма трао да има дис кре ци о но 
пра во да то чи ни по свом на хо ђе њу. Вла ди ка је сма трао, с пра вом, ка ко 
је при до бив ши ви со ко обра зо ва ног Кен ђел ца за мо на шки чин учи нио 
на ро ду и цр кви ве ли ку ко рист, али ни су сви та ко ми сли ли. На ро чи то се 
то ме су прот ста вио ми тро по лит Сте ван Стра ти ми ро вић, ко ји је на во дио 
да су при ли ком Кен ђел че вих ру ко по ло же ња на пра вље не од ре ђе не про це-
ду рал не гре шке, као што су ме ша ње хи је рар хиј ских и све ште них чи но ва 
и пре ска ка ње ре до сле да у чи но ви ма. Због то га је он по стао Кен ђел чев 
ве ли ки и до жи вот ни не при ја тељ. 

Кен ђе лац је у свој ству ар хи ман дри та ус пео са мо да 30. 12. 1798. го-
ди не на пи ше и ра за ша ље јед ну кон зи сто ри јал ну окру жни цу по ме сним 
све ште ни ци ма у ко јој се упо зо ра ва ју да пре ста ну са при хва та њем сва ко вр-
сних име на за де цу па да на кр ште њу одо бра ва ју ро ди те љи ма са мо име на 
из ка лен да ра (1, стр. 24). На ве де ни су и при ме ри.

Чим је са знао за Кен ђел че во име но ва ње Стра ти ми тро вић је зах те вао 
од Те ми швар ског ко ми те та да се он уда љи са ар хи ман дрит ске сто ли це. 
То је из ве де но на сил но и дра ма тич но чак уз по моћ два на о ру жа на пан ду-
ра, и то на Бо го ја вље ње 1799. го ди не. У исто вре ме упра ву ма на сти ра по-
ве рио је ар хи ман дри ту Аугу сти ну Пе тро ви ћу, ко ји је Ми тро по ли та од мах 
из ве стио о на вод ном не до лич ном др жа њу и не по кор но сти Па вла Кен ђел-
ца. Сем то га, ма на стир ски је ро мо на си су до ста ви ли Двор ској кан це ла ри ји 
у Бе чу де нун ци ја ци ју о ње му у ко јој су на ве ли ка ко је он „опа сан, скан да-
ло зан за цр кву и не при сто јан“ (9, стр. 112). Сва је при ли ка да је и иза те 
је ро мо на шке при ја ве та ко ђе ста јао ми тро по лит Стра ти ми ро вић. Цео овај 
не при ја тан до га ђај био је по вод јед не обим не цр кве но-прав не пре пи ске 
и те о риј ске рас пра ве из ме ђу Ми тро по ли та и епи ско па Пе тро ви ћа то ком 
1799. го ди не (Ар хив СА НУК РМ Б, 49–59). Ко нач но, ка да је раз у мео да 
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са Стра ти ми ро ви ћем не ма до го во ра Епи скоп је до ста вио обра зло жен ту-
жбе ни из ве штај о це лом овом слу ча ју ца ру Фран цу I (1. 12. 1799; 16, стр. 
140). По зи ти ван од го вор Дво ра на ло жио је и омо гу ћио спо ра зум из ме ђу 
су ко бље них стра на, па је Кен ђе лац по чет ком 1800. го ди не вра ћен на ар-
хи ман дрит ски по ло жај (16, стр. 141).

Це ла та „до бро до шли ца“ ја ко је ис ком пли ко ва ла и оте жа ла Кен ђел-
чев жи вот на са мом по чет ку и у пр вим го ди на ма мо на шког жи во та. Не 
тре ба из гу би ти из ви да чи ње ни цу да је он та да имао са мо три де се так го-
ди на, ја ко скром но прак тич но зна ње о ма на стир ским узан си ма и ни ка кво 
ис ку ство у би ло ка квим кле ри кал ним сми ца ли ца ма. 

У вре ме вла ди ке Пе тро ви ћа Кен ђе лац је 1800. го ди не био и про-
фе сор „пр ве Бо го сло ви је у Те ми швар ској епар хи ји“ (16, стр. 141; 116). 
У ње ном на став ном пла ну би ли су пред ме ти: Дог ма тич ко бо го сло вље, 
Исто ри ја цр кве, Ка но ни св. Апо сто ла, Дје ја ни ја св. Апо сто ла, Па сто рал-
на Бо го сло ви ја и Ту ма че ње Св. Пи сма. Кен ђе лац је био глав ни про фе сор 
и, као обра зо ва ни кле рик и док тор те о ло ги је, др жао је ве ћи ну пред ме-
та (31 и 116). При то ме, био је од ли чан пре да вач па су га сту ден ти ра до 
слу ша ли и ве о ма це ни ли (146, стр. 12). Кроз ову бо го сло ви ју про шло је 
сто ти нак по ла зни ка ко ји су на кра ју по ла га ли и јав ни ис пит пред „мно-
гим од лич ним го сти ма“. О то ку шко ло ва ња Кен ђе лац је 9. ма ја 1800. го-
ди не по себ ним пи смом оба ве стио свог ди је це за на (8, стр. 50). Ве ћи на 
по ла зни ка те шко ле за др жа ла је свог про фе со ра у нај бо љим успо ме на ма. 
Ис ти ца ли су ње го ву ко му ни ка тив ност, све жи ну ду ха и ен ту зи ја зам, а на-
ро чи то под сти ца је на осло бо ђе ње лич но сти, са мо по у зда ње и са мо стал но 
ра су ђи ва ње. Не ки од ње го вих уче ни ка су ка сни је по ста ли ис так ну ти цр-
кве ни љу ди (94, ст. 49–51). 

По сле смр ти без дан ског ар хи ман дри та Се ку ли ћа (12. 3. 1800), вла ди-
ка Пе тро вић је хтео да пре ме сти Кен ђел ца за ар хи ман дри та у ма на стир 
Без дан. Ме ђу тим, на осно ву ра ни је ту жбе је ро мо на ха из ма на сти ра Св. 
Ђур ђа, а по на ред би Дво ра, при сту пи ло се ис пи ти ва њу ње не оправ да но-
сти па се од у ста ло од пре ме шта ја у Без дан. За цео слу чај, ис пред Дво ра, 
био је за ду жен арад ски вла ди ка Па вле Ава ку мо вић, ко ји је ис пи ти ва ња 
во дио тра ља во и са на мер ним оду го вла че њи ма све док 23. 12. 1800. го ди не 
ни је пре ми нуо епи скоп Пе тар Пе тро вић (9, стр. 112). 

По што је не стао глав ни Кен ђел че в  за штит ни к, Стра ти ми ро вић му је 
од мах пи сме но на ре дио да пре ђе у ма на стир Без дан, и то у свој ству је ро-
мо на ха (9, стр. 113). Уз ма ла на те за ња Кен ђе лац је при стао и то спро вео. 
Не за до во љан ста њем у ко је су га до ве ли, у ма ју 1801. го ди не оти шао је у 
Ср. Кар лов це да се лич но по жа ли Стра ти ми тро ви ћу и да га за мо ли „да 
то не ра ди с њи ме“. Уме сто раз у ме ва ња и по ми ло ва ња Ми тро по лит му 
је на ре дио да ски не крст са гру ди и ис пра тио га ре чи ма: „Ако хо ћеш да 
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оста неш ов де, ја те тре бам, оста ни, али крст ти не до зво ља вам да но сиш. 
Ако хо ћеш иди на ме сто ко је ти је од ре ђе но, по сма тра ћу те“ (9, стр.113). 
Ова Ми тро по ли то ва пре су да је ве о ма зна чај на за раз у ме ва ње све га што је 
по сле сле ди ло, и то упр кос озбиљ ном за ла га њу вла ди ке Ша ка бен та, ко ји 
отво ре но опо ми њу ћи Стра ти ми ро ви ћа ка же:“не знам узро ка за што је ва-
ша Ек се лен ци ја та ко ура ди ла са Кен ђел цом“ (108, стр. 509). 

Кен ђе лац се као је ро мо нах вра тио у Без дан, где је уз мно ге за бра не и 
те шко ће до че као до ла зак но вог те ми швар ског епи ско па Сте ва на Ава ку мо-
ви ћа (1801). Ка да се на ја вио и иза шао пред свог но вог ди је це за на, овај га 
је до че као, од луч но за сту па ју ћи Стра ти ми ро ви ћа (108, стр. 510), сле де ћим 
ре чи ма: „Ја не ћу да те имам код ме не, ми тро по лит те не ће, цар те не ће, Бог 
те не ће, на род и је ро мо на си те не ће, иди у све тов ност или Ве ли ки Ва рад“ 
(9, стр. 113). Та ко је Кен ђе лац без су да и осу де из ба чен на ули цу.

На шав ши се у без из ла зном по ло жа ју и без основ них ег зи стен ци јал-
них усло ва, у оча ја њу, по сле те шког ко ле ба ња, Кен ђе лац је од лу чио да оде 
до ве ли ко ва рад ског уни јат ског епи ско па Да ра бан та, баш као што му је то 
Ава ку мо вић пред ло жио. Обра зло жио му је сво ју си ту а ци ју и „за мо лио га 
да му омо гу ћи да по ста не ер дељ ски епи скоп а он ће та мо шњи не у ни јат ски 
на род пре ве сти у уни ју“ (9, стр. 113–114). Пре пре де ни Да ра бант му је то 
обе ћао али је тра жио да му то и на пи ше у ви ду јед ног ре вер са. То је Кен-
ђе лац, на жа лост не смо тре но, ис пу нио 29. 8. 1801. го ди не (на вод ни текст 
ре вер са ре про ду ко ван је члан ку И. Ру вар ца; 101, стр. 35). Убр зо, ме ђу тим, 
ка да се при вре ме но сме стио, мир ни је и бо ље раз ми слио о свом по ступ-
ку, он се по ка јао, од у стао од пр во бит не на ме ре и јед ним но вим пи смом 
Да ра бан ту по ву као из ја ву из ре вер са. На то пи смо је до био и Да ра бан тов 
по твр дан од го вор (9, стр. 114). Све ово оста ло је шест го ди на по зна то са мо 
ње му и Да ра бан ту. Ка да је ка сни је от кри ве но по ста ло је пред мет круп не 
афе ре и Кен ђел че вих ве ли ких не сре ћа. 

О си ту а ци ји у ко јој се на шао 1801. и 1802. го ди не, Кен ђе лац (9, стр. 
114) пи ше: „И та ко сам од свих омра жен и пре зрен, без при хо да и при-
ја те ља, без ика квог ис пи ти ва ња о мо јим де ли ма, пре дан сво јој суд би ни, 
про вео две и по го ди не и мо јим ру ка ма сам ко пао ба шту и од ми ло сти 
и бла го де ја ни ја сам се хра нио и обла чио“. Оста ло је за бе ле же но да је то 
вре ме про вео „на ма ју ру пред гра ђа Те ми швар ског код бо га тог тр гов ца 
Бо же“ (94, стр. 49). 

По ми ње се, та ко ђе, ка ко је на зах тев гра ђа на и све штен ства да се об-
но ви Бо го слов ски те чај у Те ми шва ру, епи скоп С. Ава ку мо вић 1801, од ре-
дио Кен ђел ца по но во за про фе со ра али без пла те, хра не и оде ће у пот пу но 
не ја сном и не ре ше ном ста ту су, та ко да је цео овај по ку шај про пао (16, стр. 
142). Не тач ни су на во ди да је он 1801. и 1802. го ди не во дио Бо го сло ви ју 
(94, стр. 50). 
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Ко нач но, по сле обим них по ли циј ских ис пи ти ва ња 1803. го ди не утвр-
ђе но је да су га све то ге ор ги јев ски је ро мо на си напа да ли пот пу но нео прав-
да но и до ка за на је ње го ва не ви ност у це лом слу ча ју. На осно ву то га, што 
је би ло још ва жни је, од лу ком ца ра Фран ца I зах те ва но је да се Кен ђе лац 
вра ти (ре по ну је) на по ло жај ар хи ман дри та ма на сти ра Св. Ђур ђе (16, стр. 
142). То је спро ве де но и та ко се за вр ши ла ви ше го ди шња „бор ба за ар хи-
ман дрит ски чин и ста ре шин ство у ма на сти ру Св. Ђор ђе...1803. го ди не“ 
(119, стр. 359). Овај ко на чан не у спех, ме ђу тим, још ви ше је раз ја рио Стра-
ти ми ро ви ћа, ко ји се та да за ре као да ће Кен ђел цу „за увек да за пре чи пут 
до епи скоп ске сто ли це“ (112, стр. 21). 

Ма на стир Св. Ђур ђе. Де таљ са ба кро ре за 
„Св. Ђор ђе“ од З. Ор фе ли на, 1769.

 
По што се 1803. го ди не вра тио на че ло ма на сти ра, Кен ђе лац му се сав 

по све тио па га је во дио као са ве сан цр кве ни чо век и пра ви до ма ћин (16, 
стр. 142). Сво јом мар љи во шћу да вао је при мер па су сви ра ди ли пре да но 
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у ма на сти ру и на има њи ма. Слу жбе бо жи је, мо ли тве и про по ве ди би ли су 
са став ни део ма на стир ског жи во та. Сло бод но вре ме Кен ђе лац је сва ко днев-
но по све ћи вао пи са њу на уч них и те о ло шких тек сто ва и ко ре спон ден ци ји. 

По сле смр ти арад ског уни јат ског епи ско па Да ра бан та 1807. го ди не, 
при ли ком ко ми сиј ског сре ђи ва ња ње го ве за о став шти не, пред став ник срп-
ске пра во слав не цр кве Мак сим Ма ну и ло вић, ар хи ман дрит, на и шао је на 
за о ста ли Кен ђел чев „ре верс“ из 1801. го ди не. Он је тај па пир украо из ар-
хи ве и до ста вио га Стра ти ми ро ви ћу па је на ста ла ве ли ка уз бу на (112, стр. 
21–22; у овом члан ку, ме ђу тим, ни је тач но да је Кен ђе лац био у пре пи сци 
са вла ди ком Вул ка ном јер је епи скоп та да био Да ра бант). Ми тро по ли ту 
је не до ста јао са мо још је дан та кав зго дан по вод. Од мах га је по звао у Ср. 
Кар лов це и зах те вао да о це лом слу ча ју на пи ше из ја ву.

У из ве штај ном пи сму Кен ђе лац (9) је опи сао де таљ но це лу си ту а ци-
ју у ко јој је био тих го ди на, ка ко је до спео до Да ра бан та, шта је на пи сао 
у „ре вер су“ и ка ко га се на кнад но од ре као. На кра ју по кај нич ки до да је: 
„при зна јем и јав но ка жем, да сам се огре шио пре ма мо јој пра во слав ној 
ис точ ној не у ни јат ској цр кви и да сам ју мо јим без ум ним по ступ ком по-
вре дио, ка јем се скру ше ним ср цем и мо лим ка ко Бо га твор ца мог, и мај-
ку мо ју цр кву, та ко и Ва ше Пре вас ход ство и дру ге епи ско пе не у ни јат ске 
цр кве за опро штај и по ми ло ва ње, и не тре ба пра ви ти ни шта да ље од мог 
по ме ну тог бес пу ћа, не го га пре да ти веч ном за бо ра ву“ (9, стр. 114).

Исте те 1807. го ди не на Си но ду СПЦ уоп ште ни је раз ма тра на евен-
ту ал на мо гућ ност Кен ђел че вог уна пре ђе ња на по ло жај епи ско па већ му је, 
на про тив, из ре че на епи те ми ја на нео д ре ђе но вре ме (16, стр. 142). По сле 
се Стра ти ми ро вић, у пре пи сци са епи ско пи ма арад ским и те ми швар ским, 
бра ћом Па влом и Сте фа ном Ава ку мо ви ћем, до го ва рао ка ко да се та стро га 
цр кве на ка зна спро ве де. У тим пи сми ма, пу ним ла жи, по лу и сти на и при-
твор но сти, на ро чи то је ка рак те ри стич но ка ко он пи ше да је већ уна пред 
о Кен ђел цу по вер љво оба ве стио све ва жне и ви со ке лич но сти у др жа ви, 
за тим тра жи да се он шпи ју ни ра и, ма ни пу ли шу ћи бра ћом, учи их и на-
го ва ра обој цу да Кен ђел ца из ве ду на кон зи сто ри јум па да га ка зне „ако 
се не по ка је“ ( 34, 35, 36 и 37). По том да из ве сте ње га да му он он да уру чи 
„ко нач но ре ше ње да као не ве ран цр кви мо же да се оту ђи“ (37, стр. 121). 
Из све га то га из би ја жар ка же ља Ми тро по ли то ва да се екс ко му ни ка ци јом 
осло бо ди па мет ни јег и бо љег не го што је он сам. За ни мљи во је, ме ђу тим, 
да С. Ава ку мо вић, по што је имао до вољ но вре ме на да упо зна све зад ње 
Ми тро по ли то ве на ме ре, овог пу та ни је ола ко при хва тао, као на по чет ку 
(108, стр. 510), ове ком пло те (35, стр. 118). 

На из ри чит, пи сме ни зах тев Кен ђел чев (10, стр. 115) Стра ти ми ро-
вић је ко нач но од лу чио да ка зна тра је се дам го ди на, што зна чи до 1814. 
го ди не. Кен ђе лац је ка зну при мио мир но и по кор но, ре шен да је из др жи 



Павле Кенђелац  17

у це ли ни као ока ја ва ње и пра вед ну по сле ди цу за оно што је учи нио. 
О из др жа ва њу епи те ми је он пи ше: то „ми је за ду гих се дам го ди на од у зе-
ло пра во да у цр кви оба вљам би ло ка кву све ште нич ку функ ци ју. Ја ни сам 
смео из ве сти ни јед ну све ту еуха ри сти ју, ни одр жа ти ни јед ну про по вед, 
ни сам смео да бу дем при су тан ни јед ном кон зи сто ри ју му, ни ти ина че да 
се на ђем из ван ма на сти ра. Јед ном реч ју ја сам у мом ма на сти ру тре ти ран 
као за тво ре ник, чу ван од мо јих вла сти тих под ре ђе них мо на ха“ (16, стр. 
142). Кен ђе лац ни је знао оно што ће мно го ка сни је у цр кве ним кру го ви-
ма би ти отво ре но на пи са но. На и ме, „Ми тро по лит је од у стао од те жег 
про го на: али га је за то ка знио сед мо го ди шњом епи те ми јом и за увек му 
пре пре чио пут до епи скоп ске сто ли це“ (112, стр. 20–21). Та ко пи шу љу ди 
ко ји ме ша ју епи ско пе Да ра бан та и Вул ка на и не слу те да је Ми тро по лит о 
Кен ђел че вом вла ди чан ству од лу чио мно го, мно го ра ни је. 

То је вре ме за ко је Кен ђе лац кон ста ту је да је у ства ри „мр тав“ од ка ко се 
за мо на шио, а о то ме шта ра ди пи ше: „оно што сва ки роб цре ва ра ди. Орем, 
се јем, вла чим, са би рам, мла тим, ве јем, ко пам, са дим, гра дим, ма жем, се чем, 
те шем, ло вим, ме љем, ку вам, је дем, пи јем, спа вам и из да на у дан пре ми рем, 
да не умрем без до брог де ла“ (2, пи смо из да ва чу, стр. 11). То је вре ме, исто 
та ко, у ко ме Кен ђе лац при нуд но, осло бо ђен мно гих оба ве за, има до ста вре-
ме на и за свој ин те лек ту ал ни рад. На ста вио је да раз ми шља шта са сво јим 
зна њем тре ба да ура ди ко ри сно за свој на род а да „жи вот не про ђе ми пра-
зно и да не бу дем тру ли члан свог на ро да „ (2, пред го вор, стр. 3).

По вла сти тим ре чи ма Кен ђе лац је 1807. го ди не за па зио да не ма „са-
вр ше ног зе мљо пи са на ма те ри њем је зи ку на шем“ па је од лу чио да га сам 
на пи ше. По чео је већ и да ра ди на ру ко пи су али га је од да љег по сла од ва-
ти ло та да шње не ја сно ста ње у Евро пи. Због На по ле о но вих ра то ва гра ни це 
др жа ва су се че сто и зна чај но ме ња ле па је при каз европ ских др жа ва био 
пот пу но не си гу ран. За то је по сле из ве сног вре ме на од у стао од пр во бит не 
за ми сли и при о нуо да пи ше је дан са вре ме ни при ро до пис (2, пред го вор, стр. 
1–2). На ко нач ној вер зи ји ру ко пи са за ту књи гу ра дио је око три го ди не. 

Пре ма Кен ђел че вим ка те го рич ним ре чи ма, на по чет ку „Је сте ство-
сло ви ја“ (2, пи смо из да ва чу, стр. 12 и пред го вор, стр. 15–16), ру ко пис се 
са сто јао од че ти ри де ла. Дру ги део је об у хва тао цар ство жи во ти ња, тре ћи 
цар ство би ља ка а че твр ти цар ство ка ме ња. Из штам пе је, ме ђу тим, 1811. 
го ди не у Бу ди му иза шао са мо пр ви део, и то за хва љу ју ћи чи ње ни ци што 
је то пла тио те ми швар ски тр го вац Ге ор ги је Сте фа но вић „ве ли ки би бли о-
фил и љу би тељ књи жев но сти“. Оста ли де ло ви ру ко пи са ни су об ја вље ни 
због оштрих на па да ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа на са др жај пр ве књи ге 
(89, стр. 160; 99, стр. 24). 

Про чи тав ши књи гу Стра ти ми ро вић је, из бе зу мљен од бе са, пр во на-
ре дио да се у њој пре ма жу цр ни лом чи та ве стра ни це и ре до ви „ко ји су 
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му се чи ни ли од већ сло бод ни, и то ве ћи ном оне до ка зе, ко ји до он да у 
при ро до пи су не бе ху ре ше ни ни по зна ти“ (89, стр. 162). Од те ми швар ског 
вла ди ке С. Ава ку мо ви ћа тра жио је да по зо ве Кен ђел ца на са слу ша ње и да 
га „при тег не“ због др ског и бе стид ног по ступ ка. Ми тро по лит је обра зла-
гао ка ко се Кен ђе лац, у ина че озбиљ ној књи зи, др знуо као мо нах да об ја ви 
са бла жњи ве са др жа је, ко ји у ства ри пред ста вља ју „ру га ње зва њу цр кве них 
љу ди“. За тим је кон ста то вао да је он ти ме по вре дио „при стој ност и све-
тост мо на штва“. На кра ју пи сма Стра ти ми ро вић се ин те ре су је у ко ли ко 
је при ме ра ка књи га штам па на и да ли се из не про да тих при ме ра ка мо гу 
ис трг ну ти „са бла зни и не при стој ни ли сто ви“ (39, стр. 112–113). Ње га су 
на ро чи то уз не ми ри ли де ло ви књи ге ко ји се од но се на чо ве ко во за че ће и 
ем бри о ло ги ју (134, стр. 151–152). У ства ри, ка да се све узме у об зир, по ста-
је ја сно ка ко је та да ова књи га, ка кву он сам ни је био у ста њу да на пи ше, 
за ви дљи вом Ми тро по ли ту по слу жи ла са мо као по вод за но ве и све же шће 
на па де на та да бес по моћ ног Кен ђел ца.

Епи скоп С. Ава ку мо вић је по звао Кен ђел ца, оба вио са слу ша ње и тра-
жио од ње га пи сме ну из ја ву. У сво јој ин тер вен ци ји ди је це зан је, ме ђу тим, 
оти шао и да ље па је „пре ко те ми швар ског би ро ва за пре тио тр гов цу Ге ор-
ги ју Сте фа но ви ћу... да се не усу ди да про да је књи гу до да љег на ре ђе ња“ 
(40, стр. 113). По сле је Епи скоп мо лио за упут ство Стра ти ми ро ви ћа шта 
да ра ди са том за бра ном јер тр го вац тра жи од ште ту за уло же ни но вац 
(41, стр. 114–115).

Без ду бље ана ли зе де та ља це лог по ступ ка мо же се кон ста то ва ти да 
се „окри вље ни“ у сво јој из ја ви од бра нио ве о ма успе шно (11, стр. 114). Из 
ње го вог од го во ра на Ми тро по ли то ве на па де ис па ло је ка ко је Стра ти ми-
ро вић у ства ри не зна ли ца и да се ба ви пи та њи ма ко ја уоп ште не по зна је. 
Сре ћом по ње га све се од и гра ло са мо у пи сми ма па јав ност ни је са зна ла 
ни шта о то ме ина че би цео Стра ти ми ро ви ћев ин те лек ту ал ни углед још 
та да пот пао под ве ли ко пи та ње. 

На жа лост, ни је се све за вр ши ло на то ме. У свом бе су Стра ти ми ро вић 
је по сле, пре ко сво јих љу ди, про ши рио „вест“ ка ко је „Је сте ство сло ви је“ 
то ли ко озбиљ на књи га да Кен ђе лац ни је ни мо гао да на пи ше та ко не што 
већ је „украо из Ру си је“ та ко да она, у ства ри, пред ста вља пла ги јат (89, стр. 
161). Оштар али та чан од го вор на ову бе сми сли цу Ми тро по лит ће тек до-
би ти по сле из ве сног вре ме на (3, пред го вор; 69, стр. 191–193). 

У то ку 1813. го ди не, раз ме ном пи са ма, вла ди ка С. Ава ку мо вић и Ми-
тро по лит су се до го во ри ли да тре ба Кен ђел цу опро сти ти да ље из др жа ва ње 
епи те ми је. То му је зва нич но и пи сме но са оп ште но. Тим по во дом Кен ђе лац 
је Стра ти ми ро ви ћу упу тио крат ко пи смо у ко ме из ра жа ва сво ју ве ли ку 
ра дост што је овим раз ре шен „сво јих те шких за блу да“ и за хвал ност на ве-
ли ком по ми ло ва њу. Украт ко он ка же „по но во сам ожи вео“ (12, стр. 115). 
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По след ња стра ни ца пи сма П. Кен ђел ца С. Стра ти ми ро ви ћу 
са ње го вим пот пи сом, 20. мај 1816.

У ме ђу вре ме ну, због епи те ми је, Кен ђе лац је про пу стио две кан ди да-
ту ре за епи ско па (1807. и 1809). Ни шта ни је вре де ло то што су над ле жни 
из Па крач ке епар хи је из ри чи то тра жи ли да им за епи ско па до ђе Па вле 
Кен ђе лац (16, стр. 143). Он лич но је сма трао ка ко је отво ре ним при зна-
њем гре шке, по ште ним и стро гим из др жа ва њем ка зне ока јао све гре хе из 
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фа мо зног про у ни јат ског „ре вер са“ па ће у не кој сле де ћој при ли ци до ћи 
озбиљ но у об зир и ње гов из бор. Ни је, ме ђу тим, ви ше био по чет нич ки на-
и ван. Тач но је знао да му и да ље глав на опа сност пре ти од Ми тро по ли та. 
За то је сео и 20. 5. 1816. го ди не са мо и ни ци ја тив но на пи сао Стра ти ми ро-
ви ћу оп шир но пи смо по ка ја ња за све учи ње не „гре хо ве“ (13, стр. 22–24). 
У том пи сму, по во дом сле де ћег Си но да (25. 5), мо ли Ар хи е пи ско па и Ар-
хи па стир ски хор: да на су прот ње го вом гре ху, ука жу му ви со ку ми лост 
сво ју и ко нач ни опрост и да га иза бе ру на пре сто Арад ске епар хи је. Уз гред 
он на во ди при ме ре апо сто ла, све та ца, цр кве них ота ца и све ште них ли ца 
ко ји су згре ши ли, по ка ја ли се и по сле то га ужи ва ли ви со ка до сто јан ства 
у цр кви. Он мо ли, јер је про шло од згре ше ња већ го то во два де сет го ди на, 
јер је про шао кроз мно га те шка ис ку ше ња ко ја је он као „цр кве ни вој ник 
и чвр сти Ада ма онт“ под нео мир но и без роп та ња ра ди Хри ста, и то да би 
„из гла дио сво је гре хо ве“ и до био на кло ност и ми лост сво јих ста ре ши на.

Има ауто ра ко ји су скло ни да ово пи смо сма тра ју као до каз пот пу ног 
сло ма Кен ђел че ва ду ха и по ку шај по ка ја ња и од у ста ја ња од оно га што је 
ура дио и на пи сао, не што по пут Га ли леа и Би фо на (112, стр. 21; 153, стр. 
112), али то опо вр га ва ју до га ђа ји ко ји су сле де ли. 

Уме сто да ово пи смо узме озбиљ но у раз ма тра ње и из ње га из ве де 
за кључ ке шта је то што је нај бо ље да се ура ди, Стра ти ми ро ви ћу је оно 
по слу жи ло за но ва из ру ги ва ња са ста во ви ма, де лом и уоп ште лич но шћу 
Па вла Кен ђел ца. То пи смо је пре пи си ва но у без број при ме ра ка и као пла-
кат де ље но сви ма и сва ко ме да би се њи ме до ка за ла јед на пот пу на бе да 
ин те гри те та и мо рал ни пад ауто ров. За то ово пи смо ни шта ни је по мо гло 
Кен ђел цу у ње го вим на ме ра ма. Је дан од ка сни јих ауто ра (112, стр. 21) 
са за до вољ ством пи ше: „на рав но да му ми тро по лит ни је ис пу нио же љу“. 
Упа дљи во је, та ко ђе, да је ово пи смо на мер но пре пи си ва но са фал си фи ко-
ва ном го ди ном 1918. ка ко би се по гре шно при ка за ло да се Кен ђе лац ка је 
и по сле одр жа ног Си но да (112, стр. 24).

На Си но ду СПЦ 1816. го ди не Кен ђе лац опет ни је иза бран на упра-
жње но ме сто епи ско па у Ара ду. Од тог мо мен та, ме ђу тим, он ра ди кал но 
ме ња сво је по на ша ње. Пре ста је са мол ба ма прет по ста вље ни ма у цр кви, 
при ма удар це од њих али их не ми ли це уз вра ћа и де ли. Са мо је још јед-
ном, по сле смр ти С. Ава ку мо ви ћа, усме но и пи сме но (5. 8. 1822. го ди не), 
по ку шао да уми ло сти ви ми тро по ли та С. Стра ти ми ро ви ћа не би ли му 
по мо гао у из бо ру за те ми швар ског епи ско па (16, стр. 144). То је би ло све. 
По сле 1816. го ди не он се сво јим мол ба ма и жал ба ма обра ћа ис кљу чи во 
др жав ним ор га ни ма – ца ру Фран цу I и Угар ској двор ској кан це ла ри ји. 
У том сми слу он ди рект но ка же: „Ако Ње го во најсв. Ве ли чан ство нај ми ло-
сти ви је не ура ди јед ном сво јом на ред бом да бу дем име но ван за епи ско па 
– ја ћу увек оста ти где сам и са да, не сре ћан про го ње ни опат“ (14, стр. 135). 
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Ца ру Фран цу I, на ауди јен ци ји 1. 10. 1817. го ди не у Ора о ви ци, по во-
дом бу ду ћег из бо ра за епи ско па Ара да, Кен ђе лац је под нео мол бу у ко јој га 
оба ве шта ва о сво јим ква ли фи ка ци ја ма и ско ро два де се то го ди шњим пер-
ма нент ним про бле ми ма ко је има са сво јим прет по ста вље ним Ми тро по-
ли том (15, стр. 135; 16, стр. 141). Из ме ђу оста лог, пред ло жио је да „за јед но 
са оним ко га је Си нод ода брао за епи ско па арад ског, бу де и он под врг нут 
стро гом ис пи ту зна ња бо го слов ских и фи ло зоф ских на у ка, те да се Арад-
ски епи ско пат до де ли оно ме ко се на ис пи ту по ка же бо љим“ (45, стр. 124). 
С по зи вом на ту мол бу су ве рен је тра жио од Угар ске двор ске кан це ла ри је 
де таљ но про ве ра ва ње све га што је у њој на ве де но (45, стр. 123). На осно ву 
уви да у до ку мен та ци ју, пи сме них из ја ва ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа и 
уни јат ског епи ско па Вул ка на из Ве ли ког Ва ра да, та кан це ла ри ја је Фран-
цу I до ста ви ла не га тив но ми шље ње о Кен ђел цу и ње го вој мол би (45, стр. 
124). Та кво ми шље ње за сни ва ло се пре те жно на „до ка зи ма“ из Стра ти ми-
ро ви ће вог пи сма. На тај на чин се пр во ар хи ман дри то во обра ћа ње Ца ру 
за вр ши ло пот пу ним не у спе хом.

По сле је Кен ђе лац Фран цу I на пи сао још два пи сма (1822. и 1823. 
го ди не), од ко јих је на ро чи то обим но и бо га то по да ци ма по след ње (15 и 
16). Уз то дру го пи смо при ло же но је још 26 до ку ме на та из ко јих ја сно про-
из ла зи Стра ти ми ро ви ће ва ве ли ка лич на мр жња, као и пер фид не сми ца-
ли це ко је је си сте мат ски при пре мао и спро во дио при сва ком раз го во ру о 
мо гућ но сти из бо ра Кен ђел ца у епи скоп ски чин. Сва ки пут ка да је на ре ду 
би ло то пи та ње, Ми тро по лит и ње го ви љу ди на во де ка ко Кен ђе лац има 
не при ме ре но по на ша ње за мо на ха, не мо ра лан од нос пре ма же на ма, за тим 
да за не ма ру је ма на стир ске по сло ве и еко но ми ју и да не зна вла шки је зик 
(16, стр. 138–139; 68, стр. 148). Све то се не пре кид но и увек из но ва по на-
вља иако је по сле те мељ ног ис тра жи ва ња од стра не вла сти 1820. го ди не 
зва нич но кон ста то ва но да сви ти на во ди ни су тач ни (16, стр. 139; 68, стр. 
148). Осим по ме ну тог на па дан је да је „из по жу де“ био ре ли гиј ски не ве ран 
цр кви и да је у те о ло шком и фи ло зоф ском су ко бу са сво јим епи ско пом 
(68, стр. 146). Ве о ма је симп то ма тич но да је фа мо зни „ре верс“, као глав ни 
до каз Кен ђел че ве кри ви це, у ме ђу вре ме ну не стао (68, стр. 147). По сле то га 
је ње гов са др жај сва ко мо гао сло бод но да ин тер пре ти ра. 

У пи сми ма из 1822. и 1823. го ди не, ко ја пред ста вља ју бо га те, од лич не 
и до ку мен то ва не из во ре по да та ка о ње му, Кен ђе лац мо ли ца ра Фран ца I 
за за шти ту, ми лост и за уна пре ђе ње јер „те шко мо же да оче ку је од Си но да 
сво је цр кве, док је жив ње гов ар хи е пи скоп, пред лог да бу де уна пре ђен“ (16, 
стр. 145). На ро чи то убе дљив је био у пи сму из 1823. го ди не. На вла сти ти 
зах тев, из Угар ске двор ске кан це ла ри је (68, стр. 148), Франц I је оба ве-
штен ка ко ми тро по лит Стра ти ми ро вић за ме ра Кен ђел цу, по ред по ме ну-
тих ства ри, још и то да је не про ми шљен, за тим да о ду хов ним ства ри ма 
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пи ше у де лу „Фи зи ка“ ко ри сте ћи ска рад не из ра зе ко ји не при ли че све-
ште ном ли цу и да је из по жу де пре ма епи скоп ском по ло жа ју био не ве ран 
цр кви. Ова кан це ла ри ја, ме ђу тим, сма тра да су те при мед бе нео сно ва не 
и ста вља Ца ру на во љу да се мо ли о цу по ве ри не ка ма кар и ма ња епи ско-
пи ја (68, стр. 149). По др жан по зи тив ним ми шље њем из Угар ске двор ске 
кан це ла ри је, Франц I је, са сво је стра не по ста вио 1824. го ди не Кен ђел ца за 
вла ди ку у Те ми шва ру (73, стр. 475). У пр вом мо мен ту из гле да ло је као да 
је ње го ва упор на бор ба ко нач но ус пе ла. Стра ти ми ро вић је, ме ђу тим, имао 
при пре мље ну ин тер вен ци ју и за та кав слу чај. Он је не треп нув ши сла гао 
Ца ра да је Кен ђе лац „ру со ман“, од но сно ру ски шпи јун (94, стр. 51). Та ко 
је и тај из бор за Кен ђел ца про пао; овај из бор – али и сви дру ги до кра ја 
ње го вог жи во та. Ар хи ман дрит Па вле Кен ђе лац је пре ми нуо и ни је иза-
бран за вла ди ку ма да је че ти ри пу та пре тен до вао на то ме сто. Та ко се ис-
пу ни ла тврд ња јед ног тр гов ца да „Кен ђе лац не ће ни ка да по ста ти вла ди ка“ 
(56, стр. 763). Ми тро по лит Стра ти ми ро вић је остао сре ћан и за до во љан 
сво јом де фи ни тив ном по бе дом у три де се то го ди шњем не рав но прав ном 
хр ва њу са Ар хи ман дри том. Вр ло бр зо је исто ри ја по че ла не ми ло срд но да 
из но си чи ње ни це и да је суд о про те клим до га ђа ја и ма. Ка ко вре ме про ла-
зи све је сна жни ји лик Па вла Кен ђел ца, ње го во из у зет но де ло ко је је, без 
об зи ра на све не до стат ке, над ма ши ло ве ко ве и ге не ра ци је и свр ста ло га у 
пле ја ду нај зна чај них Ср ба, да ле ко ис пред ме ста ко је је исто ри ја до де ли ла 
ми тро по ли ту Стра ти ми ро ви ћу.

Па ра ле но са по ме ну тим основ ним до га ђа ји ма из Ар хи ман дри то вог 
жи во та од ви ја ли су се и мно ги дру ги. Беч ком дво ру до ста вље на је но ва 
ве ли ка ано ним на де нун ци ја ци ја 1820. го ди не о ло шем, не при ме ре ном и 
не мо рал ном по на ша њу Па вла Кен ђел ца. За тим је оба вље но ши ро ко и де-
таљ но ис пи ти ва ње свих тих на во да и на пра вљен из ве штај о ње го вој пот-
пу ној не ви но сти (16, стр. 143). Кен ђе лац је за вр шио и штам пао пр ви део 
„Все мир но га сби ти ја сло ви ја“ (3). Те ми швар ски гра ђа ни и све ште ни ци су 
1822. го ди не јав но и пи сме но тра жи ли да се Кен ђе лац иза бе ре за њи хо вог 
епи ско па и ру ко во ди о ца Бо го сло ви је (68, стр. 147). Сти гло је и пи смо од 
пред сед ни ка Пе тро град ске ака де ми је на у ка А. С. Ши шко ва (69) у ко ме се 
афир ми шу књи ге ар хи ман дри та Па вла Кен ђел ца, из ја вљу је ка ко су оне 
са мо ње го во, и то пот пу но ори ги нал но де ло, за хва љу је се на њи ма и обе-
ћа ва да ће Ака де ми ја штам па ти и ње го ва бу ду ћа де ла (69, стр. 191–193). 
Кен ђе лац је за вр шио сво ју „Цер ков ну ју исто ри ју“ (1824) па су се он и ње-
го ви при ја те љи до ви ја ли ка ко да се књи га штам па у Бе чу без Стра ти ми-
ро ви ће вог бла го сло ва (18, 19, 71, 72, 74, 75). Пред крај два де се тих го ди на 
Д. Ти рол пи ше да је Кен ђе лац док тор бо го сло ви је, пред сед ник те ми швар ске 
„вар ме ђе“ (од но сно су да) и до пи сни члан „Пе тро град ског до бро вољ ног 
дру штва љу би те ља Ру ске уче но сти“ (81, стр. 48). У до дат ку овај уред ник 
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ко нач но об ја вљу је пи смо А. Ши шко ва и за ни мљи во ми шље ње о Ар хи-
ман дри ту и ње го вој књи зи, ко је је дао ка то лич ки све ште ник и сла ви ста 
Ф. Шћрех (82, стр. 191–196). Го ди не 1830. и 1831. Па вле Кен ђе лац је био 
у пре го во ри ма са опу но мо ће ни ци ма Ми ло ша Обре но ви ћа, ко ји су по сле 
ха ти ше ри фа тра жи ли по год не лич но сти за ви со ка зва ња у цр кви и раз-
ма тра ли пи та ње епи ско пи ји у Ср би ји (113, стр. 499). Та да је чак бо ра вио 
и у Бе о гра ду, где је одр жао за ни мљи ву про по вед о по слу шно сти пре ма 
вла сти ма (4). Го во рио је (124, стр. 19 и 22) над упо ко је ним епи ско пи ма 
С. Ава ку мо ви ћем (1822) и Ј. Пут ни ком (1830). 

Два де се тих го ди на XIX ве ка Кен ђе лац је ус по ста вио вр ло раз гра на ту 
лич ну пре пи ску. То ком вре ме на до пи си вао се, ме ђу оста ли ма, са В. Ка ра-
џи ћем, Л. Му шиц ким, Д. Ти ро лом, Т. Де ме тром, Д. Тир ком, А. С. Ши шко-
вим, П. Со ла ри ћем, А. Стој ко ви ћем, Ј. Ор ла ном и дру ги ма. У тим пи сми ма 
се на ла зе ди рект но или уз гред но за пи са ни и мно ги ва жни до га ђа ји, де та-
љи и ко мен та ри из ње го вог жи во та. 

Три де се тих го ди на Кен ђе лац се ви ше ни је ли био ни ти да до ста вља 
беч ком дво ру ло ша ми шље ња о кан ди да ти ма ко је су Си нод и ми тро по лит 
Стра ти ми ро вић пред ла га ли за но ве епи ско пе (123, стр. 68). У то вре ме, на 
зах тев пан че вач ке цр кве не оп шти не, по зна ти сли кар Кон стан тин Да ни јел 
из ра дио је чу ве ни пор трет „Па вле Кен ђе лац“ (132).

Као ар хи ман дрит Кен ђе лац је ор га ни зо вао рад у ма на сти ру та ко да 
су сви би ли за по сле ни. Ка лу ђе ри ма ни је до пу штао да лен ству ју, а он сам 
се ни је сти део ни ка квог по сла. „У чак ши ра ма и пр слу ку од ман џе стра, без 
ман ти је, она ко у ко шу љи сви лен ци, и те шким де бе лим чи зма ма, ла ћао би 
се обич но ле ти и сам по сла или би над гле дао по сле ни ке на њи ви и у вр ту“. 
Тај ве ли ки рад у ма на сти ру се бр зо осе тио: умно жен је при ход од ле ти не 
па су и цр ква и ће ли је об но вље ни и „др жа ни у нај бо љем ре ду“, про ме ње ни 
су кро во ви на згра да ма, ка лу ђе ри су би ли до бро оде ве ни, по пра вља не су 
ста ре и по диг ну те но ве во де ни це (1808. и 1828. го ди не), на се љен је уго-
вор ним ста нов ни штвом Пр ња вор (1830) итд. Украт ко, ма на стир се об на-
вљао, ши рио и на пре до вао у сва ком по гле ду а у ње му је вла дао ред, рад и 
скром но бла го ста ње (94, стр. 55). 

За вре ме Кен ђел че вог во ђе ња Св. Ђур ђа у ма на сти ру је ра дио на ико-
но ста су Јо ван Иса и ло вић Ста ри ји. Ар хи ман дрит је, ме ђу тим, на ру чио из-
ра ду пор тре та епи ско па Сте фа на Ава ку мо ви ћа и Јо си фа Пут ни ка од Ар се 
Те о до ро ви ћа и Са ве Пе тро ви ћа Те ми швар ца и ти ме по ка зао да је „до бро 
оба ве штен и још бо љег уку са“ (160, стр. 112). До ста је ве ро ват но да је он 
имао до брих раз ло га за та кву од лу ку.

О на чи ну ка ко је ар хи ман дрит Кен ђе лац во дио свој ма на стир оста ло 
је за бе ле же но да ни ком ни је до зво ља вао да му се ме ша у ма на стир ску еко-
но ми ју и у том по гле ду за ни мљи ва је јед на анег до та. „Го ди не 1833. за те кло 
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се не што на ма стир ског ду га на чи ње на под вла ди ком Пут ни ком. Иза сла та 
те го ди не у на ма стир ко ми си ја са ве ту је Кен ђел цу да без окле ва ња про да 
жи та и ис пла ти дуг. Кен ђе лац под 3. ју ном 1833. пи ше вла ди ци Мак си му 
Ма нуј ло ви ћу..., да је тај са вет ка сно сти гао, бу ду ћи је он жи то већ про дао 
а из ва ђе ни отуд но вац упо тре био на оправ ку на ма сти ра“. До дат но је још 
про ко мен та ри сао шта ми сли о љу ди ма ко ји се не раз у ме ју у еко но ми ју 
(94, стр. 55–56). 

КРАЈ И ЕПИЛОГ

Пр вих го ди на тре ће де це ни је XIX ве ка Кен ђе лац се мно го ба вио 
оправ ка ма и ре но ви ра њи ма ста рих и из град њом но вих ма на стир ских 
обје ка та. Та да је био до ста у по кре ту и пу то вао. Та ко се до го ди ло да је 
7–19. мар та 1834. го ди не из не над но пре ми нуо од из ли ва кр ви у мо зак у 
Те ми шва ру. По вла сти тој же љи, ме ђу тим, са хра њен је у свом ма на сти ру 
(89, стр. 163; 94, стр. 56). 

Ар хи ман дрит Кен ђе лац је по ка лу ђер ском об ре ду ис пра ћен скром-
но и ти хо по ло жен у за јед нич ку мо на шку гроб ни цу по ред ма на сти ра Св. 
Ђур ђе. Сем опе ла ни ко о ње му ни је ре као баш ни шта. „За ко пан је у ра ку 
без и јед ног гла ска ту ге од стра не ро да свог“ (94, стр. 56). Ни је му по ста-
вље на на гро бу ни ка ква озна ка, као да су га се сви сти де ли. Ни да нас је 
не ма. Као да је реч о јед ној пот пу но ано ним ној и бе зна чај ној лич но сти. 
Уме сто све га то га је ро мо на си из ма на сти ра су сла ли Стра ти ми ро ви ћу од-
врат на пи сма о Кен ђел цу так ми че ћи се у ла га њу и до дво ра ва њу Ми тро-
по ли ту (АСА НУК, Фонд МПА, 1834, бр. 138 и 143/III). 

То што ка лу ђе ри ни су обе ле жи ли ме сто где је упо ко јен Па вле Кен ђе-
лац, њи хов ду го го ди шњи ар хи ман дрит, мо гло би се ту ма чи ти и као из раз 
мо на шке скром но сти. Ме ђу тим, чи ње ни ца да по во дом ње го ве смр ти, о 
ње му не ма ни јед не, ни ле пе ни ру жне ре чи у та да шњим рет ким срп ским 
пу бли ка ци ја ма („Ле то пи су“, ка лен да ри ма, ал ма на си ма и књи га ма) и по да-
так да „Кен ђел цу ни род ни при ја те љи не по ди го ше спо ме ни ка од ка ме на 
или ту ча“ (94, стр. 57), све до чи о ту жној за ве ри ћу та ња, ко ју је ми тро по-
лит Стра ти ми ро вић на мет нуо сви ма. Оста ло је са мо оно што је хра бро 
за бе ле жио и пре нео Ти рол (82).

Ов де чо век не мо же да се не за пи та да ли је за и ста мо гу ће да су љу ди 
тог вре ме на то ли ко стре пе ли од по сле ди ца оси о них и по ли циј ских ме то да 
(9, стр. 112), ин три га, ла жи, мр жње и осве те ми тро по ли та Стра ти ми ро-
ви ћа? Или је, мо жда, не што дру го у пи та њу? 

Рас пра вља ње о Кен ђел че вој за о став шти ни ни је по слу жи ло да се сре-
де и обез бе де све ње го ве хар ти је и ру ко пи си. Љу ди за ду же ни за тај оби ман 
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и ва жан по сао пот пу но не у о би ча је но из у зи ма ли су, раз вла чи ли, кра ли и 
ди рект но уни шта ва ли ру ко пи се на ја вље них ње го вих књи га, као и лич не 
до ку мен те (89, стр. 163–164). Оста вља но је тек по не што што ни је има ло 
ни ка квог зна ча ја. На ро чи то су те мељ но уни ште на по кој ни ко ва све до чан-
ства о за вр ше ним шко ла ма. Све то ни је би ло ни ма ло слу чај но. Ра ди ло се 
по ви шој на ред би са пред у ми шља јем, по ла ко и си сте ма тич но, да би се за 
бу дућ ност пот пу но из бри сао сва ки траг о ње го вом шко ло ва њу и зва њи-
ма ко ја је сте као. Сре ћом, Кен ђе лац је уз мол бу Фран цу I (од 1. 10. 1817. 
го ди не) при ло жио пре пи се сва три нај ва жни ја све до чан ства из ко јих се 
ви ди да је сред њу шко лу за вр шио у Угар ској, бо го сло ви ју у Пе тро гра ду, а 
фи ло зоф ске сту ди је и пра ва у Ха леу. (16, стр. 141). Чак, ако се, ко јим слу-
ча јем, та три све до чан ства и ни су са чу ва ла до да нас уз по ме ну ти пред мет 
у Двор ском ар хи ву у Бе чу, то ви ше ни је то ли ко зна чај но. Бит но је да су о 
њи ма оста ли по у зда ни по сред ни тра го ви. 

О све му ово ме је Е. Ча кра, пр ви би о граф Па вла Кен ђел ца (89, стр. 163), 
три де се так го ди на по сле Ар хи ман дри то ве смр ти, при лич но тмур но за пи сао 
сле де ће: „И та ко свр ши чо век, ко ји бе ја ше на уч нич ки ори јен ти сан у сла ви-
сти ци, при ро до сло ви ју, по ве сни ци и бо го сло ви ју, а ње го ве на уч не на по ре 
за ба ци ше, уто ми ше, по кра до ше та ко да му ни спо ме на ни је у срп ским цвет-
ни ци ма, књи жев ним по ве сни ца ма и дру гим пан те о ни ма срп ским“.

Оно што ни су оба ви ли Кен ђел че ви су на род ни ци, ура ди ли су стран-
ци, ко ји су до бро зна ли и не при стра сно це ни ли ње гов рад. По ста ри јим 
из во ри ма, Ма ђа ри су на пи са ли да је Кен ђе лац био „ве ли ки на уч ник“ 
(„rap pant tu do many“; 94, стр. 56) и уне ли ње го ву би о гра фи ју ме ђу сво је 
ис так ну те пи сце и на уч ни ке (165, стр. 24–25). Нем ци га ста ви ше уз До-
си те ја, за ко га ка жу да је био „је дан од из ван ред них љу ди свих вре ме на и 
на ро да“ („einer der aus se ror den tlic hsten Ma en ner al ler Ze i ten und Vo el ker“), 
а Н. А. По ле вој у „Мо сков ском те ле гра фу“: ис ти че „да де ла Па вла Кен гел ца 
за слу жу ју па жњу свих про све ће них Сло ве на“ (89, стр. 163; 94, стр. 56). Ње-
го ву смрт за бе ле жио је ње гов дру гар са сту ди ја Спе ран ски у Пе тро гра ду у 
„Би бли о граф ским ли сто ви ма“. Аустри јан ци се ни су дво у ми ли да ње го во 
име и по сле ви ше од сто ле ћа, уне су у „Би о граф ски реч ник“ као јед ног из 
пле ја де сво јих зна чај них лич но сти за пе ри од из ме ђу 1815. и 1950. го ди не 
(141, стр. 294). 

 Пр ви афир ма ти ван чла нак о Кен ђел цу ме ђу Ср би ма се по ја вио две 
го ди не по сле Стра ти ми ро ви ће ве смр ти. Ано ним ни аутор (86, стр. 287) 
до нео је по дат ке о две ма ње го вим књи га ма и пре нео по зи тив но ми шље ње 
пред сед ни ка Пе тро град ске ака де ми је на у ка А. Ши шко ва из тек сто ва А. Ти-
ро ла (82, стр. 191–192). За тим је осам на ест го ди на ка сни је то ма е страл но 
ура дио Ј. Ст. По по вић (87 и 88) у јед ном из ван ред ном члан ку у ко ме без 
ика квог за зи ра ња пи ше ка ко је „Кен ђе лац био чо век зрео и сна жног ду ха, 
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ко ји је ис пе као, што је из ре као“. Тре ба, ме ђу тим, по ме ну ти да је Сте ри ја 
још из мла до сти це нио Ар хи ман дри та. Као гим на зи ја лац у Те ми шва ру 
по све тио му је свој „оно ма сти кон“ на ла тин ском је зи ку (135).

По сле Сте ри ји них на пи са уче ста ли су при ка зи Кен ђел че вих де ла, али 
и ње го вог жи во та. Об ја вље но је до са да два де се так ду жих или кра ћих ње-
го вих би о гра фи ја. Ста во ви пре ма Кен ђел цу су, ме ђу тим, ско ро до да нас 
оста ли по де ље ни. И да ље има кле ри кал них тек сто ва на ли ни ји Стра ти ми-
ро ви ће ве мр жње, опа да ња и за до вољ ства што Кен ђе лац ни је по стао епи-
скоп. Они и да ље на сто је да се за др жи не га тив на оце на ње го вог жи во та, 
мо ра ла и ра да из XIX ве ка. Се дам де сет го ди на по сле смр ти ар хи ман дри та 
Па вла Кен ђел ца, без оч но се ла же ка ко је „у те ми швар ској епар хи ји цар-
ство ва ла око 1898. де нун ци ја ци ја“ у ко јој је он имао уде ла – иако је он та да 
тек за мо на шен а тим „по слом“ су се ба ви ли дру ги (108, стр. 508). По след-
њи из да нак та квог гле ди шта је, на жа лост и за чу до, В. Ста јић (126, стр. 
68–74), ко ји у Кен ђел цу ви ди са мо „сму тљив ца“ и „ко ло во ђу“ ки кинд ских 
не за до вољ ни ка са „не мно го слав ном ка ри је ри ом“. За раз ли ку од та квих, 
сре ћом, до ста рет ких тек сто ва, пре о вла ђу ју би о гра фје и при ка зи у ко ји ма 
се Кен ђел чев жи вот и рад из ла жу по зи тив но. Ве ћи ном се уоп ште ви ше 
не обра ћа па жња на ње го ве про бле ме у кле ри кал ној сфе ри. То се ско ро 
пот пу но иг но ри ше. При ка зу ју се рад и књи ге и ис ти че њи хов зна чај у 
вре ме ну ка да су на ста ле и ве ли ка на уч нич ка сна га Па вла Кен ђел ца. До 
то га је на ро чи то до шло по сле Пр вог свет ског ра та, ка да је Кен ђел че во име 
скром но али де фи ни тив но ушло у све до ма ће ен ци кло пе ди је и исто ри је 
при род них на у ка ме ђу Ср би ма (115, 136, 141, 152, 162).

Та ко је вре ме ра ди ло за Па вла Кен ђел ца али ипак, то ком два свет ска 
ра та, ка да су у ма на сти ру Св. Ђур ђе ду го бо ра ви ле вој ске, уни ште но је и 
раз ву че но и оно ма ло што је пре о ста ло, по сле све га, за њим. У ма на сти ру 
са да, по љу ба зном из ве шта ју ко ји су пи сци овог тек ста до би ли од г. Сте ва-
на Бу гар ског из Те ми шва ра, не ма ви ше ни чег: ни Кен ђел че ве ауто би о гра-
фи је, ни ко ре спон ден ци је, ни дру гих до ку ме на та, ни фо сил них оста та ка, 
ни исто риј ских пред ме та а ни чу ве не са бље – по кло на кра ља Фри дри ка 
Ви ље ма II Ве ли ког.

О ЛИЧ НО СТИ ПА ВЛА КЕН ЂЕЛ ЦА 
И ЈЕ ЗИ КУ КО ЈИМ ЈЕ ПИ САО

Са вре ме ни ци Па вла Кен ђел ца ни су оста ви ли о ње му за пи са но го-
то во ни шта. Не што ма ло се на ла зи код Ти ро ла (81 и 82). То су до не кле 
ис пра ви ли пи сци из мла ђих ге не ра ци ја (Ча кра и Рај ко вић), и то углав ном 
пре ма се ћа њи ма оних ко ји су о ње му не што зна ли из при ча ста ри јих. За то 
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у та квој сли ци о Кен ђел цу не из бе жно има не си гур них, па и по гре шних, 
по да та ка и оце на али и не што иде а ли зо ва ња и пре те ри ва ња. На роч то 
мно го не тач но сти има у нај до бро на мер ни јем ро ман ти чар ском при ка зу 
Кен ђел че вог жи во та и ра да из пе ра ње го вог пр вог би о гра фа Е. Ча кре (89), 
ко ји се у све му осла њао на оно што је чуо од ра зних љу ди. Пре но сио је то 
без ика квог про ве ра ва ња као пот пу но по у зда не исти не. То је би ла ве ли ка 
гре шка али ско ро не из бе жна. Пи са ње би о гра фи ја на осно ву се ћа ња но си у 
се би мно ге опа сно сти чак и он да ка да она не по ти чу из дру ге и тре ће ру ке. 

О Кен ђел че вом из гле ду се крат ко ка же са мо ка ко „је био сред ње ви-
си не, ста са те мељ ног, љуп ког ли ца, гла са гро мо ви тог“ и до да је да је био „у 
је лу и пи ћу уме рен“ и ка ко „за рас кош ни је знао“ (94, стр. 55–56). Сре ћом, 
ње го ва фи зи о но ми ја је са чу ва на на из ван ред ном ре а ли стич ком пор тре-
ту ко ји се на ла зи у Цр кве ној оп шти ни у Пан че ву. На зах тев те оп шти не 
пор трет је, из ме ђу 1829. и 1831. го ди не, ура дио чу ве ни сли кар тог вре ме на 
Кон стан тин Да ни јел као сво је нај бо ље де ло, ко је у исто вре ме пред ста вља 
и ре мек де ло срп ског сли кар ства XIX ве ка (132, стр. 661 и сли ка иза стр. 
664; 150, стр. 432). За хва љу ју ћи уду бљи ва њу у пси хо ло ги ју и раз у ме ва њу 
лич но сти, као и ве ли ком сли ка ре вом мај стор ству, са тог пор тре та сво јим 
сме ђим очи ма озбиљ но, сми ре но и хлад но гле да, по ма ло ис пи ти вач ки, 
јед но ши ро ко, ве о ма му дро и про ду хо вље но све ште но ли це пу но гор чи не.

Јо ван Сте ри ја По по вић се пр ви озбиљ но ба вио ана ли зом тек сто ва 
Па вла Кен ђел ца и на осно ву то га до нео за ни мљи ве за кључ ке о ње го вој 
лич но сти. Он пи ше: „Ка да Би фон ве ли, да је стил чо век, то јест да се ка-
рак тер и тем пе ра мент спи са те ља у ње го вим спи са ни ја ма као у огле да лу 
ви ди... раз у ме ва чо ве ка, ко ји тек сво је ми сли и сво ја чув ства на ар ти ју 
ста вља и ко ји је оно што је чи тао или чуо, та ко ре ћи у се бе упио и што но 
ве ле у крв и мо зак пре тво рио. Та кав је био Кен ге лац; на сва ком ли сту на 
сва кој стра ни ви ди се је дан жиг, је дан пе чат: дух јак, си ла у ми сли ма ве-
ли ка; тре звен, раз бо рит, ма ло су ров и не баш пре у чен...али опет здра вог 
ра зу ма; при том сла во љу бив, охол, са мо се бе це не ћи, дру ге пре зи ру ћи, 
то је Кен ге лац као спи са тељ; у сва кој вр сти ви ди се тем пе ра мент хо ле-
рич ниј“. По по вић на ла зи код Кен ђел ца и гра ма тич ких не до след но сти и 
не си гур ног зна ња али он ипак ре зо лут но ка же: „при свем том оста је, да 
је Кен ге лац био чо век сна жног ду ха, и зрео, ко ји је ис пе као, што је ре као“ 
и за кљу чу је „ми ма ло има мо књи га ко је би се с ње го вим мо гле спо ред ти“ 
(87, стр. 217–218 ). 

Ис ти че се да се Кен ђе лац јед но став но обла чио и хра нио и да је имао 
мно ге вр ли не. „Ве ран, чист и исти нит као при ја тељ, при ја тан као до ма-
ћин, по го дан као на уч ник...Био је и дру же ван“ али „се ње го ва дру жев-
ност ја ко про ти ви ла за је дљи вој ре чи, ко ја би дру ге мо гла љу то за бо ле ти“. 
У раз го во ри ма с дру ги ма ве о ма ра до је при чао о ис ку стви ма са сво јих 
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пу то ва ња и о су сре ти ма са за ни мљи вим осо ба ма. При ја те љи ма би по не-
што са оп шта вао из свог сва ко днев ног жи во та и из мно гих пи са ма ко ја је 
до би јао. Ра дио је вред но и не у мор но и ни је се ли био ни ка квог по сла (94, 
54–55). Има, по ред све га то га, не што што се мо же и да нас кон ста то ва ти о 
ар хи ман дри ту Кен ђел цу. По пут дру гих ма ње или ви ше ин ге ни о зних љу-
ди, ко ји сво је де ло пре да ју љу ди ма на сло бод но ко ри шће ње, из ве сно је да 
је он био фи лан троп. 

Сти ца јем окол но сти са чу ван је у аутен тич ном об ли ку је дан део ње-
го вог раз го во ра са епи ско пом Пут ни ком у ко ме је реч о ка дров ским од-
лу ка ма Си но да СПЦ из 1824. го ди не. Том при ли ком Кен ђе лац ка же: „мој 
го спо ди не имам и ја сво је при ја те ље ко ји ми да што, што се у тај но сти ра-
ди, ја вља ју...Ви се ни сте још ни окре ну ли одан де (ми сли на Ср. Кар лов це, 
оп. А. Г. и М. Ј.), а ја сам све знао и имао. Про тив Му шиц ког и Бран ко ви ћа 
не мам ни шта: по ште ни, ва ља ни љу ди; али да ме не она не зна ли ца Ми ја, 
она ве за на вре ћа Не стор, и она про ту ва Бу ко вин ска Мој сеј пре дво ре и 
да се ја ти ма у мо јој ста ро сти, по ред то ли ке мо је уче но сти и ис ку ства 
кла њам, то је гре хо та и сра мо та. То ме је ди но те ши што ће осим Ва шег 
пре ме шта ја оста ти све ка ко је и би ло, јер зна ду го ре да је Кен ђе лац жив, 
ви де не прав ду, ви де јав ну зло бу па за то се и не до пу ња ва ју епи ско пи“ 
(98, стр. 136). Овај од ло мак раз го во ра је ве о ма за ни мљив јер осли ка ва 
на чин го во ра, раз ми шља ња, од нос пре ма љу ди ма и мно го то га дру гог из 
ка рак те ра Кен ђел че ва. 

По Рај ко ви ћу (94, стр. 54–55), Кен ђе лац је био ра но ра ни лац. „Ни кад 
га ни је зо ра за те кла у по сте љи.“ То је би ло вре ме ре зер ви са но за ње гов 
ин те лек ту ал ни рад. Сам, у ти ши ни, нео ме тан од би ло че га он је „Нај ве-
ћи део сво јих де ла спи сао у ју тар њим ча со ви ма... ка да су шу шта ла кри ла 
ње го вог ду ха.“ 

Ар хи ман дрит Кен ђе лац је био по ли гло та. По ред то га што је учио је-
зи ке у шко ла ма, он сам је, по ти чу ћи из ви ше на ци о нал не сре ди не, не у чио 
ви ше је зи ка па је го во рио: не мач ки, ен гле ски, фран цу ски, ма ђар ски, ру ски 
и ру мун ски. Сем то га, слу жио се ла тин ским, грч ким и је вреј ским је зи ком. 
За ни мљи во је да је ру ским је зи ком ве о ма до бро вла дао, али се с Ру си ма до-
пи си вао ис кљу чи во на цр кве но сло вен ском. „Не мач ки је пи сао кла сич ним 
сти лом, та ко да је сам о се би с не ким ус хи ће њем го во рио: што ја сло вен-
ски и не мач ки на пи шем то ме се мо ра ју и са ми вра зи ди ви ти“ (94, стр. 54). 

Кен ђе лац је пи сао сво је књи ге ру ско сло вен ским је зи ком, ко ји је у 
ства ри био ру ски књи жев ни је зик тог до ба и зва нич ни је зик Срп ске пра-
во слав не цр кве. Сло вио је за „нај бо љег по зна ва о ца тог је зи ка“ ме ђу свим 
та да њим срп ским пи сци ма (96, стр. 196). Као по ли гло та, ме ђу тим, по зна-
вао је и прин ци пе лин гви сти ке. Све то се ви ди из чу ве них ре до ва ко је је 
на пи сао у пред го во ру свог „Је сте ство сло ви ја“. 
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“Ако та ко бу де мо пи са ли књи ге, као не ки са да шњи књи жев ни ци 
ни ти сла вен ски, ни ти срп ски, не го та ко да ка жем: сла ве но-ср бо-не мач-
ко-ма ђар ско-тур ско-ци ган ски, и сам Бог зна, ка кве ре че ни це су у сво је 
књи ге сло жи ли, и на пи са ли, та да ће мо за у век оста ти, где је смо, та ко ре ћи 
на по след њем сте пе ну...ле по те, и ни ка да не ће мо из рав на ти свој је зик дру-
гим осо би то ле пим (је зи ци ма) про све ће них на ро да. Те шко се они ва ра ју, 
ка да ми сле да Сла вен не мо же на свом је зи ку на пи са ти и ре ћи, као што су 
Грк, Ла тин, Фран цуз, Бри та нац и Не мац на сво јим је зи ци ма на пи са ли и 
ре кли. Ни су учи ли ма те ри њу, не го стра ну гра ма ти ку, и ни су чи та ли сво је, 
не го стра не књи ге: и због то га су оста ли си ро ма шни у свом је зи ку...Осим 
ла тин ског је зи ка, ко ји не под но си не пра ви лан го вор, сви оста ли на ро ди 
го во ре по гре шно, ме ђу тим књи жев ни ци, не оба зи ру ћи се, ка ко про сти 
љу ди го во ре, не го ка ко из и ску ју пра ви ла је зи ка, та ко пи шу. Ако би не ко, 
на при мер, не мач ки пи сао, ка ко се обич но го во ри, та да би и про ста не мач-
ка ба ба мо гла пи са ти књи ге...Сви на ро ди па и је зи ко слов ци сво је књи ге 
су на пи са ли по гра ма тич ким пра ви ли ма, код нас се пи шу по пра ви ли ма 
ба ба Сми ља не“ (2, пред го вор, стр. 16).

Та ко је Кен ђе лац отво рио те о риј ску рас пра ву о срп ском књи жев ном 
је зи ку јер је пр ви за па зио и јав но кри ти ко вао по ја ву што су пи сци ме ђу 
Ср би ма „пи са ли сва ко по сво јој во љи“ (51, стр. V). При то ме, исме ја вао 
је ве штач ку и про из вољ ну сла ве но срп ску је зич ку ме ша ви ну и но во ко-
ва ни це. Ци ти ра ни текст ар хи ман дри та Па вла Кен ђел ца по сле су ра зни 
ауто ри ту ма чи ли на раз не на чи не. Ви да ко вић (49, 622), Сте ри ја (88, стр. 
120), Ку ла ков ски (96, стр. 195) и дру ги сма тра ли су да Кен ђе лац кри ти ку је 
пи са ње срп ским је зи ком. Вук Ка ра џић је (50, стр. 638) до ка зи вао упра во 
су прот но, ка ко он ни је устао про тив срп ског већ про тив ве штач ког сла-
ве но срп ског је зи ка и пи са ња без гра ма тич ких пра ви ла. У но ви је вре ме 
Ивић и Ка шић (148, стр. 320) за кљу чу ју да је Кен ђе лац „пре зри во исме јао“ 
све оне „ко ји пи шу сла ве но срп ски“ али и „при ста ли це на род ног је зи ка“ с 
„ели ти стич ке по зи ци је над моћ не уче но сти“. Ка да се, ме ђу тим, објек тив-
но узме оно што је Кен ђе лац за и ста на пи сао он да из ла зи, да се он бу нио 
про тив би ло ка квог не у ред ног пи са ња. За то он го во ри о „не мач кој ба би“ 
и „ба ба Сми ља ни“. За пра во, хо ће да ис так не ка ко мо ра да се пи ше тач но, 
и то књи жев ним је зи ком, ко ји има да се на у чи и да се до бро зна. У то ме 
је био пот пу но у пра ву. 

„Ба ба Сми ља на“ је оста ла але го ри ја на ко ју су се срп ски пи сци по зи-
ва ли на раз не на чи не ско ро кроз цео XIX век а Кен ђе лац је био по зна ти ји 
по тој „ба би“ не го по ствар ном са др жа ју сво јих де ла. 

Ис ти ца но је да је Кен ђе лац пи сао цр кве но сло вен ским је зи ком због 
то га што је био мо нах (95, стр. 29; 148, стр. 312). То је, ме ђу тим, при лич-
но по јед но ста вље но ту ма че ње. Он је то ода брао из ви ше раз ло га. Пр во, 
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јер је та да у на шој сре ди ни то био је ди ни је зик са уре ђе ним гра ма тич ким 
пра ви ли ма и „при бли жа вао се иде а лу стан дард ног је зи ка“ (148, стр. 311). 
Дру го, јер је, уз дру ге ауто ре, и он сма трао да је то пра ви пр во бит ни (пра)
сло вен ски је зик. Са мим тим то је и из вор ни, „из не ве ре ни ста ри срп ски 
је зик“ ко ме се тре ба вра ти ти ра ди ко му ни ка ци је с оста лим Сло ве ни ма. 
Прет по ста вљао је чак ка ко ће „све књи жев но сти сла вен ских пле ме на мо-
ра ти не ка да да узму цр кве ни за књи жев ни је зик“ (89, стр. 162) због ње го-
вог ин тер на ци о нал ног и све сло вен ског ка рак те ра (148, стр. 335). Тре ће, 
и нај ва жни је, Кен ђе лац је био спре ман да сво је ве о ма озбиљ не на уч не 
тек сто ве пи ше са мо на та ко до бро нор ми ра ном је зи ку. 

Сам Кен ђе лац о је зи ку у сво јим де ли ма ка же: „тру дио сам се, оно-
ли ко ко ли ко сам сла вен ски раз у мем, да пи шем чи сто сла вен ски. Ве ћим 
Сла ве ни ма од ме не чи ни се мо је ства ра ње или стил прост: ме ни је пот пу-
но при го дан, као што сам и сам ја: по лу у че ни ма и школ ским ли сци ма је 
ви со ко па ран и не ја сан. Они не ка на пи шу бо ље и ја ћу им се по кло ни ти: 
ови да при ме с она квом до бром во љом с ка квом сам ја то пи сао: они да 
ме по др же, и да бу ду ве ћи Сла ве ни од ме не“ (2, пред го вор, стр. 11 и 12). 

Пре ба ци ва но је ка сни је што Кен ђе лац, због сво јих „ста ле шких око-
ва“ ни је сво је де ло пи сао на „на ро ду ра зу мљи вом је зи ку“ (95, стр. 29; 148, 
стр 311). Пи та ње је, ме ђу тим, ко ли ко је тај ње гов је зик у то вре ме био 
не ра зу мљив чи та о ци ма. Сте ри ја, на при мер, све до чи ка ко „ће сва ки и 
нај про сти ји Ср бин лак ше раз у ме ти сло вен ске књи ге Кен ђел че ве, не го ова-
кве срп ске на гр де... Јер је срп ски осе ћао, срп ски ди сао... и сав ври Ср бин“ 
(88, стр. 119). Чак је и Иг ња то вић на пи сао (131, стр. 212) да су ње го во 
„Је сте ство сло вие“ чи та ли „озбиљни“ љу ди а дру ги су опет „од вра ћа ли 
де цу од чте ни ја те књи ге због не при стој них из ра за“. Све то зна чи да су 
ње го ве књи ге би ле по зна те, чи та не и би ле до вољ но ра зу мљи ве. Про блем 
са не ра зу ме ва њем Кен ђел че вих ру ско сло вен ских тек сто ва на сту пио је 
ка сни је. Тек са Ву ко вом ре фор мом а на ро чи то по сле ње не по бе де 1847. 
го ди не, ру ско сло вен ске књи ге из XVI II и са по чет ка XIX ве ка по ста ле су 
ма ње ра зу мљи ве и „не при сту пач не чи та лач кој пу бли ци“ чак и обра зо ва-
ној (147, стр. 67). Та суд би на, ме ђу тим, за де си ла је и сла ве но срп ске књи ге. 
Због све га то га, на жа лост, обе Кен ђел че ве књи ге се у на уч ним кру го ви ма 
XX ве ка рет ко по ми њу по сво јим са др жа ји ма већ се на во де са мо у исто-
ри ја ма на ше на у ке. 

Па вле Кен ђе лац је пи сао не го ва ним је зи ком. „Чи сти јим кла сич ним 
цр кве но сло вен ским је зи ком ни ко до ње га ни по сле ње га ни је пи сао. У 
ње га не ма вар ва ри за ма као у Мра зо ви ћа, Тр ла и ћа, Хра ни са ва и оста ли 
та да шњих пр ва ка на књи жев ном по љу“. Стил му је не над ма шан (94, стр. 
53) „осо би то леп, обра зо ван по књи га ма цр кве ним и за слу жу је да га на ши 
мла ди пи сци ис пи ту ју као обра зац“ (87 стр. 217). Ви да ко вић је, упр кос 
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свим не сла га њи ма, при зна вао да је Кен ђел чев сла вен ски је зик „кла си чан“ 
(131, стр. 212). „Ни јед ној ње го вој ре че ни ци ни ти се мо же шта до да ти, ни-
ти од ње од у зе ти: та ко је крат ко, ја сно и сна жно, окру гло и хар мо нич но 
на пи са на“ (94, стр. 53). Оста ла је за пи са на уз ре чи ца из тог вре ме на: „Учен 
као Ра јић, пи ше као Кен ђе лац“ (162, стр. 13). 

НА УЧ НИ И КЊИ ЖЕВ НИ РАД ПА ВЛА КЕН ЂЕЛ ЦА

При ро до пис

Јед на од нај зна чај ни јих на уч них књи га пр ве по ло ви не XIX ве ка ме ђу 
Ср би ма би ло је „Је те ство сло ви је“ од Па вла Кен ђел ца (2). Реч је о пр вом то-
му на ја вље не те тра ло ги је у ко јој су оста ли то мо ви би ли по све ће ни цар ству 
би ља ка, жи во ти ња и ка ме ња (2, пред го вор, стр. 15–16). То де ло је тре ба ло 
да бу де јед на на ша обим на, пот пу на, де таљ на и са вре ме на ен ци кло пе ди ја 
при ро де. Штам пан је, на жа лост, са мо тај пр ви том, ко ји је пред ста вљао у 
ства ри увод у чи та во де ло. За ни мљи во је да Ј. Ст. По по вић (88 стр. 119), 
иако ина че на кло њен Кен ђел цу, сум ња да је он ствар но на пи сао сва че-
ти ри по ме ну та то ма.

Кен ђе лац је са ста вио пр ви том „Је сте ство сло ви ја“ са кон цеп ци јом 
да чи та о це уве де у оп шта та да шња зна ња о це ло куп ној при ро ди. Та ко су 
у ње му об ра ђе ни ма кро и ми кро ко смос, ко ји су у то вре ме об у хва та ли 
„ва си о ну“ и „чо ве ка“. Због то га аутор је у књи гу унео на уч на зна ња из 
астро но ми је, ге о ло ги је, фи зич ке ге о гра фи је и би о ло ги је чо ве ка. 

„Је сте ство сло ви је“ има осам по гла вља: 1. о по ре клу Зе мље и знат-
ним про ме на ма ко је су се до го ди ле на њој; 2. о пла ни на ма, шу пљи на ма, 
пе ћи на ма и ка на ли ма; 3. о мо ри ма, по ја ва ма на њи ма, мор ским ре ка ма и 
је зе ри ма; 4. о из во ри ма и ре ка ма; 5. о ве тро ви ма; 6. о тру со ви ма и вул ка-
ни ма; 7. о ле то пи су и раз ли ка ма у вре ме ну; и 8. о чо ве ку.

Да би се да нас сте као до бар увид у ову, за на шу исто ри ју и кул ту ру, 
зна чај ну књи гу XIX ве ка, нео п ход но је да се ов де у са же том об ли ку из ло жи 
њен са др жај. То је по треб но још из три раз ло га. Пр во, што је то нај бо ље 
Кен ђел че во де ло. Дру го, што се са да до те књи ге не до ла зи баш та ко ла ко. 
Она је ве о ма рет ка па се у би бли о те ка ма чу ва у по себ ним фон до ви ма и са 
на ро чи тим ру ко ва њем. Тре ће, због јед ног од нај ве ћих срп ских кул тур но-
на уч них па ра док са: ни зна чај ни је књи ге из исто ри је до ма ћег при ро до пи-
са – ни ма њег на шег зна ња о њој. Са др жај ове књи ге до са да ниг де ни је 
ква ли фи ко ва но и струч но при ка зан у це ли ни и ко мен та ри сан. Ве ћи ном 
се о њој го во ри или пар ци јал но или са мо уоп ште ним је зи ком. Из у зет ци 
су ве о ма рет ки (158, стр. 321–330)
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О Зе мљи

У пр вом по гла вљу „Је сте ство сло ви ја“ (2) Кен ђе лац оп шир но пи ше о 
по стан ку Зе мље и про ме на ма на њој. При пре ма ју ћи чи та о ца он ка те го-
рич но ка же: „Пред мет на стан ка све та ни је пред мет бо го сло ва не го при-
род ња ка“ (стр. 4). За тим, ве ли искре но да „он не зна да ка же тач но вре ме 
по стан ка“ Зе мље (стр. 4) и до да је да има нео бо ри вих до ка за да „по че так 
све та“ и ус по ста вља ње на ше са да шње Зе мље „пре ва зи ла зи бро је ве го ди на 
на ше хро но ло ги је“ (стр. 5). 

На во де ћи ре чи Мој си ја и апо сто ла Па вла, аутор пи ше: „узрок на-
стан ка све та је реч Бо жи ја а о ово ме се не мо же сум ња ти“ (стр. 2). Он, 
ме ђу тим, ка же да то ви ше ни је до вољ но и, у име при род ња ка, тра жи да 
се од го во ри на низ ва жних пи та ња о то ме: ка ко се све то до го ди ло (стр. 1 
и 2). По том, кон ста ту је да је пре ове на ше са да шње Зе мље већ по сто ја ла 
не ка ста ри ја Зе мља слич ног са ста ва (стр. 6). Та Зе мља је „због ве ли ких 
ко ле ба ња сти хи је“ про па ла у „без дан“ и по ме ша ла се са њим. Под без да-
ном се под ра зу ме ва ју оп ште, без мер но ве ли ке во де ко је су ис пу ња ва ле 
цео по зна ти свет, од но сно „ва си о ну“ (стр. 7). Аутор ов де узи ма да су „пре 
свих ства ри“ би ле ство ре не „во де без да ни са по ме ша ним ма те ри ја ма бу-
ду ће на ше зе мље и ва здух“ (стр. 11).

Та кво ста ње је тра ја ло ве о ма ду го. У во да ма без да ни на ла зио се раз-
ли чи ти ма те ри јал ко ји се та ло жио и на го ми ла вао и та ко „по ста вио осно ве 
са да шњих зе ма ља и пла ни на“. На та ло же ни ма те ри јал се са да ви ди у об ли ку 
сло је ва од љу шту ра, мер ме ра, пе ска, кре де и др. (стр. 7). Та мо где је на го-
ми ла но ви ше та ло га на јед ном ме сту на ста до ше бр да а где их је би ло ма ње 
фор ми ра не су рав ни це и удо ли не (стр. 10). На об ли ко ва ње тих пла ни на ути-
ца ла су из ди за ња и спушт ња мор ског дна, мор ске стру је и ве тро ви (стр. 42). 

У јед ном мо мен ту „дух Бож ји“, ко ји је ми ро вао над без да ном у ви ду ва-
зду ха, по кре ну се као сна жан ве тар, ко ји је „раз мак нуо“ во ду без да ни и „Зе мља 
от кри сво је блат но ли це по ме ша но са сум по ром и со љу“ (стр. 11). „Ре чи ма из 
уста Све мо гу ћег“ сти хи је су одво је не и до ве де не у ред сва ка од њих „да оба-
вља сво је ду жно сти“ (стр. 12 и 32). Сун це је ису ши ло блат ну Зе мљу и она се 
стврд ну ла. Та ко је на ста ла „да на шња Зе мља“, ко ја је на ста ви ла да се ме ња (стр. 
11) под „не до сти жним деј ством сти хи је, од но сно при род них си ла“ (стр. 32 и 
34). У да љем из ла га њу аутор ви ше не по ми ње би ло ка ква би блиј ска ту ма че ња. 

Под зем ни огањ, ко ји се раз вио у „пр вом зе мљи ном сло ју,“ са мо за па-
љи ва њем „сум по ра, са ли тре, смо ле и дру гих ма те ри ја“, из ди гао је „ка ме-
ни те пла ни не“ са ка рак те ри стич ним „ста кла стим те ли ма“ у њи ма. У исто 
вре ме во да из мор ске без да ни се спу шта ла у пра зне шу пљи не, ко је су под 
овим пла ни на ма за о ста ле од де ло ва ња под зем ног ог ња. Та ко се на по вр-
ши ни Зе мље по сте пе но сма њи ва ла укуп на ко ли чи на мор ске во де (стр. 12).
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Насловна страна Је сте ство сло ви ја
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Вул ка ни су про ра ди ли. Ва здух и га со ви у по ме ну тим шу пљи на ма 
иза зи ва ли су сна жне тру со ве. Зе мља је то ли ко пу ца ла да су раз ло мље не 
чак и ка ме ни те пла ни не. Од та ло га из ва зду ха у пу ко ти на ма и ра се ди ма 
на ста ле су ру де (стр. 12).

За тим су сле ди ле че сте и ду го трај не ки ше ко је су сно си ле рас пад ну ти 
ма те ри јал са пла ни на у рав ни це. Ту се тај ма те ри јал ме шао са „пра хом“ 
ис тру ну лих жи во ти ња и би ља ка. Овај се про цес на ста вља све до на ших 
да на „па из да на у дан пла ни не би ва ју све ни же“ (стр. 14). Упа дљи во је да 
аутор пот пу но иг но ри ше по топ као ге о ло шки фак тор. 

У до ли на ма ре ка и по то ка ја сно се ви ди да се гор њи део пла не те Зе-
мље са сто ји од раз ли чи тих сло је ва ко ји ле же хо ри зон тал но. У њи ма се 
на ла зе оста ци мор ских жи во ти ња и би ља ка ко ји по ти чу „и из уда ље них 
пре де ла и дру гих де ло ва све та“ ко ји су „пре но ше ни во дом у дру ге пре де-
ле“. По том аутор на три на ест стра ни ца на во ди мно ге при ме ре фо сил них 
оста та ка по зна тих из ли те ра ту ре. Осо би то за ни мљи во је да, при то ме, 
го во ри о на ла зи шти ма фо си ла на Ве ле би ту, у Ер де љу, Ме ха ди ји, Ре шич-
ком кра ју и у Ба на ту. Пи ше, на при мер, ка ко се вр шач ка рав ни ца са сто ји 
од бе ле зе мље пу не мор ских љу шту ри ца и ис ти че ка ко су из бу на ра у Вр-
шцу ис ко па не ко сти и гла ва сло на. По себ но на по ми ње ка ко и он сам има 
у свом по се ду гла ву сло на ко ја је про на ђе на код Бу ти на. Аутор за кљу чу је 
да је „це ла Зе мља или бар њен ве ћи део би ла ду го по ме ша на са во дом и 
ле жа ла под њом“ па се по сле „ма ло-по ма ло уре ди ла до са да шњег ста ња“ 
(стр. 14–15 и 26–29). 

Пи шу ћи о фо си ли ма Кен ђе лац је раз ма трао и јед но од глав них ге о ло-
шких пи та ња XVI II ве ка: по ре кло фо сил них сло но ва, но со ро га, кро ко ди ла 
и дру гих „ју жних“ ор га ни за ма про на ђе них да ле ко на се ве ру (Си бир, Не-
мач ка, Ен гле ска и др., стр. 22–23). По ње го вом ми шље њу те жи во ти ње су 
или по бе гле са ју га на се вер од ве ли ких по пла ва или је Зе мља про ме ни ла 
на чин сво је ро та ци је па су се те жи во ти ње од јед ном на шле на се вер ној 
хе мис фе ри где су из у мр ле због не при ла го ђе но сти. У сва ком слу ча ју ови 
на ла сци су до каз „ве ли ких ко ле ба ња“ на ше Зе мље и си гур но је да су „да-
ле ко мла ђи од ста ро сти на ше Зе мље“ (стр. 30–31). 

На кра ју из ла га ња о на стан ку и раз вит ку Зе мље аутор ка же да је она 
би ла под ло жна про ме на ма под ути ца јем „ве о ма ја ких си ла сти хи је“, ко је 
„пре тва ра ју мо ра у коп но... це ле гра до ве и се ла и чи та ве пре де ле спу шта-
ју у ве ли ке ду би не, шу ме и ду бра ве чу па ју из зе мље... и из јед ног пре де ла 
пре ба цу ју у дру ги као пер је или ли шће, остр ва из ба цу ју из мо ра и пре но се 
у дру ге кра је ве, док дру га опет ба ца ју у гро тло без да ни“ (стр. 31–34). 

У дру гом по гла вљу Кен ђе лац пи ше о вр ста ма пла ни на, њи хо вом на-
стан ку и о пе ћи на ма (стр. 42–68). Пр во, из два ја пла ни не у ко ји ма не ма 
ка ме на, ко је на ста ју на раз не на чи не у мор ској во ди. За тим ка те го рич но 
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кон ста ту је да пра ве ви со ке, ка ме ни те пла ни не „ни ка ко ни су мо гле на ста ти 
у во ди, ка ко не ки при род ња ци ми сле. Без деј ства под зем ног ог ња оне не 
мо гу да се из диг ну“ (стр. 43). Ина че, ка да је реч о уну тра шњо сти пла ни на 
аутор ка же да ми о то ме „ни шта не зна мо као и о уну тра шњо сти Зе мље“ 
ис ти чу ћи ка ко је нај бо ље да се то отво ре но при зна (стр. 49–50). 

У под зе мљу има и та квих шу пљи на и пе ћи на ко је су за о ста ле од пре-
су ше них то ко ва во де. На ро чи то су че сте у креч њач ким пла ни на ма. У њи-
ма се на ла зи ве ћи ном „ка пљич ни ка мен“ (од но сно пе ћин ски на кит), ко ји 
на ста је од ис па ра ва ња „ка ме но но сне во де“. Из ме ђу оста лог, уз гред но аутор 
пи ше и о опа сној го лу бач кој му ши ци ко ја се ле же и ро ји у апри лу и ма ју у 
јед ној пе ћи ни на ру мун ској стра ни Ђер да па (стр. 65–66). То спа да у пр ве 
на уч не опи се овог фе но ме на.

У тре ћем по гла вљу (стр. 68–111) из ла же по зна те фи зич ке и фи зич-
ко-ге о граф ске осо би не мо ра и је зе ра. Опи су је по ста нак под мор ског ре-
ље фа (стр. 72), ис ти че да и та мо има под зем ног ог ња (стр. 90), па чак и 
вул ка на од ко јих на ра ста ју вул кан ска остр ва (стр. 153). Ту се рас пра вља и 
о об но вље ној ан тич кој иде ји ка ко је Ка спиј ско мо ре под зем но по ве за но с 
Пер сиј ским за ли вом (стр. 105–106). 

По гла вља че твр то и пе то (стр. 111–141) по све ће на су мно гим по-
зна тим осо би на ма из во ра, за тим ре ка ма и ве тро ви ма. Аутор раз ли ку је 
по вре ме не, стал не, ми не рал не и тер мал не из во ре. За ни мљи во је да са оп-
шта ва јед но ан тич ко уве ре ње да су стал ни из во ри у пла ни на ма под зем но 
по ве за ни са мо ри ма, је зе ри ма или ре ка ма (стр. 113). Де таљ но се за др жа ва 
на ми не рал ним и тер мал ним из во ри ма пре тво ре ним у ба ње и ис ти че њи-
хо во бо гат ство у „на шој до мо ви ни Ма ђар ској“ (стр. 114).

У ше стом по гла вљу (стр. 141–172) Кен ђе лац оп шир но пи ше о тру со-
ви ма и вул ка ни ма. „Ог ње пал не го ре“ на ста ју ка да се у под зе мљу за па ле 
раз не го ри ве ма те ри је (сум пор, ка ме ни угаљ, смо ле и др.). На чин де ло ва ња 
вул ка на опи сао је на при ме ри ма Ве зу ва, Ет не и Хе кле ( стр. 141–148). Ка-
да се по тро ше за па љи ве ма те ри је за њи ма за о ста ју у под зе мљу шу пљи не 
ис пу ње не ва зду хом, па ра ма и ди мом ко ји тра же из лаз. Њи хо ви сна жни 
уда ри су „узрок по тре са“. Зе мљо тре си се ја вља ју и уз рад вул ка на али та да, 
„без по др шке ва зду ха,“ не мо гу да се про сти ру да ле ко. 

Сед ма гла ва (стр. 172–195) по све ће на је астро ном ским зна њи ма, од-
но сно по де ли и ме ре њу вре ме на пре ма кре та њу и про ме на ма у по ло жа ју 
Сун ца и Ме се ца. Аутор је ту опи сао пр ве ко ра ке у на ста ја њу ка лен да ра, 
за тим, пр ва рим ска схва та ња о ду жи ни го ди не и по де ли на ме се це. Де таљ-
ни је се по за ба вио на стан ком и осо би на ма ју ли јан ског и гре го ри јан ског 
ка лен да ра и њи хо вим раз ли ка ма. (До 1700. го ди не пр ви је за о ста јао за 
дру гим 10 да на; до 1800. за 11, а до 1900. за 12 да на.) При све му то ме, ни 
гре го ри јан ски ка лен дар ни је са вр шен (стр. 178–179).
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Ко нач но, аутор ис ти че ка ко су у на шем зе маљ ском ле то пи су ве ли ки 
про бле ми ве за ни за раз ми мо и ла же ње око основ ног пи та ња: „ко ли ко је 
хи ља да го ди на про шло од оног Мој си је вог ства ра ња до Хри сто вог ро-
ђе ња“. Ис точ на цр ква бро ји од на стан ка све та до ро ђе ња Хри ста 5.508 
го ди на, за пад на 3.949 а Је вре ји 3.760“ (стр. 180). Још ве ћи не спо ра зу ми се 
по ја вљу ју ка да се узме у об зир ка ко су го ди не бро ја ли дру ги ста ри на ро ди 
– Ва ви лон ци, Гр ци, Ри мља ни, Ара бља ни. Ов де тре ба по себ но на по ме ну ти 
да је Кен ђе лац, у прет ход ним де ло ви ма тек ста, до зво лио да је од не ких до-
га ђа ја, чи је тра го ве на ла зи мо по ко па не у зе мљи, мо гло да про ђе и „хи ља де 
ве ко ва“ (стр. 18), од но сно „без број ни ве ко ви“ (стр. 32). До дат но, он де фи-
ни ше сун че ву и ме се че ву го ди ну, по де лу да на до 60 тре ћин ки се кун де, итд. 

Ово по гла вље се за вр ша ва одељ ком о се зон ским про ме на ма вре ме на 
у уме ре ном по ја су у за ви сно сти од раз ли чи тих угло ва под ко ји ма сун че-
ви зра ци до спе ва ју на Зе мљу, уда ље но сти Зе мље од Сун ца и „ло кал ног 
по ло жа ја“. 

О чо ве ку

Осмо по гла вље књи ге (стр. 196–295) по све ће но је чо ве ку. По чи ње ње-
го вим за че ћем, ем бри о ло ги јом и ра ђа њем, за тим се из ла жу осно ви ана то ми-
је, хи сто ло ги је и фи зи о ло ги је чо ве ка па ње гов те ле сни раз вој и пси хо ло ги ја. 
По сле све га то га аутор пи ше о не ким по себ ним те ма ма из ан тро по ло ги је.

Са др жај овог по гла вља на до ста успе шан на чин при ка зан је у но ви је 
вре ме у це ли ни (158, стр. 321–330). Због то га ће ов де би ти на ве де ни са мо 
не ки за ни мљи ви де ло ви из ње га. 

Кен ђе лац по чи ње кон ста та ци јом да чо век на ста је кроз пол ни од нос 
(„со и ти је“) му шкар ца и же не и сје ди ња ва њем њи хо вих се ме на. При то ме, 
он ми сли да же не за пра во не ма ју јај не ће ли је и да је „итра“ (јај ни ци) ис-
пу ње на не чим што ли чи на жле зде. Био је, ме ђу тим, си гу ран да по сто ји 
„жен ско се ме“ јер да га не ма мај ке ни ка да не би ра ђа ле жен ску де цу (стр. 
207). Исто та ко, ни је ве ро вао ни у по сто ја ње спер ма то зо и да у му шком 
се ме ну (стр. 203). Др жао је да се за чи ње му шко де те ако у „со и ти ји“ пре-
вла да му шко се ме и обр ну то. 

Аутор кри ти ку је Би фо но во ми шље ње по ко ме су ма ле и сла бе же не 
не спо соб не за за че ће и по ро ђај. На про тив, он ис ти че ка ко у на шим кра-
је ви ма има пу но пот пу но су прот них при ме ра (стр. 231). 

О тра ја њу труд но ће Кен ђе лац ка же да се де ца ра ђа ју обич но око кра ја 
де ве тог ме се ца од за че ћа али се мо гу ро ди ти и у сед мом, осмом, де се том и 
је да на е стом ме се цу. Ова по след ња два слу ча ја сма трао је нео бја шњи вим. 
За исту по ја ву је знао и код жи во ти ња (стр. 228). 
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По себ но се за др жао на ано ма ли ја ма пло до ва (те ра то ло ги ји) и хер-
ма фро ди ти зму. Он пи ше ка ко се не ка да у утро би мај ке зач не не ки ру жни 
плод или „без рач је пло да“ са раз ли чи тим не при род ним осо би на ма. Ми-
слио је да се узрок то ме на ла зи у же ни ном ор га ни зму или ло шем „са деј-
ству же не или му шкар ца у мо мен ту за че ћа“ (стр. 213, 221). Ов де аутор 
на во ди и је дан при мер пе то ме сеч ног де те та са огром ном гла вом и ма лим 
те лом из те ми швар ског ко ми те та (стр. 229–230). За хер ма фро ди те, ко је 
на зи ва „му же же ни“, ка же да има ју исто вре ме но и му шке и жен ске „де цо-
ра ђа ју ће ор га не“ у раз ли чи тим ком би на ци ја ма (стр. 214). Ве ро вао је да се 
за чи њу он да ка да му шка рац и же на сво јим се ме ном пот пу но рав но мер но 
уче ству ју у за че ћу (стр. 209). 

Овај, пр ви део по гла вља се за вр ша ва раз ма тра њем ве зе из ме ђу ду ше 
и те ла. Упр кос мно гим и раз ли чи тим ми шље њи ма о овом пи та њу, он ис-
ти че ка ко је та ве за ве ли ка тај на при ро де (стр. 232, 234).

Да ље у тек сту сле ди из ла га ње ана то ми је чо ве ко вог те ла са нео п ход-
ним по да ци ма из хи сто ло ги је и фи зи о ло шких функ ци ја ор га на. При то ме, 
нео бич но је зна чај на сле де ћа ауто ро ва на по ме на: „...са став људ ског те ла у 
свим де ло ви ма, осо би то у уну тра шњим де ло ви ма сво јим, сли чан је уну-
тра шњем са ста ву те ла че тво ро но жних жи во ти ња. Го во ре ћи сло ве сно шћу 
или ра зу мом, спо ља шњим из гле дом ли чи чо век на че тво ро но жну жи во ти-
њу“ (стр. 233). Ова ка од луч на кон ста та ци ја, ше зде сет го ди на пре Дар ви на, 
не сум њи во зву чи озбиљ но и ве о ма хра бро. 

Кен ђе лац ве ли да у чо ве ко вом те лу има ви ше од 260 ко сти ју и да 
све оне има ју сво је при ро дом од ре ђе но деј ство, ве ли чи ну и об лик. Пр во 
опи су је њи хо ве оп ште осо би не. Ту он ка же ка ко су „све ко сти ис пу ње не 
ту ком и мо згом, за тво ре ним у тан ку ко жи цу“. Спо ља су об у че не у тан ку 
ко жу са та ну шним жи ла ма ко је ула зе у њих и свој „тук“ пре да ју ко шта-
ном мо згу ко ји се њи ме хра ни и по ве ћа ва. Ко сти из ме ђу ко јих по сто ји 
по кре тан зглоб на кра је ви ма су из ду бље не и за шти ће не зглоб ном рска-
ви цом или „чле нов но ју мо кро то ју оума шће не“, увек су глат ке и увек ће 
са ви ја ње чла но ви ма омо гу ћа ва ти. Ко сти ко је су ме ђу соб но по ве за не без 
згло бо ва не по ме ра ју се, спо је не су ко шта ним „кр ју ча ми“ (из гле да ју као 
да су пе тља ма за ши ве не). За тим аутор пи ше о ко сти ма гла ве и кич ме па о 
ре бри ма, и ко шта ним по ја се ви ма ру ку и но гу, опи су је их и че сто на во ди 
њи хо ве функ ци је (стр. 235–238). 

По Кен ђел цу, су штин ска раз ли ка из ме ђу чо ве ка и жи во ти ња на ла зи се 
у дру го ја чи јим са ста ви ма њи хо вих мо зго ва што ана то ми још ни су от кри ли 
(стр. 233–234). Мо зак је из гра ђен од „икро вид них“ и „пе пе ло бе лих“ ма те ри-
ја, оба ви јен је „тро гу бом ко жом“ и има три одељ ка; ве ли ки, сред њи и ма ли 
мо зак. Ве ли ки ле жи из ме ђу че ла и по тиљ ка, сред њи је ис под ње га у по себ ној 
шу пљи ни а ма ли се на ла зи по за ди и спу шта се кроз кич ме ни цу. Пе ри фер ни 



38 Живот и дело српских научника

нер вни си стем је са ста вљен од „осе тљи вих жи ла“ ко је су, слич но „тка ном 
плат ну“ спле те не по це лом чо ве чи јем те лу. Пу тем ових жи ла пре но се се сва 
те ле сна и ду шев на деј ства ко ји ма је по ре кло у мо згу (стр. 240–244). 

Аутор де таљ но опи су је гра ђу ко же, кр во ток кроз ар те ри је и ве не, ср-
це и крв. О ра ду ср ца, ко је има „две кле ти и два уха“, пи ше да ср ча не уши 
ра де дру го ја чи је: ка да се де сно отво ри ле во се за тво ри и обр ну то. Овим 
по кре ти ма ср це ус по ста вља кре та ње кр ви кроз те ло. Ку ца ње ср ца за ви си 
од „кр во би ју ћих жи ла“ – ар те ри ја и „кр во но сних жи ла“ – ве на. Пр ве до-
но се крв у ср це а дру ге је из но се из ње га. Ис пред ср ца се две шу пље ве не 
спа ја ју у јед но ста бло и крв из це лог те ла из ли ва ју у де сну ср ча ну клет. 
Ње ним сти ска њем крв се из ба цу је у ар те ри ју и ула зи у плу ћа. Је дан тро у-
га о ни ар те риј ски „за тва рач“ сво јим отва ра њем спре ча ва по вра так кр ви у 
ср це. – Опи су ју ћи из глед, осо би не и уло гу кр ви, као нај дра го це ни је ства ри 
у чо ве ко вом те лу, Кен ђе лац пи ше да ње од ра стао чо век има „до 36 фун ти“ 
и да се са сто ји од ра зних ма те ри ја, ко је по ти чу из бо љег де ла хра не (стр. 
246). Осим кр ви у те лу по сто је и дру ге теч но сти (зној, су зе, пљу вач ка, 
сто мач ни сок, жуч и др.). 

У да љем тек сту аутор по дроб но опи су је плу ћа, сто мак, цре ва, је тру, 
сле зи ну, бу бре ге и мо краћ ни ме хур и ка ко сви ти ор га ни функ ци о ни шу. 
По себ но се за др жао на осо би на ма жу чи, а за сле зи ну ис ти че да јој уло га 
још ни је по зна та (стр. 252–258). 

На кра ју ана том ског де ла овог по гла вља на ла зе се де таљ ни опи си чу-
ла ви да, ми ри са и слу ха, од но сно ока, уха и но са (стр. 258–267). 

У на став ку Кен ђе лац пр во пи ше о ве ли чи ни но во ро ђен ча ди и те ле-
сном раз во ју чо ве ка то ком де чи јег, мла да лач ког, „ју но шног“ и му жев ног 
до ба а по том о зна ча ју и „на мо ћи ума“ над те лом (стр. 270). 

Го во ре ћи о ис хра ни чо ве ка он кон ста ту је да је сва шта јед и да се раз-
ли чи ти на ро ди не хра не истим вр ста ма би ља ка и жи во ти ња (стр. 271–
272). За тим, на осно ву ве о ма рас про стра ње ног схва та ња, Кен ђе лац је љу де, 
пре ма њи хо вој при ро ди, опи сао и по де лио на сан гви ни ке, ме лан хо ли ке, 
флег ма ти ке и ко ле ри ке али раз ли ку је и че ти ри пре ла зна об ли ка тих кон-
сти ту ци ја (стр. 273–277). 

Да ље, аутор из ла же по дат ке из ан тро по ге о гра фи је (о африч ким на-
ро ди ма, ара бља ни ма, цр ве но ко шци ма и ин ду си ма) и не ким по себ ним те-
ме ма. Реч је о при ме ри ма из ра зи то ви со ких и ни ских љу ди, о на ро чи то 
де бе лим љу ди ма и њи хо вој ис хра ни и осо ба ма ко је су ве о ма ду го жи ве ле.

На кра ју по гла вља Кен ђе лац ов де „ра ди љу бо пи тљи во сти чи та те ља“ 
пре но си фан та стич не и сен за ци о на ли стич ке „ве сти“ о „ди вљој де ци“, мла-
ди ћи ма и де вој ка ма ко ји су у пе ри о ду од XVI до XIX ве ка про на ла же ни 
ка ко жи ве ме ђу жи во ти ња ма. Из ње го вог тек ста, ме ђу тим, ни је до вољ но 
ја сно до ко је ме ре је он сам ве ро вао у те бај ке (стр. 287–290). 
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Па вле Кен ђе лац је по ка зао, кроз текст о чо ве ко вој би о ло ги ји, и од-
ре ђе на ме ди цин ска зна ња. Сма трао је да су љу ди под ло жни ра зним бо ле-
сти ма јер су сва шта је ди: хра не се зве ри ма, сто ком, пти ца ма, ин сек ти ма, 
зми ја ма, шкор пи ја ма и дру гим (стр. 271–272). 

О на стан ку за ра зних бо ле сти аутор је из нео две те о ри је. По пр вој, 
пре ко по ра на чо ве ко вој ко жи осим ис па ра ва ња вр ши се и уси са ва ње, 
по ред оста лог и штет них ма те ри ја из ва зду ха па и иза зи ва ча при леп чи-
вих бо ле сти (стр. 239–240). По дру гој, лим фо но сни су до ви из ва зду ха и 
пред ме та у окру же њу уси са ва ју здра ве и не здра ве че сти це. Ако се они за-
пу ше, не здра ве теч но сти из те ла се не ис па ра ва ју, „воњ“ се не од стра њу је 
и на ста је бо лест (стр. 252). 

Ауто ро во по зна ва ње ме ди ци не би ло је до вољ но да му је омо гу ћа ва-
ло да ле чи (и из ле чи) ка лу ђе ре из свог ма на сти ра али и бо ле сне љу де из 
око ли не ко ји су до ла зи ли по по моћ. 

Оп ште о При ро до пи су

„Је сте ство сло ви је“ је иза шло из штам пе по чет ком дру ге де це ни је 
XIX ве ка али се у ње му на ла зе зна ња и схва та ња ко ја су до ми ни ра ла у дру-
гој по ло ви ни XVI II ве ка. Из оно га што је на пи са но и ка ко је то из ве де но 
ви ди се ја сно да Кен ђе лац ни је имао увид у ли те ра ту ру ко ја се по ја ви ла 
по сле 1790, а мо жда чак ни у ону об ја вље ну по сле 1780. го ди не. Оту да 
ни је знао за прин ци пи је лан и зна ча јан су коб неп ту ни ста (А. Г. Вер нер) 
и плу то ни ста (Џ. Ху тон), за тим за исто ри ју Зе мље из Би фо но вих „Епо ха 
при ро де“, за ко смо го ниј ске иде је И. Кан та и Р. С. Ла пла са ни ти за де ла ж. 
Ки ви јеа и Ла мар ка. Глав ни из во ри ње го вог зна ња из при ро до пи са би ле 
су ин фор ма ци је са сту ди ја у Ру си ји (Крафт); пре да ва ња, раз го во ри и би-
бли о те ка Ј. Р. Фор сте ра на Уни вер зи те ту у Ха леу; не мач ки пре вод пр вог 
то ма „При ро до пи са“ од Би фо на из 1750. го ди не; вла сти ти екс пе ри мен ти 
и лич на по сма тра ња у при ро ди. По ред књи га, из ве сно је да је чи тао раз-
не европ ске ма га зи не и но ви не. Са мо на тај на чин мо гао је да са зна низ 
ин фор ма ци ја о ко ји ма је пи сао а ни је их би ло по књи га ма (о нај ду го веч-
ни јим љу ди ма, луфт-ба ло ну, те ле гра фу итд.). Би фо но ва књи га му је би ла 
стал но под ру ком, по што је је дан њен при ме рак на сле дио из би бли о те ке 
свог за штит ни ка ве о ма обра зо ва ног те ми швар ског вла ди ке П. Пе тро ви ћа. 
Не сре ћа је би ла, ме ђу тим, што је у том не мач ком пре во ду, као бо го ху лан, 
био из о ста вљен цео оде љак о на стан ку Зе мље. 

Мо же се сма тра ти из ве сним да је Кен ђе лац, по сле до брог сред њо-
школ ског зна ња, сте као глав ну и ве о ма со лид ну осно ву из при род них на-
у ка од свог про фе со ра Ј. Р. Фор сте ра. Овај је, по фор мал ном обра зо ва њу 
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био те о лог и лин гви ста а фак тич ки је био по ли хи стор при род њак са 
огром ним зна њем сте че ним кроз чи та ње књи га и на мно гим пу то ва њи-
ма. Ме ђу оста лим, са сво јим си ном Ге ор гом уче ство во је 1772–1775. го ди не 
на чу ве ном дру гом пу то ва њу Џ. Ку ка као струч њак за при род не на у ке. 
Фор стер је до бро по зна вао ра до ве Ли неа, Берг ма на, Па ла са и на ро чи то 
Би фо на. Као је дан од нај и стак ну ти јих про фе со ра ста рог про те стант ског 
уни вер зи те та у Ха леу, он је на пре да ва њи ма при ље жно под у ча вао сту ден-
те. Ње го во зна ње, ме ђу тим, до ла зи ло је на ро чи то до из ра жа ја у раз го во-
ри ма са ђа ци ма и то ком при ка зи ва ња вла сти тих бо га тих при род њач ких 
збир ки и за ни мљи вих књи га. Кен ђе лац је то умео мак си мал но да ис ко-
ри сти и, због све га на у че ног, ка сни је из ра жа ва огром ну за хвал ност свом 
про фе со ру (2, стр. 76–77). 

Исто та ко, ве о ма ва жан из вор Кен ђел че вог зна ња био је Би фо нов 
„При ро до пис“ због чи ње ни це да је „фран цу ски Пли ни је“ био од ли чан 
по зна ва лац го то во чи та ве ста ри је пи род њач ке ли те ра ту ре и ма е стра лан 
син те ти чар. У свом ка пи тал ном де лу је са ку пио сва до та да шња зна ња и 
од њих са ста вио те о риј ски мо гућ ну кон струк ци ју о осо би на ма и раз во ју 
Зе мље и при ро де на њој. Из тог де ла Кен ђе лац је ла ко мо гао да ода бе ре оно 
што је ње му тре ба ло за вла сти то пи са ње. Тре ба на по ме ну ти да он упр кос 
упа дљи вог по што ва ња пре ма Би фо ну ни је сле по сле дио ње го ва из ла га ња. 
Он хра бро по ле ми ше са Би фо но вим по став ка ма о ра зним пи та њи ма, и то 
по себ но у по гла вљу о чо ве ку. О то ме до ста де таљ но пи ше Н. Га ври ло вић 
(134, стр. 148–149). 

Кен ђе лац ци ти ра мно ге ауто ре у књи зи, али то не мо ра да зна чи да 
је сва та де ла имао у ру ка ма. Из ве сно је да је не ка од њих чи тао у Фор сте-
ро вој би бли о те ци али је ве ро ват ни је да је до ми шље ња ве ћи не тих ста рих 
ауто ра до шао по сред ним пу тем. На ро чи то пре ко Би фо но вог де ла. Би тан 
је, ме ђу тим, на чин на ко ји то Кен ђе лац ра ди. Он се у свом тек сту по зи ва 
на ми шље ња дру гих ауто ра и са њи ма се сла же или по ле ми ше. Та ко је ње-
го ва књи га до би ла и по фор ми и по са др жа ју осо би не јед ног аутен тич ног, 
ве о ма озбиљ ног и мо дер ног на уч ног де ла. 

У су ко бу из ме ђу ли не ов ских ем пи ри ча ра и би фо нов ских те о ре ти-
ча ра ко ји је у при род ним на у ка ма до ми ни рао и у вре ме пи са ња ње го вог 
„При ро до пи са“, Кен ђе лац је био ра за пет. Слич но дру гим та да шњим ин-
ге ни о зним при род ња ци ма, он је знао да је ди но екс пе ри мент мо же да ти 
по у зда не на уч не ин фор ма ци је. За то је огле ди ма про ве ра вао све што је 
мо гао. Чвр сто се осла њао на сво ја лич на ис ку ства, ма кро и ми кро скоп-
ска („под уве ли ча ва ју ћим ста клом“) по сма тра ња и екс пе ри мен ти са ња и 
по то ме је био из ра зи ти ем пи ри чар (2, стр. 9–10, 58–59, 74–75, 154). Це ла 
књи га за сно ва на је на ем пи риј ским те ме љи ма и де та љи ма. У основ ној 
кон цеп ци ји књи ге, ме ђу тим, он је ван сва ке сум ње знат но бли жи Би фо ну. 
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Та ко је спон та но пре ва зи шао су ко бе и зам ке чи стог ем пи ри зма и чи стог 
те о ре ти зма и на пи сао за оно вре ме је дин стве но де ло, у ко ме се у ма њој 
ме ри опи су је а ви ше об ја шња ва свет око нас. При то ме, по при ро ди ства-
ри, на и ла зио је на огром не та да не са вла ди ве те шко ће, јер у увек, ка ко је и 
сам че сто по на вљао, по сто је ства ри ко је су ван људ ског до ма ша ја. 

По ред по ме ну тих су прот но сти свих при род них на у ка тог вре ме на, 
ге о ло ги ја је има ла још јед ну. У пи та њу је ста ње це ле на у ке у ко ме још ни су 
би ле ја сно из ди фе рен ци ра не и фор му ли са не кон цеп ци је ка та стро фи зма, 
уни фор ми зма и ево лу ци о ни зма већ се из ра жа ва ју у ви ду сво јих по је ди-
нач них еле ме на та. Са мо су иде је неп ту ни зма би ле из ло жне као за о кру-
же на це ли на али је њи хов ути цај био већ до ста осла бљен. Због то га су 
про бле ми у на у ци ре ша ва ни не до след но па су се у ту ма че њи ма ге о ло шких 
по ја ва пре пли та ли еле мен ти свих по ме ну тих кон цеп ци ја у раз ли чи тим 
ком би на ци ја ма. Отуд у де лу ар хи ман дри та Кен ђел ца на по ре до сто је ка-
та стро фи стич ка, неп ту ни стич ка, уни фор ми стич ка па чак и при ми тив на 
ево лу ци о ни стич ка схва та ња. 

По себ но су за ни мљи ве Кен ђел че ве ори ги нал не при мед бе, иде је и ту-
ма че ња ра су ти по це лој књи зи. До вољ но је ов де ис та ћи не ко ли ко при ме-
ра. Пот пу но ори ги нал но је схва та ње да је пре са да шње Зе мље по сто ја ла 
јед на ра ни ја, „пр ва Зе мља“, ко ја је би ла уни ште на у не ка квој ка та стро фи. 
Ње на ма те ри ја је „по ме ша на“ са во дом „без да на“ да би од тог раз му ће ног 
ма те ри ја ла се ди мен та ци јом на ста ла ова на ша Зе мља (стр. 6–7). За тим, 
иде ја да су пр во бит на бр да на ста ја ла та мо где се на го ми ла ло ви ше та ло га 
из му тог „без да на“ (стр, 10) итд. Иде ја о не кој „пр вој Зе мљи“ све до чи да 
је њен аутор уве рен ка као ни шта не мо же да на ста не из ни че га. Има ори-
ги нал них де ло ва и у по след њем по гла вљу. Та кав је, на при мер, Кен ђел чев 
при каз мо зга. Он га је опи сао ис кљу чво на осно ву оно га што је сам ви део 
то ком ди сек ци је љу ди. Да је, ко јим слу ча јем, пре у зео опис мо зга из не ке 
та да шње ана то ми је, пи сао би и ви ше и де таљ ни је о ње му јер се већ кра јем 
XVI II и по чет ком XIX ве ка зна ло мно го ви ше о људ ском мо згу итд. 

“Је сте ство сло ви је“ је би ло по себ но зна чај на књи га и због свог осмог 
по гла вља по све ће ног ем бри о ло ги ји, ана то ми ји, хи сто ло ги ји и фи зи о ло-
ги ји чо ве ка. То је био пр ви но во ве ков ни текст с ова квом са др жи ном ме ђу 
Ср би ма. На пи сан је био та ко озбиљ но, сту ди о зно и аутен тич но да је све 
до дру ге по ло ви не XIX ве ка пред ста вљао нај бо љи, нај ва жни ји и „нај на уч-
ни ји“ спис из срп ских „по моћ них ме ди цин ских на у ка“ (142, стр. 148). Ова 
књи га је би ла и мно го ви ше од све га по ме ну тог. Она сто ји и на по чет ку 
на ше екс пе ри мен тал не би о ло ги је, ми кро ско пи је, би о хе ми је, еко фи зи о ло-
ги је, па то ло шке фи зи о ло ги је, ди сек ци је и ана то ми је, ем бри о ло ги је, те ра-
то ло ги је а у њој има и пред зна ка ево лу ци о ни зма, осно ва ан тро по ло ги је, 
сек со ло ги је, пси хо ло ги је итд. Са др жај овог де ла све до чи да је ње гов аутор 
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пр ви ме ђу срп ским при род ња ци ма и ме ди ци на ри ма пра вио на уч не екс-
пе ри мен те, пр ви под ми кро ско пом ви део ће ли је и (нај ве ро ват ни је) јед-
но ће лиј ске жи во ти ње.

Сво јим „При ро до пи сом“ Кен ђе лац је са мо јед ним од луч ним ско ком, 
у име срп ске ге о ло ги је, би о ло ги је и ме ди ци не, пре мо стио јаз од не ко ли ко 
сто ти на го ди на и у по гле ду по зна ва ња ових на у ка из јед на чио свој на род са 
та да нај на пред ни јим и нај ра зви је ни јим на ро ди ма Евро пе. Ни је без осно ва 
он да ако га за то сма тра мо за „срп ског Пли ни ја“ по пут Би фо на – Кен ђел-
че вог „гал ског Пли ни ја“ (2, стр. 90). 

Има у књи зи и озбиљ них гре ша ка. Нај ве ћу је за па зио још Ј. Ст. По по-
вић (87, стр. 217). Кен ђе лац, на и ме, пи ше ка ко се Зе мља обр ће „око сво је 
осо ви не од ис то ка к за па ду“, и то по на вља још јед ном (2, стр. 86). То ви ше 
ни је слу чај на ома шка, већ не си гур но зна ње, ко је ве ро ват но во ди по ре кло 
још из ње го вог убр за ног сред њег шко ло ва ња. Мо жда је у том по гле ду код 
ње га би ло још не до ста та ка али – ни су до шли до из ра за.

“Је сте ство сло ви је“ ни је по пу ла ри за тор ска већ на уч на књи га ви со-
ких ква ли те та, ко ја је у свом вре ме ну би ла при род њач ки и ме ди цин ски 
уџ бе ник. Она је, ме ђу тим, би ла та ко до бро осми шље на и та ко ја сно и 
при сту пач но на пи са на да је оба вља ла и уло гу по пу ла ри са ња при род них 
на у ка код нас. Кен ђе лац је, по све му су де ћи, књи гу при пре мао ду же вре ме. 
До ста је ве ро ват но да је све по че ло за пи си ма и из во ди ма из ли те ра ту ре 
ко је је пра вио још од уче нич ких и сту дент ских да на. Пр ве де и стич ке за бе-
ле шке о при ро ди, ка ко из гле да, пи сао је још као по бо жни уче ник ли це ја. 
Под ути ца јем Би фо на и дру гих на уч ни ка, вла сти тих огле да, ра зно вр сних 
по сма тра ња и раз ми шља ња о при ро ди и раз о ча ра ва ју ћих ис ку ста ва, у 
дру гим бе ле шка ма се уме сто де и зма по ја вио, пр во, ду а ли зам а он да и пан-
те и зам. Ка сни је, у зре лим го ди на ма схва тив ши, по сле ви ше го ди шњих екс-
пе ри ме на та, ди сек ци ја, ви ви сек ци ја и дру гих про у ча ва ња, ка ко су мно ге 
при род не тај не не до ку чи ве, он пан те и зму до да је и аг но сти ци зам. Књи га 
је са ста вље на од свих та ко кон ци пи ра них за бе ле жа ка, од но сно сег ме на та 
па је на кра ју фор мал но ис па ла фи ло зоф ски хе те ро ге на али ипак се кроз 
њу про вла чи схва та ње при ро де као је дин стве не це ли не, ко јом упра вља 
јед на иста – при род на си ла. 

ДЕ ЛА ИЗ ИСТО РИ ЈЕ И ТЕ О ЛО ГИ ЈЕ

По што је Кен ђе лац пот пу но за вр шио рад на свом „При ро до пи су“ и 
тра жио мо гућ ност да га об ја ви, од мах се по све тио пи са њу исто риј ских и 
те о ло шких тек сто ва (5, стр. 7). То ни је би ло ни ма ло слу чај но. Ме ђу Ср би-
ма је већ по сто ја ла ја сно из ра же на же ља за јед ном исто ри јом све та на свом 
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је зи ку (120, стр. 60–61), а он је упра во исто ри ју, зе мљо пис и при ро до пис 
сма трао нај ва жњим на у ка ма (5, стр. 15). Осим то га, на то је од лу чу ју ће 
ути ца ла и це ла афе ра око ње го вог „При ро до пи са“, а на ро чи то Стра ти-
ми ро ви ће ви по ку ша ји спре ча ва ње сва ке мо гућ но сти да се об ја ве оста ле 
књи ге те тра ло ги је. 

Кен ђе лац је на пи сао и об ја вио пр ву књи гу „Свет ске исто ри је“ (3 и 
5), за тим је са ста вио обим ну „Цр кве ну исто ри ју“ (27) и збир ку „Ду хов них 
бе се да“ (29), а, по све му су де ћи, при пре мао је и „Те о ло ги ју“ (28).

(1) У пред го во ру ори ги на ла и пре ве де ног „Все мир но га сби ти ја сло-
ви ја“ (3, и 5, стр. 7–9), Кен ђе лац ка же да се при хва тио „овог мно го труд ног 
по сла“, упр кос мно гим про бле ми ма у жи во ту, „за бла го дје ја ни је и ко рист 
ро да и по том ства“ и да „не бу де осу ђен и труо члан сво га чи на“. Он се жа ли 
ка ко „ни ко од ро да мо га не угла ди ми пут к ова квом пред ме ту, ни ти по ђе 
пре дам ном, те да бих, иду ћи за њим, ба рем у рас по ре ђи ва њу исто ри је мој 
труд мо гао олак ша ти. Јер пр ви сам ја, ко ји кр чим пут и се чем тр ње по том-
ству за ова кве на ме ре и пред у зе ћа и дај Бо же да по след њи не бу дем, но да се 
на кон ме не по диг ну ти су ће и да из вр ше нај са вр ше ни је спи се и му дро ва ња, 
ко је од вај ка да же ли мо“. За тим се аутор уна пред из ви ња ва ре чи ма: „Ако 
и не успем пот пу но у на ме ри мо јој не ка ми се не при пи су је не спо соб ност 
због мно жи не ства ри, о ко ји ма хо ћу да пи шем; јер ве ли ка је ствар у пр вом 
из да њу оства ри ти и у са вр шен ство до ве сти свет ску исто ри ју, ко ју не ма мо 
на на шем је зи ку“ (5, стр. 7). При то ме, он скром но ис ти че ка ко овим де лом 
„мо ме ро ду же лим за же ћи жи жак у свет ској исто ри ји“ (5, стр. 8). 

„Свет ску исто ри ју“ Кен ђе лац по чи ње из чи сто про фе си о нал них, цр-
кве них раз ло га де таљ ним ге о граф ским опи сом „Изра ел ске или Ју деј ске 
зе мље“. По том, до ла зи кра так „При ступ“ и са ма исто ри ја Је вре ја да та у 
два по гла вља.

При ступ исто ри ји је ве о ма за ни мљив јер се аутор ов де ба ви те о риј-
ским пи та њи ма. Де фи ни ше исто ри ју („не ласт на по вест зна ме ни тих и по-
у зда них зби ти ја зо ве се зби ти ја сло ви је“), као зна чај не и си гур не до га ђа је, 
а из ве де на је и ње на по де ла. За ни мљи во го во ри о по моћ ним сред стви ма 
исто ри је (зе мљо пис, ле то сло ви ја, ро до сло ви ја и др.), ко ри сти ма од те на-
у ке и од ре ђу је се шта зна че епо ха и пе ри од у исто ри ји. У овом одељ ку на-
ро чи то за ни мљи ва је ори ги нал на ауто ро ва ком па ра тив на та бе ла вре ме на 
ко је је про те кло „од по стан ка све та до ро ђе ња Хри сто ва“ пре ма раз ли чи-
тим из во ри ма (3, стр. 24). 

У пр вом по гла вљу Кен ђе лац је об ра дио по ста нак све та и оп шту исто-
ри ју чо ве чан ства до фор ми ра ња је вреј ског пле ме на, од но сно од пр ве до 
3323. го ди не по сле ства ра ња. Из ла га ње је по де ље но у три одељ ка. Пр ви 
оде љак има три на ест па ра гра фа у ко ји ма аутор, по ред оста лог, пи ше о 
то ме „ка кав је чо век иза шао из Бож јих ру ку“, за тим „где је био Рај“, ка ко 
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се „умно жа вао људ ски род“, о Ка и но вом по том ству, пле мен ским ста ре ши-
на ма („па три јар си ма“), ко ли ко су љу ди та да жи ве ли, ка квим су је зи ком 
го во ри ли и о по то пу. У дру гом одељ ку, крат ко опи су је шта је Но је са знао 
од Бо га и Но је во по том ство све до из град ње Ва ви лон ске ку ле. Ко нач но, 
у тре ћем одељ ку обра зла же: ка ко су се љу ди „ра се ли ли по овој ва си о ни“, 
по том се на во де два на е сто ри ца „па три јар ха“ из ме ђу Си ма и Мој си ја. 

У дру гом по гла вљу, на пре ко две сто ше зде сет стра ни ца тек ста, Кен-
ђе лац де таљ но об ра ђу је исто ри ју „Је вре ја или Ју деј ских Изра ил ћа на“. 
Из ла га ње по чи ње ро ђе њем Авра мо вим а, по том, у пет оде ља ка и два-
де сет два па ра гра фа аутор опи су је пе ри о де: (1) до ро ђе ња Мој си је ва, 
(2) до пр вог је вреј ског ца ра Са вла, (3) осло бо ђе ња из ва ви лон ског роп-
ства и (4) до Хри сто вог ро ђе ња. По след њи оде љак је по све ћен вре ме ну 
од Хри ста до 1821. го ди не. У окви ри ма овог за вр шног одељ ка аутор је 
по себ но пи сао о је вреј ском је зи ку и ве ри. Не упу шта ју ћи се по дроб ни је 
у са др жај овог по гла вља за ни мљи во је да се ис так не оно што он ка же о 
је вреј ском је зи ку.

По Кен ђел цу: „до ва ви лон ског роп ства... Ју де ји су го во ри ли чи стим 
древ ним је вреј ским је зи ком, као што бе ше на пи сан Ста ри за вет. Ка да се 
по сле по ме ша ше са Си риј ци ма, Је ли ни ма, Ара пи ма и дру гим на ро ди ма, 
по ме ша ше и свој је зик... Да на шњи Је вре ји та ко су да ле ко од чи стог го во ра 
и пра во пи са оног пр вог ју деј ског је зи ка, као и ми Сла ве но ср би од на шег 
пр вог сла ве но срп ског је зи ка... и они, као и ми, од сту пи ше од пра вог пи-
са ња и пра вог го во ра свог је зи ка. Не ки ра зум ни и уче ни Ју де ји... тру ди ше 
се, да очу ва ју чи сто ту свог је зи ка... али за лу ду... би ше пре зре ни од по лу-
на у че них љу ди и школ ских ли со ва, ко ји не раз у ме ва ју чи сто ту и сла дост 
свог је зи ка и та ко свој је зик пре зре ше, као и ми“ (5, стр. 181). 

Кен ђе лац је глав ни део пр ве књи ге „Свет ске исто ри је“ на мер но по-
све тио исто ри ји Је вре ја и пре по ру чио га све ште ни ци ма да би бо ље раз-
у ме ли „Све то пи смо“. Због те чи ње ни це пре вод овог де ла на срп ски (из 
1895. го ди не) с пра вом но си на слов „Исто ри ја Је вреј ског на ро да“ (5). О 
оста лим ста рим на ро ди ма он је ми слио да пи ше знат но кра ће (5, стр. 9). 
Не што је и на пи сао (25). 

Вук је ову књи гу до че као с оду ше вље њем (57), а би ла је ле по при хва ће-
на и у Ру си ји (69). Исто ри чар, ка то лич ки све ште ник Франц Штрек (70, стр. 
195) уз ле пе ре чи о књи зи на по ме нуо је ка ко је у њој про чи тао не ке ства ри 
ко је ниг де дру где ни је на шао. Она је ушла и у „Сла ве но-срб ску би бли о гра-
фи ју од го ди не 17... до кон ца 1828“ од П. Б. (83, стр. 114) и ка сни је би бли о-
гра фи је на ше и ру ске ста ре књи ге (80, 91, 92, 93). Ипак, о њој се у срп ској јав-
но сти пре те жно – ћу та ло. За ни мљи во је, та ко ђе, да се ово де ло ни ти по ми ње 
ни ти ци ти ра у на шим исто ри ја ма све та из XIX ве ка (С. Бо шко вић, 1866; М. 
Зе че вић, 1896, и др.). Тек је Н. Ра дој чић, као ве о ма ква ли фи ко ван и по зван 
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струч њак, на пи сао да је Кен ђел че ва „Исто ри ја све та“ де ло „ори ги нал но“ 
(120, стр. 63) и од „ви со ке на уч не вред но сти, а осо би то је од ли чан увод“ 
(118, стр. 290). Овај аутор, ме ђу тим, за кљу чу је ка ко у то вре ме „при ли ке 
су би ле још пот пу но не зре ле за де ло ка кво је он на ме ра вао на пи са ти, за то 
је ње го во де ло оста ло не зна тан тор зо“ (120, стр. 64). 

(2) Ве о ма је ве ро ват но да је Кен ђе лац по чео да ра ди на сво јој „Цр кве-
ној исто ри ји“ (27) још 1800. го ди не, од но сно у вре ме ка да је та кав пред мет 
пре да вао на пр вом Бо го слов ском те ча ју у Те ми шва ру. На ста вак по сла се 
мо рао од ви ја ти по сте пе но и тра ја ти ви ше го ди на јер се пр ви по да так о 
ру ко пи су са та квим на зи вом по ја вљу је тек апри ла 1824. го ди не. Вук у пи-
сму Ко пи та ру од 29. 4. 1824 (72, стр. 454) о то ме пи ше: „оно мад сам био 
код Кен гел ца. Ње го ва Цр кве на исто ри ја мо гла би се по че ти штам па ти да 
има нов ца; би ће 6–8 че сти и он би је ди но рад да се штам па у Бе чу да не 
иде Стра ти ми ро ви ћу на бла го слов. Ја се на дам да ће мо но вац на ћи за њу, 
јер му је Ши шков сам (од се бе) обе ћао да ће ака де ми ја све ње го ве књи ге 
штам па ти, са мо ка да би се мо гла ту штам па ти.“

Сле ди ло је ве ли ко ан га жо ва ње да се про на ђу сред ства за штам пу 
„Цр кве не исто ри је“. Вук се обра ћа и кња зу Ми ло шу (71, стр. 563). Кен ђе-
лац пи ше у не ко ли ко на вра та Ши шко ву у Ру си ју (18); по ку ша ва са ру ко пи-
сом у Пан че ву итд. На кра ју Ши шков, пре ко А. Стој ко ви ћа (19) тра жи да 
му се по ша ље ру ко пис. Кен ђе лац је и то оба вио (82, стр. 193) али од све га 
ни је би ло ни шта. Д. Ти рол (75, стр. 573; до пи са но на пи сму А. Стој ко ви ћа) 
с пра вом здвој но пи ше: „не знам оће ли се кад гођ ње го ва Цр кве на Исто ри-
ја пе ча та ти“. „Цр кве на исто ри ја“ је оста ла у ру ко пи су и ни шта ни је тач но 
од оно га што о то ме пи ше Е. Ча кра, на осно ву сво је вре ме не прет по став ке 
Д. Ти ро ла (82, стр. 193): „На по зив Санк пе тер бур шке Ака де ми је на пи сао 
је у осам ча сти „Цер ков ну исто ри ју“ ко ја иза ђе тро шком исте Ака де ми је 
1827. год“ (89, стр. 161). 

Осим чи ње ни це да се ру ко пис са сто јао из осам де ло ва – ни шта дру го 
о ње му и ње го вом са др жа ју ни је за бе ле же но. 

По сле Кен ђел че ве смр ти ру ко пис „Цр кве не исто ри је“ је рас пар чан и 
по след ње што се о ње му зна за пи са ли су Ј. Ст. По по вић (88, стр. 119) и Ђ. 
Рај ко вић (94, стр. 54). Пр ви је на шао не ко ли ко све за ка ру ко пи са у свом 
„по пе чи тељ ском“ ка би не ту у Бе о гра ду и њих пре дао „На род ном му зе ју“. 
Те све ске су ве ро ват но уни ште не 1941. го ди не у бом бар до ва ној На род ној 
би бли о те ци.) Дру ги је на вео ка ко су III, IV, V и VI део ру ко пи са би ли у 
по се ду про то ђа ко на Е. Ра ди ћа, про фе со ра Бо го сло ви је у Кар лов ци ма. Већ 
та да се о оста лим де ло ви ма ру ко пи са ни је зна ло ни шта. Вре де ло би тру да 
да се за ру ко пи сом и да ље тра га. 

(3) Д. Ти рол у јед ном пи сму Ву ку (73, стр. 475) ка же да је од Кен ђел ца 
чуо „кад по ста не вла ди ка, ка же ми, да ће тек он да Те о ло ги ју сво ју на свет 
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из да ти“. Су де ћи по на чи ну ка ко је то са оп ште но он је мо рао та да има ти 
на пи сан бар је дан део на ја вље не „Те о ло ги је“ (28) ако већ ни је би ла и пот-
пу но за вр ше на. То је, ме ђу тим, и је ди ни по да так о овом ру ко пи су. 

Не што ви ше се зна о збир ци Кен ђел че вих „Ду хов них бе се да“ (29). 
Ис пи са не су би ле у две све ске ко је су не ста ле по сле ње го ве смр ти (89, стр. 
161). Ипак, јед на од бе се да је до спе ла у пра ве ру ке па је об ја вље на као по у-
здан траг о овом ру ко пи су (4). Из ње се аутен тич но ви ди на чин на ко ји је 
ар хи ман дрит Кен ђе лац пи сао сво је про по ве ди. Мо жда и ове бе се де ни су 
пот пу но из гу бље не већ се чу ва ју у не ким цр кве ним кру го ви ма. 

ПРИ ЗНА ЊА

Ар хи ман дрит Па вле Кен ђе лац је при мио са мо јед но је ди но зва нич но 
при зна ње али је оно би ло и не сва ки да шње и ве о ма зна чај но. То је би ла 
лич на са бља пру ског кра ља Фри дри ка Ви ље ма II Ве ли ког, ко ју му је он 
вла сто руч но по кло нио за нео бич но ле пе и за ни мљи ве од го во ре у уло зи 
пред став ни ка сту дент ског удру же ња (Bur schen schaft -ko e nig) на Уни вер-
зи те ту у Ха леу. Ту са бљу је Кен ђе лац љу бо мор но чу вао. О њој се при ча ло 
ме ђу Ср би ма па је по ста ла ку ти о зи тет и нео бич но чу ве на. По чет ком два-
де се тог ве ка она је чак по себ но фо то гра фи са на а сли ка је ди стри бу и ра на 
као до ку мент о јед ном ве о ма зна чај ном култ ном пред ме ту из ма на сти ра 
Св. Ђур ђе (сл. 4). Све оста ло су би ли пи сме ни из ра зи по је ди на ца о ње го-
вом ра ду. Та ко, на при мер, Вук Ка ра џић у сво јим пи сми ма Афа на си је ву 
(59), Аде лун гу (63) и Ши шко ву (64) Кен ђел ца на зи ва „зна ме ни ти срп ски 
Сла вен“, а у пи сму Л. Му шиц ком (57) ка же: „Је сте ли ви ђе ли Кен ђел че ва 
Сби ти ја сло ви ја. Бо га ми он се про сла ви ми мо све на ше вла ди ке и ар хи ман-
дри те... он и ако ни је вла ди ка, али је до ка зао да је ври је дан би ти вла ди ка 
и у Ру са и у лу то ра на а ка мо ли у Ср ба“. 

Ту спа да и део пи сма Ши шко ва, (69) пред сед ни ка Ака де ми је на у ка 
у Пе тро гра ду у ко ме ка же да Кен ђел че ва де ла „ње му (лич но) чи не част“. 
То је без ма ло све што је ре че но или на пи са но за вре ме ње го ва жи во та, али 
и то је за ње га би ло до вољ но – као сна жна мо рал на по др шка. 

Ско ро две де це ни је по сле Кен ђел че ве смр ти ја вио се Ј. Ст. По по вић 
(87, стр. 218) ре чи ма да „ми има мо ма ло књи га ко је се мо гу спо ре ди ти с 
Кен ђел че вим“. Ча кра (89, стр. 162) ка же да је Кен ђе лац ужи вао углед у 
ино стран ству и „ме ђу свет ске пр ве знан стве ни ке бро јио се“. Ђ. Рај ко вић 
(94) пр во пи ше да је Кен ђе лац ста јао као на уч ник „баш као не ки сна жан 
раст ме ђу сит ним ши бљем сво је га до ба“ (стр. 51) и до да је да би се њи ме 
ди чи ли и нај про све ће ни ји на ро ди (стр. 56).
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Са бља ко ју је пру ски краљ Фри дрик Ви љем II Ве ли ки 
по кло нио Па влу Кен ђел цу

Ова квих при зна ња сва ка ко је мно го ви ше, али без на во ђе ње ка сни јих 
при зна ња Кен ђел че вим де ли ма по треб но је да се ис так не ка ко су Ки кин ђа-
ни у свом гра ду 1996. от кри ли Па влу Кен ђел цу ве о ма ле пу спо мен би сту, 
рад ва ја ра Сло бо да на Ко ји ћа (сл. 5). 

Де сио се још је дан нео би чан до га ђај, али вре дан по ме на јер го во ри и 
опо ми ње да увек по сто ји тре ну так за кул тур но-исто риј ске ма ни фе ста ци је 
ко ји ма се вред на де ла мо гу из ву ћи из за бо ра ва и осве тли ти исто ри ја. Кен-
ђел че ва де ла су до жи ве ла „про мо ци ју“ фе бру а ра 2002. го ди не у На род ној 
би бли о те ци „Јо ван По по вић“ у Ки кин ди по сле ско ро две сто ти не го ди на 
од из ла ска из штам пе. Та ква за ка сне ла „про мо ци ја“ за и ста се не де ша ва 
баш сва ки дан (161). 
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КО МЕН ТА РИ О ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ 

Мно ге ства ри из нео бич ног жи во та ар хи ман дри та Па вла Кен ђел ца 
не са мо да за слу жу ју већ и из и ску ју ко мен та ре. За не ке до га ђа је до вољ не 
су са мо крат ке на по ме не, али за то има та квих зби ва ња и на во да ко ји мо-
ра ју да бу ду по дроб но раз ма тра ни јер су има ли ве о ма те шке по сле ди це. 
То се на ро чи то од но си на упли та ње не ких Кен ђел че вих са вре ме ни ка у 
ње гов жи вот и рад. Осим то га, ну жно је ов де скре ну ти па жњу чи та о ци ма 
на мно ге пот пу но не тач не или на мер но из ви то пе ре не за пи се о Кен ђел цу. 

1. Шко ло ва њем Па вла Кен ђел ца ве о ма де таљ но се по за ба вио вла ди ка 
Ила ри он (Зе рем ски) 1927. го ди не (119). Он је за па зио од ре ђе на хро но ло-
шка не сла га ња из ме ђу ње го ве крат ке ру ко пи сне ауто би о гра фи је (21) и 
да ту ма ко ји су би ли за бе ле же ни у не ко ли ко рет ких за о ста лих до ку ме на та 
из ар хи ве у ма на сти ру Св. Ђур ђе. У свом члан ку вла ди ка је ис пра вио не ке 
не ја сно ће из ауто би о гра фи је али му је то по слу жи ло и да отво ре но по сум-
ња у ре гу лар ност шко ло ва ња ар хи ман дри та Па вла Кен ђел ца, па иро нич но 
пи ше: „Исто та ко не спо ми ње он (Кен ђе лац, оп. А. Г. и М. Ј)...ни ка ко је 
мо гао за та ко крат ко вре ме свр ши ти „бо го сло вие“. Све доџ ба о том шко-
ло ва њу као да се ни је ни ка ква са чу ва ла. Узме ли се то у об зир као и чи-
ње ни ца да је за го ди ну да на свр шио пр вих шест раз ре да гим на зи је, чи сто 
да до ђе чо ве ку на ум да се ни је и он мо жда шко ло вао бар де ли мич но на 
на чин ка ко је то учи нио...Еми ли јан Ра дић“ (119, стр. 362). Ка рак те ри стич-
но је, ме ђу тим, да сво ју обе ћа ну пот пу ни ју сту ди ју о Кен ђел цу Ила ри он 
ни ка да ни је об ја вио. Из ве сно је да ма те ри ја ли из Кен ђел че вог жи во та, 
ко је је он ка сни је при ку пио, ни су до бро при ста ја ли уз ње го ва пр во бит-
на уве ре ња. Овим је Вла ди ка по ка зао две ства ри. Пр во, да је био ви со ко 
мо рал на лич ност али исто та ко да је и сто ти ну го ди на по сле Кен ђел че ве 
смр ти још увек по сто ја ла ја ка је рар хиј ска пред ра су да о ње му за сно ва на 
на ре зул та ти ма Стра ти ми ро ви ће ве мр жње, не тр пе љи во сти, ни ско сти, по-
дло сти или, са вре ме ним из ра зом ре че но, Стра ти ми ро ви ће вог мо бин га. 

Ка да је реч о Кен ђел че вом шко ло ва њу он да је ва жно ис та ћи ка ко 
је Ко ви ја нић (128), у по след ње вре ме, до ка зао да је Кен ђе лац то опи сао 
крат ко али ре ал но и да је све ка ко је на вео би ло са свим мо гу ће. Овај аутор 
је чак на шао и не ке си гур не тра го ве тог шко ло ва ња. Осим то га, што је из-
у зет но зна чај но, ње го ве ди пло ме су ипак по сто ја ле у Двор ском ар хи ву у 
Бе чу, и то у ви ду пре пи са при ло же них уз до пис ко ји је Кен ђе лац под нео 
ца ру Фран цу I на ауди јен ци ји 1817. го ди не (16, стр. 141). Да кле, у Кен-
ђел че во шко ло ва ње и ње го ве ди пло ме не тре ба сум ња ти – ту не ма ви ше 
ни ка квих ди ле ма и не ја сно ћа.

2. У ли те ра ту ри се рет ко по ми ње да је Кен ђе лац ишао у шко ле у Ен-
гле ској и Фран цу ској (151, стр. 465) и да је сту ди рао и док то ри рао у Је ни 
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(89, стр. 158) и дру го. Сви ти по да ци су не тач ни и пот пу но не у те ме ље ни. 
Исто та ко ни су тач ни ни на во ди да је још за вре ме сту ди ја „на пи сао ви ше 
је ста стве нич ких сту ди ја“ у ко ји ма је „ве што“ по би јао де ла слав ног Би фо на 
под псе у до ни мом „dr Paul Ken gel“ (89, стр. 158). 

3. У штам па ним из во ри ма о Кен ђел че вом жи во ту твр ди се ка ко је 
он, у вре ме сту ди ја у Ха леу, у ства ри бо ра вио у Бе чу. По јед ни ма он је та-
мо слу шао пра ва (Ле то пис, бр. 313, стр. 358–363). Овај по да так се сре ће и 
ка сни је али ве о ма рет ко (127, стр. 234).

По Е. Ча кри (89, стр. 159–160) Кен ђе лац је о 1792. го ди не су де ло вао 
у из да ва њу пр вих срп ских по ли тич ких но ви на у Бе чу. На вод но, баш он је 
на го во рио Сте фа на Но ва ко ви ћа да штам па „Сла ве но-срб ски ја вје до мо-
сти“. Тај аутор твр ди да је он чак и уре ђи вао Но ва ко ви ћев лист. Не ки су 
ка сни је са свим озбиљ но при ми ли и пре но си ли ове на во де као да су пот-
пу но тач ни (91, стр. 27 и 38; 141, стр. 294; 162, стр. 13). 

Сва ко по ми ња ње Кен ђел че вог бо рав ка у Бе чу око 1792. го ди не ве о ма 
је сум њи во јер је он упра во у то вре ме сти гао у Ха ле и та мо по чео озбиљ не 
сту ди је. Из ја ве о уре ђи ва њу пр вог срп ског по ли тич ког ли ста су пот пу но 
не тач не, јер да нас је по зна то да га је уре ђи вао сам Но ва ко вић (144, стр. 
220). С об зи ром да се ни шта не зна о са рад ни ци ма тог ли ста, нај ви ше што 
мо же да се има у ви ду је да је Кен ђе лац евен ту ал но мо гао би ти до пи сник 
„Вје до мо сти“ из Сак со ни је. О то ме, ме ђу тим, до са да ни је про на ђен ни-
ка кав траг. 

4. Из жи во та и ра да Па вла Кен ђел ца ни ка ко се не сме гу би ти из ви да 
ва жна чи ње ни ца да је он у мла до сти из у чио за нат и шест го ди на био тр-
го вац (119, стр. 359). Ра дио и жи вео од тр го ви не и са жи вео се са ње ним 
пра ви ли ма, зах те ви ма и по год но сти ма. То је оста ви ло ду бо ки траг у це-
лом ње го вом по то њем жи во ту. У на чи ну ми шље ња и по ступ ци ма био је 
ве о ма ра ци о на лан и праг ма ти чан. Ни је гу био вре ме већ је стал но не што 
ра дио и те жио да бу де ко ри сан и ште дљив. Од јед ног да на знао је да на-
пра ви два а од јед не па ре две. Умео је ве што да ус по ста ви при сне од но се 
и ве зе са љу ди ма. Не тре ба се за то чу ди ти што је то ком шко ло ва ња, али и 
ка сни је, ве о ма успе шно ко ри стио сво је лич не пред но сти, ве зе, по знан ства 
и све по тен ци јал не мо гућ но сти. Та ко је он ус пео да за вр ши шест раз ре да 
гим на зи је за го ди ну да на; та ко је, не гу бе ћи вре ме, под нео зах тев за па сош 
и, ре ла тив но, бр зо га до био; та ко је за вр шио и док то ри рао бо го сло вље; 
та ко је „по чео“ да сту ди ра у Ха леу пре не го што је уоп ште до пу то вао у тај 
град, а та ко је прав нич ки по чео да де лу је у Ки кин ди још пре не го што је 
сти гао у њу. Ни је би ло ту ни ка квих ми сте ри ја и ни ка квих „смут њи“ (126, 
стр. 68) већ са мо не сва ки да шња па мет, сна ла жљи вост, ком би на то ри ка, 
по знан ства и ис по моћ ње му на кло ње них љу ди. Све оста ло је ишло – тр-
го вач ки глат ко и успе шно.
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Сем то га, Кен ђе лац се пот пу но све сно „вра тио у си ро ма шни крај да 
обо га ти свој на род оним бла гом ко га у оно до ба ни су има ли мно ги на ро ди 
не са мо у Аустри ји већ у Евро пи“ (89, стр. 159). До шао је да ра ди и пи ше 
„Ро ду и Оте че ству на пол зу“ (147, стр. 67).

5. То ком свог де ве то го ди шњег шко ло ва ња Кен ђе лац је при ље жно 
учио је зи ке, фи ло зо фи ју, пе да го ги ју, есте ти ку, ло ги ку, ре то ри ку, арит ме-
ти ку, ге о ме три ју, прав не на у ке, ду хов не на у ке, ге о гра фи ју, исто ри ју, ми-
то ло ги ју итд. Ко ри сти од та квог кла си чар ског зна ња за ње га као при род-
ња ка би ле су ин ди рект не али ви ше стру ке. Пр во, за хва љу ју ћи ши ро ком 
оп штем обра зо ва њу он је сва ку ствар мо гао да по сма тра из ви ше угло ва. 
Дру го, раз ви јао је ло ги ку и сво је пам ће ње. Тре ће, по зна ва ње ва жни јих 
европ ских је зи ка омо гу ћи ло му је да ди рект но и са мо стал но про у ча ва 
сву ли те ра ту ру ко ја га је ин те ре со ва ла. Че твр то, он је сво јим зна њем, ло-
ги ком и за ни мљи вим при ча ма оду ше вља вао све љу де с ко ји ма се сре тао 
па их је ла ко пре тва рао у сво је при ја те ље, ме це не и за штит ни ке. То му је 
олак ша ва ло жи вот и омо гу ћа ва ло му да по стиг не мно ге ства ри ко је би му 
ина че оста ле не до ступ не.

6. Ме ђу по да ци ма из жи во та Па вла Кен ђел ца на во ди се (153, стр. 
111), та ко ђе, ка ко се он за ка лу ђе рио по сле смр ти сво је су пру ге. Ово је 
све што се по ми ње о ње го вом брач ном ста њу али је из вор по да тка остао 
пот пу но не по знат. Мо жда је за и ста био оже њен али би то мо ра ло би ти 
до ку мен то ва но. 

7. Од мо мен та ка да се 1798. го ди не за ка лу ђе рио Кен ђел чев жи вот је 
у ве ли кој ме ри за ви сио од ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. Већ 
на по чет ку он га је до че као, пот пу но нео прав да но, с отво ре ним не при ја-
тељ ством са мо за то што је био шти ће ник те ми швар ског вла ди ке Пе тра 
Пе тро ви ћа и што је имао у то вре ме нај ви ше обра зо ва ње ме ђу Ср би ма. 
Још од ра ни је, из лич них раз ло га, ни је под но сио вла ди ку Пе тра па је не-
тр пе љи вост и не при ја тељ ство пре нео и на Па вла. При пи си вао је Кен ђел цу 
ка ко зах те ва да убр за но до би ја све ви ше и ви ше мо на шке чи но ве (36, стр. 
120), што је, у ства ри, би ло де ло епи ско па Пе тро ви ћа. Ми тро по лит је на 
са мом по чет ку по ли циј ски из ба цио Кен ђел ца из ма на сти ра а, од мах по сле 
смр ти вла ди ке Пе тро ви ћа, по но во је про бле ма ти зо вао ње гов већ утвр ђен 
ар хи ман дрит ски чин иако се прет ход но са гла сио с њим итд. Си гур но је, 
ме ђу тим, да је ми тро по лит Стра ти ми ро вић по чео ду бо ко да га мр зи ка да 
је, од лу ком дво ра у Бе чу, 1803. го ди не био при ну ђен да га ко нач но вра ти на 
по ло жај ар хи ман дри та у ма на стир Св. Ђур ђе. Већ та да је твр до од лу чио да 
уна пред спре ча ва сва ку па и нај ма њу мо гућ ност да Кен ђе лац бу де иза бран 
за вла ди ку. Све што се по сле де ша ва ло би ло је са мо у слу жби те од лу ке. 

Стра ти ми ро вић је имао сво је по себ не раз ло ге да Кен ђел цу оне мо гу-
ћа ва сва ко на пре до ва ње. Пре све га, јер је имао мно го ви ше и фор мал но 
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и те о ло шко обра зо ва ње од ње га, али и због то га што ни је при стао да оста не 
ње гов лич ни и ано ним ни пи сар у Ми тро по ли ји (9, стр. 113). Осим то га, с 
до ста пра ва је за зи рао да ће он, ула ском Кен ђел ца у Си нод, из гу би ти мо гућ-
ност да нео гра ни че но ма ни пу ли ше тим нај ви шим цр кве ним те лом. Због све-
га то га он ни је би рао сред ства у об ра чу ну про тив ар хи ман дри та Кен ђел ца. 

Пре ко сво јих по ве ре ни ка Стра ти ми ро вић је про тив ње га под ме тао 
из ми шљо ти не и го ле ла жи, ко је су де це ни ја ма по на вља не на за се да њи ма 
Си но да, чак и он да ка да су др жав ни ислед ни ци већ по у зда но утвр ди ли 
и на пи са ли у сво јим из ве шта ји ма да све то ни је тач но. На жа лост, и сам 
Кен ђе лац је пру жио ма те ри јал за афе ру о уни ја ће њу па је он да ми тро по-
лит Стра ти ми ро вић кон стру и сао и слу чај о „Је сте ство сло ви ју“ итд. Све 
је то Кен ђе лац ду го и стр пљи во под но сио, скла њао се, по вла чио и на ив но 
оче ки вао про ме ну у Ми тро по ли то вом рас по ло же њу и ста во ви ма. У то 
вре ме он пи ше ка ко је при мио мо на шки чин „да мир стек нем и да ла жне 
кле ве те и не пра вед на ого ва ра ња с ра до шћу тр пим“ (2, пи смо из да ва чу 
стр. 7). Ка сни је, ме ђу тим, ка да се де фи ни тив но уве рио у Стра ти ми ро ви-
ће ву мр жњу и ра зна си сте мат ска под ме та ња, Кен ђе лац је од луч но кре нуо 
у су ко бе. Оштро је ин тер ве ни сао на сва ку не прав ду и сво јим мол ба ма и 
ту жба ма обра ћао се нај ви шим др жав ним ор га ни ма тра же ћи за шти ту и 
раз у ме ва ње (14, 15, 16). При то ме, он је пре зи рао Стра ти ми ро ви ћа и ње-
го ву око ли ну и да вао им то до зна ња (20, стр. 75–76). 

Кен ђел цу је за ме ра но да се „ам би ци о зно“ и не стр пљи во бо рио за „ча-
сти и до сто јан ства“ у цр кви же љан „вла сти и сла ве“ (35, стр. 120; 95, стр. 
298; 108, стр. 509). Да је то би ло за и ста баш са свим та ко ка ко је оп ту жи ван 
он је мо гао оста ти уз свој „ре верс“ или би ка сни је без мно го дво у мље ња до-
шао за епи ско па у Ср би ју ка да му је то би ло по ну ђе но (113, тр. 499). Исти ни 
за во љу, ме ђу тим, ње му је ипак би ло ве о ма ста ло да по ста не вла ди ка, што 
ни је ни крио, јер је то сма трао са свим при род ним на пре до ва њем због свог 
обра зо ва ња и нај ви ших ква ли фи ка ци ја ме ђу свим срп ским цр кве ним ли-
ци ма тог вре ме на (чак и ме ђу свим Ср би ма), за тим, због свог зна ња, па ме ти, 
ис ку ства, ра ди но сти и го ди на. Та же ља, ме ђу тим, ни је би ла мо ти ви са на ни 
сла во љу бљем ни по хле пом јер је он у су шти ни био скро ман чо век. Имао је у 
ви ду да му не за ви сан епи скоп ски по ло жај отва ра пут за сло бо ду јав не ре чи, 
на сту па и, на ро чи то, нео ме та но об ја вљи ва ње вла сти тих де ла. То је све имао 
на ме ру да ко ри сти за свој сло бо дан на уч ни и те о ло шки рад и ра ци о на ли-
стич ко-про све ти тељ ско де ло ва ње ис кљу чи во у слу жби свог на ро да и цр кве.

Кен ђе лац ни је мо гао ни да за ми сли да о ње го вим књи га ма и јав ним 
на сту пи ма од лу чу ју не пи сме ни и по лу о бра зо ва ни ди ле тан ти, у ко је је с 
пре зи ром убра јао и са мог ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа. Та кви љу ди ни-
су мо гли да га раз у ме ју ни ти су би ли у ста њу да схва те ње гов си стем вред-
но сти јер мно ги од њих ни ка да у жи во ту ни су ни ви де ли пра вог на уч ни ка.
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Уни јат ско ве ро лом ство Кен ђел че во очи глед но је би ло пре ко мер но 
на гла ша ва на афе ра. Го ди не 1807. про шло је до ста вре ме на од ње го вог „ре-
вер са“ а он ни је пре шао у уни ју, ни је ни ко га пре вео у уни ју, ни ти је то на 
би ло ко ји на чин ви ше по ми њао. Чак се тог „ре вер са“ и пи сме но од ре као 
(9, стр. 114) по став ши све стан да је то би ла круп на гре шка. Да кле, вре ме 
је већ ја сно по ка за ло да му уни ја ни је ни у ср цу ни у ми сли ма. Стра ти ми-
ро ви ћу је, ме ђу тим, то био, као на ру чен, је дан до бар но ви по вод да би се 
и ту при ка зао као не по ко ле бљи ви бо рац про тив уни је али и да би, са да и 
са опа сним оди ју мом уни је, на ста вио да уни жа ва и уни шта ва Кен ђел ца. 

Ка да се да нас, са до ста ду ге вре мен ске дис тан це, раз ма тра од нос 
Стра ти ми ро ви ћа пре ма Кен ђел цу по ста је ја сно да Стра ти ми ро вић, у сво јој 
лич ној за ви сти, охо ло сти и (кле ри кал ној) уско гру до сти, уоп ште ни је раз-
у мео да пред со бом у лич но сти Па вла Кен ђел ца има осо бу са од ре ђе ном 
ви со ком на ци о нал ном ми си јом. Срп ски на ци о нал ни кор пус је из не дрио 
Кен ђел ца да са сво јим огром ним ин те лек ту ал ним ка па ци те том, та лен-
том, нај ви шим обра зо ва њем, зна њем, мар љи во шћу, си сте ма тич но шћу и 
пре да но шћу по слу оба ви гран ди о зан по сао у на шој на у ци, обра зо ва њу и 
те о ло ги ји. Тре ба ло је да по ста не „срп ски Пли ни је или Би фон“, јер са мо 
је он то мо гао до и ста и би ти у том вре ме ну. Због то га је од у стао од прав-
нич ких и по ли тич ких све тов них по сло ва и од при ма мљи вог од ла ска у 
Ру си ју. По ву као се у ма на стир да та мо, по пут „ста рих пре по доб них мо-
на шких оче ва“ (3, пред го вор, стр. 5) и за пад њач ких на уч ни ка-ка лу ђе ра 
ше сна е стог, се дам на е стог и осам на е стог ве ка у ми ру оба ви свој озби љан 
на ци о нал ни за да так за ко ји се спре мао. Све то Стра ти ми ро вић ни ти је 
мо гао ни ти је хтео да раз у ме већ је сво јом мр жњом, остра шће но шћу, под-
ме та њи ма, огра ни ча ва њи ма, за бра на ма и по ли циј ским ка зна ма ди рект но 
сме тао, спре ча вао и оне мо гу ћа вао Кен ђел ца. Ка ко Е. Ча кра јед но став но 
ка же: ба рем „да се ни је пре чи ло, ка да се већ ни је те ло по мо ћи“ (89, стр. 
159). Ли ку ју ћи над сво јим „ве ли ким ус пе си ма“ ни је, си ро мах, схва тао ка ко 
све то што ра ди сто ји у ди рект ној су прот но сти с основ ним стра те шким 
ин те ре си ма срп ског на ро да у це ли ни. Ис по моћ уста ни ци ма у Ср би ји, 
осни ва ње кар ло вач ке гим на зи је и не ке дру ге до бре ства ри ко је је из вео 
под ра зу ме ва ју се и ни ма ло га не оправ да ва ју за на па де на Ву ка, зло ста-
вља ња Кен ђел ца, Мр ка ља и Му шиц ког и за бра не њи хо вих де ла. Све под 
фир мом оп ште бор бе за уре ђе ње цр кве них ства ри и про тив уни ја ће ња, 
ми тро по лит Стра ти ми ро вић је вра ћао на по ре на ше на у ке и кул ту ре у ду-
бо ки при ми ти ви зам и мрач ња штво слич но ин кви зи тор ском ам би јен ту. 

Пи сци ових ре до ва, ни су, на жа лост, мо гли да из бег ну по ми ња ње не-
га тив не Ми тро по ли то ве уло ге у не при ли ка ма и не сре ћа ма ар хи ман дри та 
Па вла Кен ђел ца. Мо на шки део Кен ђел че вог жи во та ипак зах те ва бар још 
јед ну крат ку оце ну Стра ти ми ро ви ће ве јав не лич но сти. За ову при ли ку 
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то је пре пу ште но пе ру јед ног на шег од лич ног исто ри ча ра, ко ји је Ми-
тро по ли та са гле дао са вре мен ске дис тан це, али и из ње го вог кар ло вач ког 
се ди шта, па без уви ја ња пи ше (120, стр. 67–68):

„Ми тро по лит је свој те шки де спо ти зам из цр кве пре нео и у књи-
жев ност, те је сва ком уче ном чо ве ку у сво јој око ли ни од ре ђи вао, с чим 
ће се ба ви ти... У Ми тро по ли то вој бли зи ни уоста лом ни ко се ни је ни смео 
ви со ко књи жев но ис пе ти, ни ти са мо стал но на уч но ра ди ти, ме ри ла за про-
су ђи ва ње књи жев них и на уч них ра до ва ни су би ла ле по та и исти на већ 
Стра ти ми ро ви ће ва ћуд... За то је.., по ред би стре па ме ти и ве ли ке уче но сти, 
пао у не у ку сне и сме шне за стра ње но сти, ко је су он да по ста вља не као ме-
ри ла у про су ђи ва њу књи жев ног уку са и на уч ног схва та ња. Но, са мо сит ни 
и сла би мо гли су се по ко ра ва ти во љи на стра ног и за ста ре лог ди ле тан та с 
на у че њач ким и књи жев ним па си ја ма“. Слич но и не ки дру ги ауто ри ис ти чу 
ње го ве „по ли циј ске ме то де“, „ви ше стра не и лич не ам би ци је“, „ти ран ску 
и са мо љу би ву при ро ду... с ја ком су је том и пре ве ли ким пре тен зи ја ма у 
на у ци и ли те ра ту ри“ и спрем ност да „цик не као зми ја и си па отров“ на 
оног ко га је он про гла сио „гре шни ком“ по сво јим су бјек тив ним кри те ри-
ју ми ма (166, стр. 87–88). 

Као уз гре дан ко мен тар о Ми тро по ли ту у при ка зу жи во та и ра да Па-
вла Кен ђел ца ово ли ко је са свим до вољ но. То, ме ђу тим, ни ка ко не мо же и 
не сме да оста не по след ња реч о од но си ма ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа 
и ње го вих при вр же ни ка пре ма ар хи ман дри ту Кен ђел цу. Нео п ход но је, 
за то, да се на пра ви јед на пот пу на и де таљ на ана ли за и стро го објек тив на 
сту ди ја о то ме из ви ше раз ло га. Пр во, ра ди тач ног уви да у не ми ле до га ђа је 
из пр ве три де це ни је XIX ве ка, ко ји су оп те ре ћи ва ли жи вот СПЦ, а ста-
вља ни су на те рет са мо Кен ђел цу (108, стр. 508). Дру го, ра ди објек тив ног 
и све у куп ног уви да у ве о ма кон тро верз но де ло ва ње ми тро по ли та Стра-
ти ми ро ви ћа у цр кви и ван ње. По сто ји те жња да се ис ти чу са мо ње го ва 
по зи тив на де ла (101, 123, 137) ма да је до бро по зна то да је он учи нио и низ 
ве о ма ло ших ства ри. Ка рак те ри стич но је, због то га, да се и С. Га ври ло-
вић, у ина че све чар ски ин то ни ра ном тек сту о Ми тро по ли ту, ипак за ла же 
за „кри тич ко ис тра жи ва ње“ ар хив ске гра ђе ње го ве „ком плек сне лич но-
сти“ о ко јој још ни је до нет „ко нач ни суд“ (164, стр. 395). Низ еле ме на та 
из ње го вог ско ро исто вет ног по на ша ња са мо пре ма ви со ко обра зо ва ним 
мо на си ма Кен ђел цу, Мр ка љу и Му шиц ком, ука зу је на ве ли ку за вид ност 
и еви дент но пси хо пат ско по на ша ње. Из гле да ве о ма ве ро ват но да је он 
имао мно ге осо би не јед ног „без гре шни ка“ и „ма ни пу лан та“ (163) ко ји је 
кла сич ним ме то да ма мо бин га од пр вих ма на стир ских да на сми шље но и 
ор га ни зо ва но ши ка ни ро, дис кри ми ни сао и тор ту ри сао Кен ђел ца и дру-
гу двој цу и то де це ни ја ма. Тре ће, због де фи ни тив не оце не и лич но сти 
Па вла Кен ђел ца. 
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Ар хи ман дрит мо жда и ни је био са вр шен мо нах, ма да су не ки ми-
сли ли да је био баш упра во та кав (70; 89), јер је на пра вио знат ну вер ску 
гре шку са „ре вер сом“ о уни ја ће њу итд. Пот пу но је си гур но да он ни је 
био нај го ре кле ри кал но ли це у СПЦ тог вре ме на (164, стр. 387), а остао је 
оди јум са мо на ње го вом име ну у је рар хи ји, и то све до да нас. Про шло је 
до вољ но вре ме на да се по ста ве на сво је ме сто и Стра ти ми ро вић и Кен ђе-
лац, и то и у цр кви и ван ње. 

У сва ком слу ча ју, пи сци ових ре до ва се сла жу са С. Ма ри ћам да би 
дра ма ти чан жи вот Па вла Кен ђел ца „био за хва лан пред мет и за ро ман, не 
са мо за сту ди ју“ (147, стр. 73–74) и, до да ју, чак и за ди на мич ну дра му из 
срп ског мо на шког жи во та.

8. За ни мљи во је да је Е. Ча кра (89, стр. 158) ис ти цао Кен ђел ца и као 
пр вог „пан сла ви сту“. Из гле да ма ло пре тен ци о зно да се сма тра ка ко је баш 
он био „пр ви“ ме ђу они ма ко ји су у XIX ве ку раз ви ја ли све сла вен ске иде је. 
Си гур но је, ме ђу тим, да је Кен ђе лац био све стан сла ве но фил и пан сла ви-
ста. На то упу ћу је на ро чи то ње го во за ла га ње за ру ско сло вен ски је зик у 
књи жев но сти и ко му ни ка ци ја ма ме ђу свим „сла вен ским пле ме ни ма“(89, 
стр. 162) и те жња за об но ву из вор ног сла вен ског је зи ка (70, стр. 194). 

9. По што је бес по штед на али уве ли ко про ма ше на Стра ти ми ро ви ће ва 
кри ти ка „Је сте ство сло ви ја“ у цр кве ним струк ту ра ма (39) до жи ве ла де бакл, 
„не ки та да шњи „на уч ни ци“ за љу бав цр кве но до стој ни ка раз гла си ше да је 
Па вле Кен ђе лац украо из Ру си је „Је сте ство сло ви је“ и до шао да се ки ти ту-
ђим пер јем“ (89, стр. 161). Са сво је стра не он је крат ко од го во рио ка ко је 
реч о глу по сти ма без ум ни ка и не до бро на мер ни ка ко је би у Ру си ји „кну та 
при ве ла ра зу му да не го во ре ло ше о бо љи ма од се бе“ (3, пред го вор, стр. 3). 

По сле из ве сног вре ме на сти гло је и пи сме но све до чан ство пред сед ни ка 
Пе тро град ске ака де ми је на у ка А. Ши шко ва (82, стр 191), ко ји је ве о ма ка-
те го ри чан. По во дом на вод ног пла ги ја та „Је сте ство сло ви ја“ Ши шков пи ше: 
„То је пот пу на не и сти на. То де ло је Ва ше ка ко по свом са др жа ју та ко и по 
до брим ми сли ма и на чи ну пи са ња, до стој но је по што ва ња, и са мо Ва ма при-
па да“. Овим је „афе ра“ о пла ги ја ту те књи ге у јав но сти ски ну та са днев ног 
ре да али се у је рар хиј ским кру го ви ма о њој и да ље не по вољ но из ра жа ва ло. 

Пра ве, кон крет не и нео бо ри ве до ка зе у при лог сна ге, зна ча ја и ори-
ги нал но сти ове књи ге, из нео је тек Ј. Ст. По по вић (88, стр. 120) ис ти чу ћи 
ка ко се у књи зи на ла зи мно жи на по да та ка о ко ји ма у Ру си ји ни ко не ма ни 
пој ма, као што је слу чај са го лу бач ком му ши цом и др. Да кле, ова кву књи гу 
је мо гао да са ста ви са мо не ко ко до бро по зна је на ше кра је ве па се Сте ри ја 
чу ди „ја не знам ка ко је та кво ми шље ње мо гло узе ти ма ха“. 

10. Ни је би ло до вољ но што је Кен ђе лац за жи во та био ого ва ран, про-
га њан, мр цва рен, оне мо гу ћа ван, пот кра дан и јав но пре зи ран од јед ног де-
ла цр кве не је рар хи је. Стра ти ми ро вић је свом сна гом свог за стра шу ју ћег 
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лич ног и цр кве ног ауто ри те та пот пу но за бра нио да се Ар хи ман дрит чак 
и по ме не по сле смр ти или да се о ње му пи ше би ло шта. Тра го ви тог и та-
квог остра шће ног, на о па ког, по губ ног и пси хо пат ског Ми тро по ли то вог 
ути ца ја на ми шље ње и по на ша ње са вре ме ни ка, што је на ро чи то још под-
стре ка ва но ис ти ца њем Кен ђел че вог ве ро лом ства,– оста ли су и ка сни је, 
на жа лост, ве о ма ду го у на шој сре ди ни. Та ко И. Ру ва рац (108, стр. 509) 
по на вља ње го ву „же љу за вла шћу и сла вом“; Д. Ни ко ла је вић (112, стр. 
20) ис ти че „по жу ду за епи скоп ском ча сти“; Ила ри он (Зе рем ски, 119, стр 
362–363) му при пи су је „оп се нар ско шко ло ва ње“ а В. Ста јић га сма тра за 
„сму тљив ца“ (126, стр. 68). 

Сре ћом ни су сви у цр кви, а на ро чи то у на ро ду, де ли ли та кво не га-
тив но и мр зо вољ но ми шље ње о Кен ђел цу. Низ цр кве них ли ца би ло му је 
не сум њи во на кло ње но (нпр. епи ско пи Ша ка бент, Ви дак и Пут ник, за тим, 
Му шиц ки, све ште ни ци из Пан че ва, го то во сви ње го ви ђа ци из Се ми на ра 
1800. го ди не итд.). Ве ћи на, ме ђу тим, ни је сме ла да то отво ре но ис по ља ва 
али су при кри ве но га ји ли сим па ти је за ар хи ман дри та Кен ђел ца. За то је 
и до би јао бр зе ин фор ма ци је из Ср. Кар ло ва ца, чак и са нај по вер љи ви јих 
Стра ти ми ро ви ће вих са ста на ка (98, стр. 136). Уз то, у ши рем под руч ју Ба-
на та оста ле су и сто ле ће по сле ње го ве смр ти уз ре чи це у на ро ду за спо соб-
не љу де: „учен је, мо гао би би ти Кен ђе лац“ (89, стр. 164) и „па ме тан је као 
Па вле Кен ђе лац“. Пи сме ни ји су ис ти ца ли за по је дин це „учен као Ра јић, 
пи ше као Кен ђе лац“ (162. стр. 13). 

11. Ка да је реч о зна ча ју „Је сте ство сло ви ја“ и ње го вом ме сту у на шој 
на у ци, он да да нас без ика кве ре зер ве мо же да се кон ста ту је да је оно би ло 
пр во срп ско ори ги нал но и це ло ви то де ло ко је се на ла зи у са мим те ме љи-
ма на ших при род них на у ка (153, стр. 112). Пре ње га и ду го по сле ње га у 
срп ској на у ци ни је би ло при род њач ког де ла са та ко ори ги нал ним вла-
сти тим иде ја ма, ту ма че њи ма и лич ним пе ча том. Стој ко ви ће ва „Фи си ка“, 
као пре ве де ни и еклек тич ки спис, уз сав њен зна чај, то сва ка ко ни је би ла. 

По ред дру гих ва жних осо би на „Је сте ство сло ви је“ је би ло и пр ва но во-
ве ков на срп ска књи га у ко јој се го во ри о ана то ми ји чо ве ка. У њој се на ла зе 
та кви ана том ски опи си по је ди них де ло ва те ла на осно ву ко јих се мо же с 
ве ли ком си гур но шћу за кљу чи ти да је Кен ђе лац био пр ви Ср бин ко ји је 
вр шио ди сек ци је љу ди. Сва ка ко тре ба на гла си ти да је за па зио слич но сти 
у ана том ској гра ђи ор га на код љу ди и че тво ро но жних жи во ти ња па је за-
кљу чио да је и њи хо во функ ци о ни са ње слич но. До ка за о ова квим уоп шта-
ва њи ма има на ви ше ме ста у осмом по гла вљу. По то ме он се мо же сма тра ти 
осни ва чем срп ске, а мо жда и све сло вен ске, екс пе ри мен тал не фи зи о ло ги је. 

“Је сте ство сло ви је“ је би ло пот пу но на ни воу при род них на у ка свог 
вре ме на али је би ло и ви ше од то га јер је у мно го че му и пред ња чи ло. 
У свом до ме ну спа да ло је у вр хун ска де ла европ ске на у ке. То на ро чи то 
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ва жи за из ла га ња о на стан ку и раз вит ку Зе мље и пла ни на на њој. Исто 
та ко, оно је по че так на ше екс пе ри мен тал не би о ло ги је, ми кро ско пи је, еко-
фи зи о ло ги је, ем бри о ло ги је, те ра то ло ги је, па то ло шке фи зи о ло ги је и ана-
то ми је. По ред то га, у овом де лу има не ких на зна ка бу ду ћег дар ви ни зма, 
осно ва ан тро по ло ги је, сек со ло ги је итд. Да је, ко јим слу ча јем, та књи га 
об ја вље на, као што је мо гла би ти, на не мач ком или фран цу ском је зи ку, 
аутор би био из да шно ци ти ран у европ ској при род њач кој ли те ра ту ри XIX 
ве ка, то је ван сва ке сум ње. Кен ђел цу, ме ђу тим, то уоп ште ни је би ла на-
ме ра. Он се вра тио ку ћи по сле шко ло ва ња, то ком ко га је „као рев но сна 
пче ла са би рао ми ри сне цве то ве свет ског обра зо ва ња“ (2, пи смо из да ва чу, 
стр. 6), за мо на шио се, сео, на пи сао и об ја вио свој „При ро до пис“ и у ње му 
пот пу но све сно та да ња свет ска и сво ја вла сти та зна ња на ме нио пре све га 
свом срп ском на ро ду.

У пи сму Ђ. Сте ва но ви ћу, из да ва чу ове књи ге, Кен ђе лац пи ше ка ко 
је „за свет пре ми нуо“ ка да је при мио мо на шки чин и у то ме на ла зи свој 
уну тра шњи мир и за до вољ ство „да са ра до шћу под но си ла жне кле ве те и 
не пра вед на ого ва ра ња“ (2, стр. 7). Са да је пот пу но ја сно да је та ње го ва 
„мир ска“ смрт би ла из у зет но бла го твор на за на шу на у ку. За хва љу ју ћи 
упра во то ме до би ли смо ово пот пу но ори ги нал но и вр хун ско на уч но де ло. 

12. Ако је за вре ме Кен ђел че вог жи во та у на шој сре ди ни би ло не ких 
кле ри кал них сум њи у ње го во ви со ко обра зо ва ње, зна ње и из у зет не на уч не 
до ме те, у дру гој по ло ви ни XIX ве ка те сум ње су го то во пот пу но не ста ле. О 
ње му се та да већ уве ли ко го во ри као о јед ном од „нај о бра зо ва ни јих љу ди 
свог вре ме на“ (96, стр. 249; 99, стр. 24). Ста вља ју га чак ме ђу „свет ске пр-
ве знан стве ни ке“ (89, стр. 162). Ис ти че се да је ње гов на уч ни рад „ био на 
ви си ни где је ста ја ла при род на на у ка у ње го во до ба“ (99, стр. 24), за тим, 
да се „од ли ко вао све стра ним зна њем при род них на у ка“ (103, стр. 42) и 
кон ста ту је да је био „то ли ке уче но сти ко јом би се ди чи ли и нај про све ће-
ни ји на ро ди“ (94, стр. 56). То су, ипак, све са мо оп ште из ја ве и ути сци о 
ар хи ман дри ту Кен ђел цу и ње го вом де лу, ко ји ни су би ли ни кри тич ки ни 
исто риј ски за сно ва ни на до бром и ква ли фи ко ва ном по зна ва њу при род-
них и исто риј ских на у ка тог вре ме на. 

Нај зна чај ни ју оце ну Кен ђел че вог на уч ног по ступ ка и на чи на пи са ња 
дао је оста вио Јо ван Сте ри ја По по вић (88, стр. 119), ко ји ка же да је Кен-
ђе лац чо век „ко ји тек сво је ми сли, сво ја чув ства на ар ти ју ста вља, и ко ји 
је оно што је чи тао или чуо, та ко ре ћи у се бе упио и што но ве ле у крв и 
мо зак пре тво рио“. По по вић ни је о Зе мљи и чо ве ку мо гао да зна све оно о 
че му је ар хи ман дрит Кен ђе лац пи сао, али он, на осно ву свог до брог оп-
штег обра зо ва ња и из на чи на ње го вог пи са ња, из во ди ис пра ва не за кључ-
ке. Сте ри ја је са свим у пра ву. Кен ђе лац је за и ста из не дрио пот пу но но ве 
књи ге, и то на осно ву свог це ло куп ног зна ња сте че ног то ком шко ло ва ња, 
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раз ми шља ња, екс пе ри мен ти са ња и ис прав ног ко ри шће ња ли те ра ту ре. Он 
ни ко га ни је ме ха нич ки пре во дио и пре пи си вао већ је пре но сио, пре при-
ча вао ту ђа из ла га ња, про ве ра вао, ком би но вао их са сво јим зна њи ма и 
ин тер пре та ци ја ма и све то из ра жа вао вла сти тим ре чи ма и ре че ни ца ма, 
да кле – пот пу но ори ги нал но. Тач но ка ко то ви ди Сте ри ја. То што је ова кав 
ње гов мо де ран на уч ни по сту пак до шао у вре ме ка да је на ша на у ка би ла 
још пре во ди лач ка и пре пи си вач ка (125, стр. 76) или, у нај бо љем слу ча ју, 
еклек тич ка, за и ста је нео бич но – али је та ко. 

Кен ђел ца су ис ти ца ли као струч ног и „стро гог на у че ња ка“ већ пр ви 
ње го ви би о гра фи (89, стр. 164; 94, стр. 51), али Ми та Ка лић га је пр ви тач-
но и оправ да но ква ли фи ко вао као „на уч ни ка ко ји је о при род ним на у ка ма 
пи сао“ (103, стр. 39). 

Про вла чи се све до на ших да на и јед но кри ти зер ско гле ди ште о „Је-
сте ство сло ви ју“. Чак и они ко ји Кен ђел цу не оспо ра ва ју зна чај пи шу ка ко 
су у тој књи зи са мо пр во и осмо по гла вље пред ста вља ли не што но во „за 
та да шњу срп ску пу бли ку, јер о све му оста лом о пла ни на ма, пе ћи на ма, во-
да ма, ве тро ви ма, вул ка ни ма већ су ра ни је пи са ли Ор фе лин и Стој ко вић“ 
(125, стр. 84; 139, стр. 20). То је ве ли ка не прав да и мо же из гле да ти тач но 
са мо они ма ко ји до ста по вр шно по зна ју пред мет. Кен ђе лац је о по ме ну тим 
те ма ма пи сао дру го ја чи је од двој це на ве де них ауто ра. Он пре но си ту ђа 
гле ди шта али ја сно са оп шта ва и сво ја вла сти та на уч на уве ре ња.

Осим то га, наш по зна ти фи ло зоф и фи зи чар С. Ма рић (125, стр. 84) у 
свом при ка зу Кен ђел че вог де ла ка же: “Су де ћи по из ве сним тврд ња ма, као 
што су нпр. да чо век има ве ћи мо зак од свих жи во ти ња – и од сло на – са мо 
не од ма гар ца; да су ста нов ни ци јед ног од Хе брид ских остр ва ви со ки са мо 
је дан и по ла кат; да се на ка зе ра ђа ју ако же на зач не за вре ме мен стру а-
ци је и сл., као и по ње го вом исме ва њу фран цу ског при род ња ка Би фо на 
и хо ланд ског ми кро ско пи ча ра Ле вен ху ка, ко ји је от крио спер ма то зо и де 
– чи је по сто ја ње Кен ге лац по ри че – да је до вољ но раз ло га да се по сум ња 
у Кен гел че ву кри тич ност и озбиљ ност и кад рас пра вља о дру гим пред ме-
ти ма.“ Ма рић је до бро за па зио не ка на ив на, су је вер на и по гре шна ме ста 
у Кен ђел че вом тек сту. То све, ме ђу тим, ви ше је ствар објек тив ног ста ња 
у та да шњој на у ци не го што је реч о лич ним за блу да ма Па вла Кен ђел ца. 
Тач но је, исто та ко, да је он по ма ло за је дљво кри ти ко вао не ка Би фо но ва 
из ла га ња, ма да из у зет но по шту је Би фо на. Ис пра вља га на осно ву но вих, 
тач ни јих по да та ка у на у ци али ја сно ка же сле де ће: „Умом је Би фон ве ли-
ки, ме ђу тим, сва ки чо век све по сти ћи не мо же“ (2, стр. 127). За је дљи вост 
и над ме но исме ва ње ре зул та та ра ни јих ис тра жи ва ча на рав но да ни су ни 
уме сни ни ци ви ли зо ва ни и ни је до бро што је Кен ђе лац та ко по сту пао. 
Ве ро ват но је да ни он не би та ко ра дио да је по сле сту ди ја на ста вио да се 
раз ви ја уз не ки на уч ни ко лек тив. На у чио би да се кло ни та квих по сту па ка 
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али он је пи сао одво јен од све та, у ма на стир ским зи ди на ма, сам са со бом 
и без ика квих мо гућ но сти да пи та и да бу де по са ве то ван. Све то ипак не 
зна чи да он ни је имао не ке од ва жних и основ них осо би на јед ног ис тра-
жи ва ча, на уч ни ка као што су по зна ва ње ли те ра ту ре, вла сти та са зна ња, 
кре а тив ност, кри тич ност и озбиљ ност. На про тив, ка да се „Је сте ство сло-
ви је“ ста ви у окви ре ге о ло ги је и би о ло ги је са по чет ка XIX ве ка, ви ди се 
ја сно да је он имао све га то га на пре тек. Сум ња у ње го ву кри тич ност и 
озбиљ ност пот пу но је нео прав да на. 

Има код Ма ри ћа још јед на ве ли ка не прав да пре ма Кен ђел цу. Пи шу ћи 
о при род ња ци ма из Вој во ди не, овај аутор кон ста ту је ка ко „пр ви срп ски 
при род ња ци ни су мо гли би ти са мо стал ни ис тра жи ва чи и ства ра о ци не го 
углав ном, пре во ди о ци, пре ра ђи ва чи и ко мен та то ри стра них де ла“ (125, 
стр. 76) јер су би ли „ен ци кло пе ди сти, про све ти те љи а не на уч ни ци“ (стр. 
78). Ова ква оп шта оце на ва жи за и ста за на ше пи сце из тог вре ме на (а на-
ро чи то и за Стој ко ви ћа, ко га Ма рић ина че из ме ђу свих оста лих осо би то 
це ни и ис ти че) – осим за Кен ђел ца. Он је био са мо ста лан, аутен ти чан и 
ори ги на лан на уч ник по свим па чак и по нај стро жим са вре ме ним кри-
те ри ју ми ма. 

13. Па вле Кен ђе лац је ве ли ки део зна ња о при ро ди и чо ве ку, по ред 
шко ле, сте као са мо стал но, са мо и ни ци ја тив но и вла сти тим тру дом. У том 
по гле ду ве о ма ка рак те ри стич на је анег до та о му дром Ве ли ком Ан то ни ју 
ко ју је ста во у пред го вор „Је сте ство сло ви ја“. Ан то ни је, на и ме, ни је имао 
ни ка кву би бли о те ку па је не ке сво је за чу ђе не по се ти о це „па ган ске му-
дра це“ из вео у при ро ду да им ка же: „то је мо ја би бли о те ка, у њој ви дим 
не људ ску, и ва шу на пра вље ну на пе ску, не го бо жи ју пре му дрост ви дим, 
чи там и ис пи ту јем“ (2, пред го вор, стр. 6–8). То је био пут ко ји је у ве ли кој 
ме ри сле дио и аутор. До ста је чи тао, пу но раз ми шљао, стал но је ис пи ти-
вач ки по сма трао при ро ду, и оба вљао раз не екс пе ри мен те.

Кен ђе лац је огле ди ма про ве ра вао све што је мо гао. Екс пе ри мен ти са-
њем је до ла зио до но вих чи ње ни ца за ко је је др жао да су по у зда не и не по-
бит не. О тим огле ди ма је во дио за бе ле шке па се њи ма слу жио при ли ком 
пи са ња. То што су се не ки ре зул та ти ње го вих опи та и по сма тра ња раз-
ли ко ва ли од Ле вен ху ко вих, Би фо но вих и дру гих на уч ни ка је ра зу мљи во. 
Пот пу но је ра зу мљи во и то што је узи мао у об зир сво је а од ба ци вао ту ђе 
ре зул та те. Оно са чим ни је мо гао екс пе ри мен ти са ти Кен ђе лац је ана ли-
зо вао ра зу мом, до ла зе ћи че сто до пот пу но но вих иде ја и за ни мљи вих хи-
по те за ко је се по чет ком XIX ве ка ни ка ко ни су мо гле про ве ри ти. Оста ло о 
че му је раз ми шљао и пи сао пре у зи мао је кри тич ки од на уч ни ка за ко је је 
био уве рен да до бро зна ју оно о че му и ка ко пи шу. У „Је сте ство сло ви ју“ 
по је ди не ге о ло шке, би о ло шке и ме ди цин ске по став ке до ве де не су ско ро 
до мак си му ма ко ји се мо гао по сти ћи на по чет ку XIX ве ка. 
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Спо мен-би ста Па вла Кен ђел ца у Ки кин ди, 
рад ва ја ра мр Сло бо да на Ко ји ћа, 1996.
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На ште ту за срп ску и сло вен ску али и за свет ску на у ку Кен ђе лац је 
за со бом оста вио са мо јед но при род њач ко де ло од 296 стра ни ца, у ко ме 
је из нео и део свог ори ги нал ног ту ма че ња по ја ва и зна ња о ма кро и ми-
кро ко смо су, од но сно о Зе мљи и чо ве ку. Ма да је то де ло би ло нео спор но 
ори ги нал но, чак и ге ни јал но у не ким еле мен ти ма, као књи га пи са на јед-
ним за на у ку пре ва зи ђе ним је зи ком и у окви ру ма лог европ ског на ро да, 
оста ло је ско ро не по зна то. Осим то га, да ни је же лео да ви ди и об ја сни 
не ви дљи во и за оно вре мен ског чо ве ка нео бја шњи во, оно ван ње го вог до-
ма ша ја, Кен ђе лац би ви ше пи сао о оно ме што је ви део и раз у мео. Та ко би 
са да мо гао би ти сма тран осни ва чем или су о сни ва чем екс пе ри мен тал не 
би о ло ги је, не у ро фи зи о ло ги је, хи сто ло ги је и ево лу ци о ни зма у све ту јер 
све га то га у за чет ку има у ње го вом де лу. То су раз ло зи што се Кен ђе лац, у 
исто ри ји на у ке, ни је на шао на ме сту ко је му је по при род ном пра ву при-
па да ло – ра ме уз ра ме са нај и стак ну ти јим европ ским при род ња ци ма с 
кра ја XVI II и по чет ка XIX ве ка. 

Са вре ме на исто ри ја на у ке не зна ни за Па вла Кен ђел ца ни за ње го во 
де ло као што за ње га ни су зна ли у сво је вре ме ни ро ман ски, ни гер ман-
ски па ни ве ћи на сло вен ских при род ња ка XIX ве ка. То, ме ђу тим, ни шта 
не сме та да се да нас кон ста ту је ка ко је он сва ка ко био пр ви Ср бин и је дан 
од ма лог бро ја свет ских на уч ни ка XIX ве ка, ко ји се ба вио фи ло зо фи јом 
и те о ри јом при род них на у ка. На осно ву оно га што је оста вио иза се бе и 
на чи на ка ко је то на пи са но он је био не са мо је дан од нај ве ћих срп ских 
при род ња ка уоп ште, већ спа да ме ђу пр ве мо дер не на уч ни ке и у све ту, 
и то пре ма да на шњем зна че њу тог из ра за. 

14. Ве ли ка је ште та за на шу исто ри о гра фи ју што је Кен ђел че во „Все-
мир но је сби ти ја сло ви је“ ви ше од се дам де це ни ја би ло пот пу но за бо ра вље-
но и за не ма ре но – као да не по сто ји. Ни је му по мо гла ни чи ње ни ца што је 
би ло пре ве де но на срп ски књи жев ни је зик још при кра ју XIX сто ле ћа (5). 
На ши исто ри ча ри и Је вре ји би у ње му на шли ве о ма за ни мљи ве ми сли, 
ста во ве и стра ни це до ма ћег ауто ра на пи са не у пр вој по ло ви ни XIX ве ка. 
То ни ка ко ни је за пот це њи ва ње. 



I. ШТАМ ПА НА ДЕ ЛА ПА ВЛА КЕН ЂЕЛ ЦА

1798.
 1. Кон зи сто ри јал на окру жни ца све ште ни ци ма Те ми швар ске епар хи је. – 

Глас исти не (Но ви Сад), 2, (1885), бр. 3: 24. 

1811.
 2. Је сте ство сло вие. Част пер ва ја. – Бу дим: Пи сме ни Кра лев ско го все у чи-

ли ща Пе штан ско го. – Стр. 296.

1821.
 3. Все мир но го сби тја сло вие. Част пер ва ја. . – Бу дим: Пи сме ни Кра лев ско го 

все у чи ли ща Пе штан ско го. – Стр. 329. 

1830.
 4. Про по вјед о по ко ре ниј и по ви но ве ниј к вла сти. (Из те ми по сла ни ја свја-

та го апо сто ла Па вла к Је вре јам, гла ви 13, сти ха 17). – Сед ми ца (Но ви 
Сад), (1854): 227–230. 

1895.
 5. Исто ри ја Је вреј ског на ро да, 1, 2, и 3. – Пан че во: На род на би бли о те ка 

Бра ће Јо ва но ви ћа, св. 205, 207 и 209. – Стр. 196.

II. ШТАМ ПА НА ПИ СМА ПА ВЛА КЕН ЂЕЛ ЦА

6. Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, 15. де цем бра 1794. – У: бр. 126 ове би бли о-
гра фи је, стр. 70–71. 

7. Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, 23. де цем бра 1800. – У: бр. 117 ове би бли о-
гра фи је, стр. 125. 

8. Пе тру Пе тро ви ћу, 9. ма ја 1800. – У: бр. 94 ове би бли о гра фи је, стр. 50. 
9. Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, 8. фе бру а ра 1807. – У: бр. 138 ове би бли о гра-

фи је, стр. 112–114. 
10. Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, 18. ју ла 1808. – Исто, стр. 115. 
11. Сте фа ну Ава ку мо ви ћу, 30. ју ла 1812. – У: С. Га ври ло вић, 1969. Из књи-

жев но-исто риј ске пре пи ске С. Стра ти ми ро ви ћа (В). – Збор ник Ма ти це 
срп ске за књи жев ност, књ. 17, св. 1: 114. – Но ви Сад.

12. Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, 6. но вем бра 1813. Исто, стр. 115. Но ви Сад. 
13. Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, 20. ма ја 1816. (По гре шно штам па но: 15. ма ја 

1818). – У: бр. 112 ове би бли о гра фи је, стр. 22–24.
14. Ф. Ко ха ри ју, 15. ју ла 1822. – У: бр. 138 ове би бли о гра фи је, стр. 134–135. 
15. Ца ру Фран цу I, 26. ју ла 1822. – Исто, стр. 135–138. – Бе о град. 
16. Ца ру Фран цу I, 12. ју на 1823. – Исто, стр. 138–146. – Бе о град. 



62 Живот и дело српских научника

17. Лу ки ја ну Му шиц ком, 7. фе бру а ра 1825. – У: Ву ко ва пре пи ска, књ. 3, До-
да так,. – Бе о град: Др жав но из да ње, 1909, 665–666.

18. Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, 21. фе бру а ра 1825. – Исто, књ. 5. – Бе о град, 
1910, 73–74.

19. Т. Де ме тру Тир ки, 12/24. сеп тем бра 1825. (По гре шно штам па но: 1823). 
–Исто,. Бе о град, 1910, 74–75.

20. Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, 1/13. но вем бра 1825. – Исто, књ. 5. – Бе о-
град, 1910, 75–76.

III. РУ КО ПИ СИ 
21. Ауто би о гра фи ја. (?1803). – Ар хив ма на сти ра Св. Ђур ђе. – Из: бр. 119 

ове би бли о гра фи је, стр. 359. – Из гу бље но. Пре пис се мо жда на ла зи у 
за о став шти ни вла ди ке Ила ри о на Зе рем ског.

22. Зе мље о пи са ни је. 1807. – Не за вр шен ру ко пис. – Из: бр. 2. ове би бли о гра-
фи је, пред го вор, стр. 1; и 89, стр. 160. – Из гу бље но.

23. Је сте ство сло ви је 2, 3, и 4. 1807–1811. – Из: бр. 2 ове би бли о гра фи је, 
пред го вор, стр. 15–16; и 89, стр. 160. – Из гу бље но. 

24. Над гроб но сло во епи ско пу Пе тру Ви да ку. 1818. – Из: бр. 94 ове би бли о-
гра фи је, стр. 54; и 103, стр. 43. – Из гу бље но. 

25. Все мир но го сби ти ја сло ви је, ча сти 2, 3, и 4. Око 1821. – Из: бр. 89 ове 
би бли о гра фи је, стр. 160. – Не по зна то, мо жда из гу бље но.

26. Над гроб на бе се да епи ско пу Сте ва ну Ава ку мо ви ћу. 1822. – Из: бр. 124 ове 
би бли о гра фи је, стр. 19. – Из гу бље но. 

27. Цер ков на ја исто ри ја, ча сти 1 – 8. 1824. – Из: бр. 82 ове би бли о гра фи је, 
стр. 193; 87, стр. 217; и 94, стр. 54. – Део ру ко пи са мо жда про пао у На-
род ној би бли о те ци у Бе о гра ду 1941. Оста ло би тре ба ло да се на ла зи у 
за о став шти ни Еми ли ја на Ра ди ћа.

28. Те о ло ги ја. 1824. – Из: бр. 73 ове би бли о гра фи је, стр. 569. – Из гу бље но.
29. Ду хов не бе се де, ча сти 1 и 2. 1803 до 1830. – Из: бр. 89 ове би бли о гра фи је, 

стр. 161. – Из гу бље но. 
30. Над гроб на бе се да епи ско пу Јо си фу Пут ни ку. 1830. – Из: бр. 124 ове би-

бли о гра фи је, стр. 21–22. – Из гу бље но.

IV. БИ Б ЛИО ГРА ФИ ЈА ИЗ ВО РА О ПА ВЛУ КЕН ЂЕЛ ЦУ 
31. Мар ти но вич, М. и По жа ре вач ки, А. 1800. О Бо го слов ском те ча ју у вла-

ди чан ском дво ру у Те ми шва ру (гра ду) при епи ско пу Пе тру Пе тро ви ћу. 
– У: С. Бу гар ски, 1995: Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји по сле 1864, стр. 
220–222. Те ми швар. 

32. Об ра до вић, Д. 1802. Пи смо Ата на си ју Стој ко ви ћу. Са бра на де ла, књ. 
2I, стр. 268–269. Бе о град, 1961. 

33. Стра ти ми ро вић, С. 1794. Пи смо Па влу Кен ђел цу од 19. де цем бра. – У: бр. 
126 ове би бли о гра фи је, стр. 71–72. 

34. Стра ти ми ро вић, С. 1808. Пи смо Па влу Ава ку мо ви ћу од 29. ју ла. – У: бр. 
138 ове би бли о гра фи је, стр. 116. 



Павле Кенђелац  63

35. Стра ти ми ро вић, С. 1808. Пи смо Те ми швар ском епи ско пу од 29. ју ла. – У: 
Исто, стр. 118–120.

36. Стра ти ми ро вић, С. 1809. Пи смо Сте фа ну Ава ку мо ви ћу од 24. мар та. – 
У: Исто, стр. 116–118.

37. Стра ти ми ро вић, С. 1809. Пи смо Па влу Ава ку мо ви ћу од 24. мар та. – У: 
Исто, стр. 121–122.

38. Ава ку мо вић, П. 1809. Пи смо Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу од 15. апри ла. 
– У: Исто, стр. 120–121.

39. Стра ти ми ро вић, С. 1812. Пи смо Сте фа ну Ава ку мо ви ћу од 26. ју на. – У: 
С. Га ври ло вић: Из књи жев но-исто риј ске пре пи ске С. Стра ти ми ро ви ћа, 
5; Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност, књ. 17, св. 1, стр. 112–113. 
– Но ви Сад, 1969.

40. Ава ку мо вић, С. 1812. Пи смо Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу од 9. ју ла. – 
Исто, стр. 113. – Но ви Сад. 

41. Ава ку мо вић, С. 1812. Пи смо Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу од 5. ав гу ста. 
– Исто, стр. 114–115. – Но ви Сад. 

42. Ви да ко вић, М. 1814. Љу бо мир у Је ли си ју му, 1. Пре мје че ни је о срб ском 
је зи ку. – Из: бр. 114 ове би бли о гра фи је, стр. 44–46. 

43. Угар ска двор ска кан це ла ри ја, 1817. До пис Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу 
од 17. ок то бра. – У: бр. 138 ове би бли о гра фи је, стр. 122. 

44. Угар ска двор ска кан це ла ри ја, 1817. До пис грч ко ка то лич ком Ве ли ко ва-
рад ском би ску пу од 17. ок то бра. – Исто, стр. 122–123. 

45. Угар ска двор ска кан це ла ри ја, 1817. До пис ца ру Фран цу I од 30. ок то бра. 
–Исто, стр. 123–125. 

46. Вул кан, С. 1817. До пис угар ском кан це ла ру од 13. но вем бра. – Исто, стр. 
125–126. 

47. Угар ска двор ска кан це ла ри ја, 1818. До пис ца ру Фран цу I од 20. фе бру а-
ра. – Исто, стр.126–130. 

48. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1817. Дру га ре цен зи ја срб ска. Љу бо мир у Је ли си-
ју му од М. Ви да ко ви ћа, књ. 1. и 2. – Но ви не срб ске, бр. 57–68: 453–544. 
– Бу дим. 

49. Ви да ко вић, М. 1817. Об ја вле ни је на тре ћу част Љу бо ми ра у Је ли си ју му. 
–Исто, бр. 78: 621–624. – Бу дим.

50. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1817. Ма ли од вра ћак на ма ли од го вор Г. Ви да-
ко ви ћа. – Исто, бр. 80: 637–640. – Бу дим. 

51. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1818. Пред го вор. Срп ски ри јеч ник ис тол ко ван 
ње мач ким и ла тин ским рје чи ма, стр. 5–6. – Беч.

52. Со ла рић, П. 1818. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 8. ав гу ста. – У: 
Ву ко ва пре пи ска, књ. 1. – Бе о град: Про све та, 1987. – Стр. 610.

53. Су пи ца, П. и Пав ко вић, Д. 1819. До пис Угар ској двор ској кан це ла ри ји од 
20. сеп тем бра. – У: бр. 138 ове би бли о гра фи је, стр. 130. 

54. Угар ско кра љев ско на ме снич ко ве ће, 1820. До пис ца ру Фран цу I од 6. 
ју на. – Исто, стр. 131–132. 

55. Угар ска двор ска кан це ла ри ја, 1820. До пис ца ру Фран цу I од 30. ју на. – 
Исто, стр. 132–134. 



64 Живот и дело српских научника

56. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1820. Пи смо Лу ки ја ну Му шиц ком од 21. мар-
та. – У: Ву ко ва пре пи ска, књ. 1. – Бе о град: Про све та, 1987, стр. 763.

57. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1822. Пи смо Лу ки ја ну Му шиц ком од 15. но вем-
бра. У: Исто, књ. 2. – Бе о град: Про све та, 1988, стр. 125–126. 

58. Му шиц ки, Л. 1822. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 24. но вем бра. 
– У: Исто. – Бе о град: Про све та, 1988, стр. 141.

59. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1822. Пи смо Ан др. Афа на си е ви чу од 9. де цем бра. 
– У: Ву ко ва пре пи ска, књ. 4. – Бе о град: Др жав но из да ње, 1909, стр. 554. 

60. Ко пи тар, Ј. 1823. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 25. ав гу ста. – 
У: Исто, књ. 1. – Бе о град, 1907, стр. 240.

61. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1823. Пи смо Ака де ми ку Афа на си је ви чу од 26. 
фе бру а ра. – У Исто, књ. 4. – Бе о град, 1909, стр. 554.

62. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1823. Пи смо А. С. Ши шко ву од 26. фе бру а ра. – 
У: Исто, књ. 3. – Бе о град, 1909, стр. 504–505.

63. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1823. Пи смо Фри дри ху Па вло ви чу Аде лун гу од 
20 мар та. – У: Исто, књ. 2. – Бе о град, 1908, стр. 176. 

64. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1823. Пи смо Алек сан дру Се мјо но ви чу Ши шко ву 
од 10. мар та. – У: Исто. – Бе о град, 1908, стр. 168.

65. Ши шков, А. С. 1823. Пи смо Ву ку Сте фа но ви чу Ка ра џи ћу од 17. ма ја. – 
У: Исто, књ. 3. – Бе о град, 1909, стр. 505–506. 

66. Аде лунг, А. Ф. 1823. Пи смо Ву ку Сте фа но ви чу Ка ра џи ћу од 24. апри ла. 
– У: Исто, књ. 4. – Бе о град, 1909, стр. 439. 

67. Пе тер бур шко вол но об шче ство... 1823. Пи смо Ву ку Сте фа но ви чу Ка ра-
џи ћу од 17. апри ла. – У: Исто. – Бе о град, 1909, стр. 474.

68. Угар ска двор ска кан це ла ри ја, 1823. До пис ца ру Фран цу I од 22. ав гу ста. 
– У: бр. 138 ове би бли о гра фи је. – Бе о град. стр. 146–149.

69. Ши шков, А. 1823. Пи смо Па влу Кен гел цу од 25. апри ла. – У: бр. 82 ове 
би бли о гра фи је, стр. 191–193. 

70. Шћрех, Ф. 1823. Пи смо Јо ва ну Ра и че ви ћу од 13. мар та. – Исто, стр. 
193–196.

71. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1824. Пи смо Кња зу Ми ло шу Обре но ви ћу од 24. 
ју ла. – У: Ву ко ва пре пи ска, књ. 2. – Бе о град: Про све та, 1988, стр. 481. 

72. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1924. Пи смо Јер не ју Ко пи та ру од 29. апри ла. – 
У: Исто. – Бе о град, 1988, стр. 454. 

73. Ти рол, Д. 1824. Пи смо В. Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 24. ју на. – У: Исто. 
– Бе о град, 1988, стр. 475. 

74. Аде лунг, Ф. П. 1824. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 2. ју на. – У: 
Исто. – Бе о град, 1988, стр. 464. 

75. Ти рол, Д. 1825. Бе ле шка Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 6. мар та, на 
пи сму Ата на си ја Стој ко ви ћа. – У: Исто. – Бе о град, 1988, стр. 573. 

76. Ми ло вук, Ј. 1825. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 31. де цем бра. 
– У: Исто. – Бе о град, 1988, 768.

77. Кен ђе лац, П. 1825. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 31. мар та. – 
У: Исто. – Бе о град, 1988, 577–578.

78. Сте фа но вић Ка ра џић, В. 1826. Пи смо Лу ки ја ну Му шиц ком од 14. мар-
та. – У: Исто, књ. 3. – Бе о град, 1989, 122.



Павле Кенђелац  65

79. По по вић-Мо стар ски, Ј. 1826. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу од 23. 
мар та. – У: Исто. – Бе о град, 1989, 129–130. 

80. Schaff  a rik, P. J. 1826. Geschic hte der sla wischen Sprac he und Li te ra tur nach 
al len Mun dar ten. – Ko e nig. Un gar. Uni ver si ta ets Schrift  en, 1826, 219.

81. Ти рол, Д. 1827. О ар хи ман дри ту Па ве лу Кен гел цу. – Ба нат ски ал ма нах 
за го ди ну 1827, 47–48. – Те ми швар. 

82. Ти рол, Д. 1828. О ар хи ман дри ту Па ве лу Кен гел цу. – Исто, 1828, 46–47 ; 
191–196. – Те ми швар. 

83. П. Б. 1829. Сла ве но-срб ска би бли о гра фи ја од го ди не 17??. до кон ца 1828. 
– Ле то пис Ма ти це срп ске, 5, (1829), част. 18: 114. – Бу дим. 

84. Ха џи-Стој ло, П. 1830. Пи смо Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу од 9. но вем-
бра. – У: Ву ко ва пре пи ска, књ. 5. – Бе о град, 1910, 742. 

85. Ти рол, Д. 1831. Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Кра џи ћу од 2. ја ну а ра. – Исто, 
књ. 4. – Бе о град, 1909, 608. 

86. Ано ним, 1838. Срб ско спи са тељ ство. О Кен ге лац Па ве лу. – Срб ска но-
ви на или ма га зин за ху до же ство, књи же ство и мо ду, (1838), бр. 72: 
287. – Пе шта. 

87. По по вић, Ј. С. 1852. Ка рак те ри сти ка срп ских спи са те ља, 2. Па вао Кен-
ге лац. – Но ви не срб ске, (1852), бр. 59: 217–218. – Бе о град. 

88. По по вић, Ј. С. 1864. Ка рак те ри сти ка срп ских спи са те ља, 2. Па вао Кен-
ге лац. – Огле да ло срп ско, 1, (1864), св. 4: 118–120. – Но ви Сад. 

89. Ча кра, Е. 1868. Па вао Кен ђе лац пр ви пан сла ви ста. – Да ни ца, 9, (1868), 
бр. 7: 158–164. – Но ви Сад. 

90. Ано ним, 1869. Ар хи ман дрит Па вле Кен ђе лац. – Исто, 10, (1869), бр. 22: 
352. – Но ви Сад. 

91. Но ва ко вић, С. 1869. Срп ска би бли о гра фи ја за но ви ју књи жев ност. – Бе-
о град, 1869, 27 ; 38.

92. Ун дољ скиј, В. М. 1871. Очер ки сла вја но-ру ској би бли о гра фии. – Мо сква: 
Из да ние Мо сков ско го пу блич но го и Ру мјан цев ско го му зе ев, 1871. – 
Стр. 388.

93. По пов, А. 1873. Опи сан ние ру ко пи сеј и ка та лог книг цер ков ној пе ча ти 
би бли о те ки А. И. Хлу до ва. – Мо сква, 1873. – Стр. 644.

94. Рај ко вић. Ђ. 1880. Па вао Кен ђе лац, би о граф ско-књи жев на сли ка. – Ле-
то пис Ма ти це срп ске, (1880), књ. 124: 45–57. – Но ви Сад. 

95. Иг ња то вић, Ј. 1879–1881. Рап со ди је из про шло сти срп ског жи во та. – 
Но ви Сад, 1953, 29 ; 298. 

96. Ку ла ков скиј, П. 1882. Вук Ка ра џич, его де ја тељ ност и зна че ние в серб-
скои ли те ра ту ре. – Мо сква: Из дат. О. Б. Ми ле ра, 192–197 ; 247–250.

97. Рај ко вић, Ђ. 1884. Пи смо вла ди ке Пут ни ка ар хи ман дри ту Сте фа ну 
Стан ко ви ћу од 21. мар та. – Глас исти не, књ. 1, (1884), бр. 16: 128. – 
Но ви Сад.

98. Рај ко вић, Ђ. 1884. Кон цепт пи сма вла ди ке Пут ни ка ми тро по ли ту С. 
Стра ти ми ро ви ћу од 7. ма ја. – Исто, (1884), бр. 17: 136. – Но ви Сад.

99. Ми ло ва нов, С. 1886. Фи зи ка у Ср ба. – Ле то пис Ма ти це срп ске, (1886), 
књ. 145: 23–24. – Но ви Сад. 



66 Живот и дело српских научника

100. (Рај ко вић, Ђ.) 1885. Па вле Кен ђе лац. – Глас исти не, 2, (1885): 24. – Но ви 
Сад. 

101. Ру ва рац, И. 1887. Шта се и ка ко се с ко је стра не до сле по ку ша ва ло да се 
и код нас осну је Се ми на ри ја за кан ди да те све ште нич ког ре да. – Исто, 
за 1886–87, Но ви Сад, 1887, 34–36. 

102. Ми ли ће вић, М. Ђ., 1888. Кен ђе лац Па вле. По ме ник зна ме ни тих љу ди у 
срп ског на ро да. – Чу пи ће ва за ду жби на, (1888), књ. 27: 253–254. – Бе о-
град. 

103. Ка лић, М. 1890. Срп ски књи жев ни ци, 1. део. – Књи ге за на род Ма ти це 
срп ске, (1890), св. 28: 39–43. – Но ви Сад. 

104. Ано ним, 1895. Па вле Кен ђе лац. – У: Бра ћа Јо ва но вић: Па вле Кен ђе лац: 
Исто ри ја Је вреј ског на ро да, 1. – Пан че во: На род на би би о те ка, св. 205: 
3–5.

105. Сте по вич, А. 1899. Очер ки ис то рии сер бо хор ват скои ли те ра ту ри. – 
Ки ев, 1899, 142.

106. Ог ња но вић, 1. 1900. За ни мљи ве при че и бе ле шке из жи во та зна ме ни тих 
Ср ба. – За греб: Срп ска штам па ри ја, 1900, 55–56.

107. Га ври ло вић, А. 1904. До си ти је у Тр сту 1802–1806. – Го ди шњи ца Ни ко ле 
Чу пи ћа, (1904), књ. 23: 238–239. – Бе о град. 

108. 108.Ила ри он (Ру ва рац), 1906. Мак сим Се ку лић, ар хи ман дрит без дан-
ски. – Срп ски си он, 17, (1906),бр. 18: 506–514. – Срем ски Кар лов ци.

109. Скер лић, Ј. 1906. Омла ди на и ње на књи жев ност, 1848–1871. – Бе о град, 
1924, 172–173.

110. Гр чић, Ј. 1906. Исто ри ја срп ске књи жев но сти. – Дру го из да ње. – Но ви 
Сад: Из да ва чи Бра ћа По по вић, 1906, 96–97.

111. Ја гич, И. В. 1910. Ис то риа сла вјан ској фи ло ло гии. Ен ци кло пе ди ја сла-
вјан ској фи ло ло гии, вип. 1. – Санктпе тер бург: Ака де мии на ук (Ти по-
гра фи ја Им пе рат.), 1910, 360–361.

112. Д. Нић. (Ни ко ла је вић-Оклоб џи ја, Д.), 1912. Два при ло шка би о гра фи ји 
ар хи ман дри та Па вла Кен ђел ца. – Ар хив за исто ри ју Срп ске пра во-
слав не Кар ло вач ке ми тро по ли је, 2, (1912) : 20–24. – Срем ски Кар лов ци. 

113. Га ври ло вић, М. 1912. Ми лош Обре но вић. Књ. 3. – Бе о град: из да ње За ду-
жби не И. М. Ко лар ца, књ. 146, 499.

114. Сто ја но вић, Љ. 1924. Жи вот и рад Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (26. 
ок то бра 1787 – 26. ја ну а ра 1864). – Бе о град–Зе мун: Штам па ри ја Гра-
фич ки за вод „Ма ка ри је“, 1924, 44–46; 152; 161; 218–219.

115. Ра дој чић, Н. 1926. Вој во ђан ски исто ри ци. – У: Д. Ву ло вић, еди тор: Но ви 
Сад и Вој во ди на. – Бе о град: Из да ње Про фе сор ског дру штва у Бе о гра-
ду, 1926, 51–58.

116. Ко стић, С. 1926. Бо го слов ски те чај у Те ми шва ру. – Те ми швар: из да ње 
Бра ће Чен деш, 1926. 

117. Ивић, А. 1926. Ар хив ска гра ђа о спским књи жев ни ци ма и кул тур ним 
рад ни ци ма 1740–1880. – Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп-
ског на ро да, Дру го оде ље ње, Спо ме ни ци на ту ђим је зи ци ма, књ. 2. – 
Срп ска кра љев ска ака де ми ја. – Су бо ти ца, 1926, 125.



Павле Кенђелац  67

118. Ра дој чић, Н. 1926. Кен ге лац Па вао. – У: С. Ста но је вић, еди тор: На род на 
ен ци кло пе ди ја Срп ско-хр ват ско-сло ве нач ка, књ. 2. – За греб, 1926, 290.

119. Ила ри он (Зе рем ски), 1927. Шко ло ва ње ар хим. Па вла Кен ђел ца. – Ле то-
пис Ма ти це срп ске, 101, (1927), књ. 313: 358–363. – Но ви Сад. 

120. Ра дој чић, Н. 1928. Ја ков Гер чић, пр ви срп ски по ку шај ве ли ке оп ште 
исто ри је. – Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, (1928), књ. 37: 58–94. – Бе о-
град. 

121. Ки ћо вић, М. 1930. Јо ван Ха џић (Ми лош Све тић). – Књ. 2. – Но ви Сад: 
по себ на из да ња Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду, 1930, 30; 301; 314 
; 327.

122. Па вло вић, П. 1934. Па вле Кен ђе лац. – Ру ко пис пре да ва ња од 4. 7. 1934. 
– Ар хив При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду. 

123. Сли јеп че вић, Ђ. 1936. Сте ван Стра ти ми ро вић, ми тро по лит Кар ло вач-
ки као по гла вар цр кве, про свет ни и на ци о нал но–по ли тич ки рад ник, 
Бе о град, 1936. – Стр. 68.

124. Ко стић, С. 1938. Гро бо ви епи ско па и гра ђа на те ми швар ских у пра во слав-
ном срп ском са бор ном хра му те ми швар ском 1757–1838. – Те ми швар, 
1938, 19 ; 21–22.

125. Ма рић, С. 1949. При род не и ма те ма тич ке на у ке код Ср ба у Вој во ди ни 
кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка. – Ода бра ни спи си. – Но ви Сад, 
1979, 75–88.

126. Ста јић, В. 1950. Vе ли ко ки кинд ски ди штрикт 1776–1876. – На уч на из-
да ња Ма ти це срп ске, књ. 6. – Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1950, 67–77.

127. Ко стић, М. 1952. До си теј Об ра до вић у исто риј ској пер спек ти ви XVI II и 
XIX ве ка. По себ на из да ња Срп ске ака де ми је на у ка, књ. 190, Исто риј ски 
ин сти тут, књ. 2. – Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка, 1952, 231–237. 

128. Ко ви ја нић, Р. 1953. О Па влу Кен ђел цу, пи сцу пр ве срп ске је ста стве ни-
це. – На у ка и при ро да, 6, (1953), бр. 4: 165–170. – Бе о град. 

129. Јо си фо вић, С. 1953. Ор фен ли но во зр ца ло на у ке. – Збор ник Ма ти це срп-
ске за књи жев ност и је зик, (1953), књ. 1: 59. – Но ви Сад. 

130. Ко ви ја нић, Р. 1954. О бра ћи Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње. – Исто, књ. 
2: 205. – Но ви Сад. 

131. Бо шков, Ж. 1955. Из ме мо а ра Ја ко ва Иг ња то ви ћа. – Исто, књ. 3: 212. – 
Но ви Сад. 

132. Кол.(арић), М. 1956. Да нил, Кон стан тин. – У: М. Кр ле жа, еди тор: Ен-
ци кло пе ди ја Ју го сла ви је књ. 2. – За греб, 1956, 661; пор трет Па вла Кен-
ђел ца иза стра не 664. 

133. Пе тро вић, Т. 1958–1959. Еуста хи ја Ар сић – пр ва срп ска спи са те љи ца. 
–Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 6 / 7. – Но ви Сад, 
1958–1959, 66. 

134. Га ври ло вић, Н. 1961. Вол те ри јан ски де и зам при род ња ка Па вла Кен гел ца. 
– Збор ник за при род не на у ке Ма ти це срп ске, (1961), бр. 21: 146–154. – 
Но ви Сад. 

135. Пот, И. 1961–1962. Две ла тин ске оде Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. – Збор-
ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, (1961–1962), књ. 9 /10: 179. 
– Но ви Сад. 



68 Живот и дело српских научника

136. Ко ва чек, Б. 1962. Кен ге лац, Па вле. – У: М. Кр ле жа, еди тор: Ен ци кло пе-
ди ја Ју го сла ви је, књ. 5. – За греб, 1962, 239.

137. Пе тро вић, Т. 1963. Сит ни при ло зи о До си те ју. – Ков че жић, (1963), књ. 
5: 149. – Бе о град. 

138. Ивић, А. 1964. Ар хив ска гра ђа о Ју го сло вен ским књи жев ним и кул тур ним 
рад ни ци ма, књ. 6 (1772–1847). Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев-
ност срп ског на ро да, Дру го оде ље ње. Срп ска ака де ми ја на у ка, – Спо-
ме ни ци на ту ђим је зи ци ма, књ, 16. – Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка, 
1964, 112–149.

139. Чу рић, Р. 1964. Па вле Кен ђе лац. – Раз ви так на ста ве при род них на у ка у 
срп ским сред њим шко ла ма Vој во ди не. По себ на из да ња Ма ти це срп-
ске. – Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1964, 20–21. 

140. Ма рин ко вић, Б. 1964. Пи смо Јо ва на Ст. По по ви ћа пре дра гој омла ди ни 
срп ској. – Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, (1964), књ. 
12, св. 1/ 2: 146. – Но ви Сад. 

141. Ober mayer-Mar nach, E., edi tor: 1965. Ken ge lac Pa vao. – Oester re ic hisches 
Bi o grap hisches Le xi con 1815–1950, Bd. 3. – Bo e hla us. Graz-Ko eln, 1965, 
294. 

142. Ка тић, Р. 1967. Срп ска ме ди ци на од IX до XIX ве ка. – Бе о град: Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, 1967, 133; 146–148.

143. Do ve, 1968. For ster, Jo han Re in hold. Al ge me i ne De utsche Bi o grap hie, Bd. 
7. – Dun cher und Hum bolt. Ber lin, 1968, 166–172.

144. К(остић), Ст. 1968. Сла ве но-серб ски ја вје до мо сти. – У: М. Кр ле жа, еди-
тор: Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је, књ. 7. – За греб, 1968 , 220.

145. Стој ко вић, А. 1970. По че ци фи ло со фи је у Ср ба. По себ на из да ња „Ди ја-
лек ти ке“, књ. 1. – Бе о град, 1970, 136–137.

146. Ши ја ко вић, М. 1970. Пр ви срп ски при род њак. Уз две сто го ди шњи цу ро ђе-
ња Па вла Кен гел ца. – Днев ник, ( 20. 12. 1970), бр. 8669: 12. – Но ви Сад. 

147. Ма рић, С. 1956. Ста ри вој во ђан ски пи сци као на уч ни из во ри. Ода бра ни 
спи си. – Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1956, 67–74.

148. Ивић, П. и Ка шић, Ј. 1981. Кул тур на исто ри ја Ср ба у XIX ве ку (до се дам-
де се тих го ди на). – У: В. Сто јан че вић, еди тор: Исто ри ја срп ског на ро да, 
књ. 5, том 2. – Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, 311–336.

149. Жив ко вић, Д., 1981. Ро ман ти зам у срп ској књи жев но сти. – Исто. – Бе-
о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, 318–415. 

150. Ме да ко вић, Д., 1981. Срп ска умет ност у XIX ве ку (до 1870). – Исто. – 
Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, 432. 

151. Са мар џић, Р. 1983. На у ка код Ср ба у XIX и XX ве ку. – У: А. Ми тро вић, 
еди тор. – Исто, књ. 6, том 2. – Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1983, 
465. 

152. Јо си фо вић, С. 1987. Кен ге лац По вле. – У: Ж. Бо шков, еди тор: Лек си кон 
пи са ца Ју го сла ви је, књ. 3. – Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1987, 120. 

153. Це ро вић, Љ. 1993. При род њак и исто ри чар Па вле Кен ге лац, 1772–1834. 
Зна ме ни ти Ср би у ру мун ским зе мља ма. Мо но гра фи је Му зе ја Вој во ди-
не, књ. 1. – Но ви Сад, 1993, 111–112. 



Павле Кенђелац  69

154. Јо ва но вић, Б. Д. 1995. Астро но ми ја у Вој во ди ни до кра ја пр ве по ло ви не 
XIX ве ка. – Збор ник при род не и ма те ма тич ке на у ке у Ср ба у 18. и пр вој 
по ло ви ни 19. ве ка. – Но ви Сад: Срп ска ака де ми ја на у ка, Уни вер зи тет 
и Ма ти ца срп ска, 1995, 76.

155. Гру бић, А. 1995. Ге о ло ги ја у Ср ба у 18. и пр вој по ло ви ни 19. ве ка. – Исто. 
– Но ви Сад: Срп ска ака де ми ја на у ка, Уни вер зи тет и Ма ти ца срп ска, 
1995, 130–131. 

156. Јо вић, В. 1995. Ге о ло ги ја у Ср ба у пр вој по ло ви ни XIX ве ка. – Исто, 230. 
157. Га ври ло вић, Ж. 1995. Би о ло ги ја код Ср ба у Вој во ди ни кра јем XVI II и по-

чет ком XIX ве ка. – Исто, 271–273. 
158. Га ври ло вић, Ж. и Ве ли са вљев, М. 1995. Је сте ство сло ви је. Гла ва Че ло вје-

цје Па вла Кен гел ца. – Исто, 321–330. 
159. Јо ва но вић, М. 1995. Прав ци раз во ја би о ло ги је код Ср ба у пр вој по ло ви ни 

19. ве ка. – Исто, 334–335. 
160. Јо ва но вић, М. 1997. Сли кар ство те ми швар ске епар хи је. – Но ви Сад: 

Ма ти ца срп ска, Оде ље ње за ли ков не умет но сти, 1997, 109–114.
161. Д. К. 2002. Об ја вље на де ла зна ме ни тог Ки кин ђа ни на Па вла Кен ђел ца, 

Је сте ство сло ви је. – Глас јав но сти, ин тер нет из да ње, (2. фе бру а ра 2002), 
2. – Бе о град. 

162. Де ја нац, Д. 2004. Хри сти фор Кен ђе лац. Па вле Кен ђе лац. – Лек си кон по-
зна тих Ки кин ђа на. – Ки кин да, 2004, 9 ; 12–13.

163. Clar ke, J. 2007. Poc ket Psycho. – Ran dom Ho u se. – Austra lia, 2007.
164. Га ври ло вић, С. 2007. Ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић. – Ле то пис 

Ма ти це срп ске, 183, (2007), књ. 479, св. 3: 386–395. – Но ви Сад. 
165. Szinnyei, J. 1899. Kengyelacz, Pal. Magyar irok ele te es mun kai, 6. – Bu da pest: 

A Magyar tu do manyos aka de mia meg bi za sa bol, 1899, 24–25.
166. Опа чић-Ле кић, В. 1978. Са ва Мр каљ. Жи вот и дје ло. – Но ви Сад: Ма-

ти ца срп ска, 1978. 





PAVLE KENDJELAC
1766–1834

Pavle Kendjelac (Kengelac) was born in Velika Kikinda, on June 29, 1766, 
as the eleventh child to father Hristifor and mother Jelisaveta. He spent his 
childhood in his native town where he fi nished primary education in 1799. 
For the next six years, he worked as a shop apprentice and assistant in towns of 
Segedin, Budim and Stoni Beograd (Székesfehérvár). Aft er that, he continued 
his secondary school education in towns of Kežmark, Požun and Šopronj in 
which he completed studies of „philosophy“ in 1788. He studied in St Peter-
sburg (1790–92) and there he obtained his doctorate in theology. Aft er that he 
studied law and natural sciences in Halle. Being an outstanding student he was 
admitted into the Koenig Fraternity. On one occasion, King of Prussia Friedrich 
II the Great was so impressed with him that he unbelted his sword and gave it 
to Kendjelac as a present. In Halle, Kendjelac obtained his Ph.D. at the Faculty 
of Philosophy. His studies helped him become a polyglot. 

Aft er the completion of his studies, he returned to Kikinda in 1794. He 
visited or spent some time in nine European countries in his travels. In 1795 
already he led a delegation of local municipal offi  cials, dissatisfi ed with the 
working of the Hungarian authorities in the district, to Vienna. Th e success 
at the court of Tsar Franz I angered the local district authorities and he began 
receiving threats. Th e Bishop of Timisoara, P. Petrović, using the situation con-
vinced him to become a monk and thus escape retribution. He was ordained a 
deacon and archdeacon in Budim. Aft er that, he received the monastic tonsure 
at the monastery of St. Djuradj near Timisoara, in 1789, and soon became the 
monastery’s archimandrite. Metropolitan Stratimirović objected to the fast rate 
of advancement through priestly ranks. With the help of the policy, he forces 
Kendjelac out of the monastery. Following the incident, Bishop Petrović appea-
led to the Royal Palace. With the intervention from the highest place, Kenđelac 
returned to the monastery in 1800 and continued to teach, successfully, at the 
Th eological Seminary in Timisoara.

Aft er Bishop Petrović died in 1800, Metropolitan Stratimirović immedia-
tely ousted Kendjelac and, demoting him to the rank of hieromonk, relocated 
him to the monastery of Bezdan. Aft er refusing the position of Stratimirović’s 
anonymous secretary, he got kicked out into the street by the new Bishop of 
Timisoara, in 1801. Despondent and deprived of the basic requirements of life 
sustenance, he consulted the Uniate Bishop of Arad about converting to Uni-
atism. He wrote a brief statement to that eff ect but soon regretted his action 
and renounced it in writing. However, by the order of the Vienna Royal Palace 



72 Живот и дело српских научника

he was given back the archimandrite chair at the monastery of St. Djuradj in 
1803. Because of this, Metropolitan Stratimirović became his life-long enemy.

Aft er his statement about Uniatism was discovered in Arad, in 1807, he 
was sentenced to a sever-year penance (epitemia) by the Synod. Th at was the 
time he began writing tirelessly. His fi rst book Th e Study of Nature was pu-
blished in Russo-Slavic (1811). It was severely attacked, and banned, by the Me-
tropolitan whose men even falsely stated that Kendjelac’s work was a plagiarised 
Russian book but the Science Academy from St. Petersburg strongly refuted it. 
Kendjelac later published Th e World History (1812) which was translated into 
Serbian under the title of Th e History of the Jewish People. He also wrote some 
theological texts. His especially comprehensive History of the Church remained 
in manuscript form.

Imputations and lies told at Synod prevented him from becoming an Epis-
cope on four occasions. He sent three written complaints and well-documented 
letters to Tsar Franz I but to no avail. Ineff ective was also his letter of entreaty 
which he sent to the Metropolitan in 1816. He died of an apoplectic stroke on 
March 19, 1834 in Timisoara. Th e burial ceremony was simple and he was laid 
to rest in a grave, shared with other deceased monks and bearing no signs, in 
the vicinity of the monastery of St. Djuradj. His things, documents and written 
legacy were systematically robbed, strewn around and destroyed with a mali-
cious purpose to eradicate all traces of his existence. 

His most important work, Th e Study of Nature, encompasses the contem-
porary knowledge from the end of the 18th century and Kenđelac’s own inter-
pretations of geology, physical geography, astronomy and human biology. To 
Serbs, due to its originality, that was the most important science book of the fi rst 
half of the 19th century. Also, Th e World History made him a serious historian. 

Although in his lifetime Kendjelac was vehemently harassed, discrimina-
ted against and obstructed in his attempts by Stratimirović, it is obvious today 
that Th e Study of Nature makes him the most signifi cant Serbian scientist of the 
fi rst half of the 19th century. Moreover, he is generally known as one of Serbia’s 
greatest naturalists and also one of the world’s fi rst modern scientists.



ВЛАДАН ЂОРЂЕВИЋ
(1844–1930)

Радоје Чоловић









ПО РЕ КЛО ПО РО ДИ ЦЕ

Отац Вла да на Ђор ђе ви ћа, Ђор ђе, био је Грк ко ји се у Ср би ју до се лио 
из се вер не Грч ке, из се ла Фур ке у Епи ру, за вре ме пр ве вла де кне за Ми ло-
ша. По до ла ску у Бе о град нај пре је по слу жи вао у јед ној апо те ци и у про-
дав ни ца ма ле ко ви тих тра ва, а ус пут се ба вио и ле че њем, због че га је до био 
по сао бол ни ча ра у но воoсно ва ној Вој ној бол ни ци у па ли лул ској ка сар ни, 
пре ко пу та Бо та нич ке ба ште. Не што ка сни је бол ни ца је пре се ље на у но ву 
згра ду код Цвет ног тр га, али је због не со лид не град ње мо ра ла би ти сру-
ше на и на том ме сту је по диг ну та Тре ћа бе о град ска гим на зи ја. У то вре ме 
сва ко је мо гао до би ти бес пла тан плац ис пред Бе о град ског шан ца, на ко ји 
је до би јао та пи је. Ђор ђе Ђор ђе вић је узео и огра дио плац у Го спод ској 
(да нас Бран ко вој) ули ци и 1842. го ди не са по диг ну тим кре ди том ози дао 
ку ћу, а на кон то га се оже нио Ма ри јом, из до бро сто је ће цин цар ске по ро-
ди це, се стром др То ме Ле ка. Ђор ђе је био до бар бол ни чар (за то су га зва ли 
хе ћим-Ђор ђе), па је на пре до вао до чи на са ни тет ског по руч ни ка. 

БИ О ГРА ФИ ЈА ВЛА ДА НА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

Вла дан Ђор ђе вић је ро ђен 21. но вем бра 1844. го ди не по ста ром (од-
но сно 4. де цем бра по но вом) ка лен да ру на Ва ве де ње, у Го спод ској ули-
ци (да нас Бран ко вој, у ко јој се ка сни је на ла зи ла СAНУ) у Бе о гра ду. На 
кр ште њу, од ку ма, кир Ко че Гер ма на, до био је име Ипо крат. Жи ве ли су 
у по ро дич ној ку ћи, а ка да је отац Ђор ђе по стао бол ни чар у Бе о град ској 
вој ној бол ни ци, у кру гу бол ни це је до био слу жбе ни стан у ко ји се пре се-
лио са по ро ди цом. Ку ћу је из нај мио из ве сној го спо ђи Шпа чек, ко ја је у 
њој осно ва ла пр ву жен ску шко лу. 

У ку ћи Ђор ђе ви ћа жи ве ло се па три јар хал но. По сти ло се сре дом и 
пет ком а др жа ни су и дру ги по сто ви – укуп но око 200 да на у го ди ни. 
Вла дан је био вр ло не ста шан и бор бен, во лео је да се игра ра та, а „сво је 
дру го ве је уве жба вао у вој ној ди сци пли ни“ на „ег зер цир пла цу“. Жи ве ћи 
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у бол нич ком кру гу Вла дан је за во лео Срп ску вој ску и њен са ни тет, та ко да 
га ка сни је ни је би ло те шко убе ди ти да сту ди ра ме ди ци ну, бу де са ни тет ски 
офи цир, ра ди за Срп ску вој ску и пи ше о њој. 

Основ но шко ло ва ње

Ипо крат је основ ну шко лу за по чео у бе о град ској „грч кој шко ли“, ко ја 
је, за јед но са срп ском основ ном шко лом, би ла сме ште на у зад њем про-
стра ном де лу дво ри шта Са бор не цр кве. Имао је са мо 7 го ди на ка да му 
је умр ла мај ка. По сле же ни не смр ти, хе ћим Ђор ђе се са бра том пре се лио 
у Са ра је во, где су отво ри ли пр ву ба кал ни цу – апо те ку. Ипо крат је учио 
шко лу код Aлек сан дра Шу шка ло ви ћа, ко ји је ђа ци ма пре да вао не са мо 
оба ве зне пред ме те не го и не ке ко ји су се учи ли у гим на зи ји и сред њим 
шко ла ма и са њи ма уче ство вао у прак тич ним ра до ви ма раз ви ја ју ћи код 
њих љу бав пре ма срп ској књи жев но сти и све му што је срп ско. Шу шка ло-
вић је на ро чи ту па жњу по све ћи вао Ипо кра ту код ко га је при ме тио дар за 
му зи ку, учио га да ре ци ту је и пе ва док је он сви рао на ви о ли ни. За вре ме 
бо рав ка у Са ра је ву Ипо кра ту је умр ла мла ђа се стра, на кон че га се хе ћим 
Ђор ђе, 1855. го ди не, вра тио у Бе о град. 

Гим на зиј ско шко ло ва ње

Са из вр сним зна њем ко је је по ка зао при упи су у гим на зи ју Ипо крат 
је од мах при мљен у II раз ред. Сед мо ра зред ну гим на зи ју за вр шио је у Бе-
о гра ду. Џе па рац, ко ји је за од лич не оце не до би јао од оца, тро шио је ку пу-
ју ћи ста ре но ви не и књи ге. Доц ни је је по чео по зајм љи ва ти књи ге на чи-
та ње, па и књи ге на грч ком, што му је омо гу ћи ло да об но ви зна ње грч ког 
је зи ка, са ко га је уско ро на срп ски је зик пре вео при чу „Злат ни бич“. На 
Ипо кра то ву ини ци ја ти ву, нај бо љи ђа ци су обра зо ва ли „По зо ри шно, уче-
но и сви рач ко дру штво“. По сле тре ћег раз ре да, у то ку рас пу ста, Ипо крат 
је два ме се ца пе ши це оби ла зио Ср би ју од Бе о гра да до Алек син ца, и то до 
Кра гу јев ца са не ко ли ко дру го ва а ода тле сам. У Тем ни ћу је до шао на иде ју 
да на пи ше при по вет ку „Ко чи на кра ји на“. Као ђак IV раз ре да нај ви ше се 
дру жио са Дра ги шом Ста но је ви ћем са ко јим се утр ки вао у „спи са тељ ству“.

То ком на ред не две го ди не Ипо крат је пре вео 4 дра ме и 12 при по-
ве да ка, ме ђу ко ји ма и дра му „До бро де тељ на су пру га“ од Гол до ни ја, ко ја 
је доц ни је из во ђе на у На род ном по зо ри шту (Вла дан је био члан ди ле-
тант ског по зо ри шног дру штва у Бе о гра ду). Као ђак IV раз ре да на пи сао је 
дра му „Пе тар Гој ни ко вић“, а уско ро и дра ме „Ро бо ви“ и „Су леј ман“, ко је 
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му је 1859. го ди не о свом тро шку штам пао ујак, ћир Том че, код књи жа ра 
Со пра на у Зе му ну. Две го ди не ка сни је (1861) на пи сао је тра ге ди ју у 3 де ла 
„Љу бо је, срп ски жу пан“, ко ју је 21. но вем бра 1862. го ди не у са ли Ве ли ке 
пи ва ре из ве ло До бро вољ но дру штво омла ди не срп ске. „На зах те ва ње пу-
бли ке“ из ве де на је и ре при зна пред ста ва. 

Вла дан и ње го ви дру го ви че сто су се са ста ја ли у ку ћи Ко сте Но ва ко-
ви ћа бли зу Ка ле мег да на, и у јед ној со би, ко ју су зва ли „Ре пу бли ка“, чи та-
ли сво ја „со чи ње ни ја“. Ста ри ји ђа ци, Сто јан Но ва ко вић из Шап ца, Ко ста 
По по вић из Је же ви це и Че до мир Ми ја то вић, има ли су ве ли ки ути цај на 
Ипо кра та и ње го ве дру го ве Ла за ра До ки ћа и дру ге, а по себ но на Ипо-
кра то во са мо о бра зо ва ње и те жњу да по ста не књи жев ник. Ве ћи на ра до ва 
ко је су они на пи са ли из ла зи ла је у не дељ ном гим на зиј ском ли сту „За Ср-
бин ство“, ко ји је уре ђи вао Алек са Јо ва но вић. У ње му је штам па на пр ва 
оп се жни ја Ипо кра то ва но ве ла „Пу сти њак“. Као ђак V раз ре да на пи сао је, 
1860. го ди не, но ве лу „Пу шча на зр на“. По што је Aлим пи је Ва си ље вић, књи-
жев ни уред ник „Срп ских но ви на“, дао по вољ ну кри ти ку, но ве ла је 1860. 
го ди не по че ла да из ла зи у на став ци ма у под лист ку тих но ви на. Охра брен 
тим успе хом, Ипо крат је ра до ве по чео сла ти у но во сад ску „Да ни цу“, ко ју 
је уре ђи вао Ђор ђе По по вић, где су му ра до ви не са мо штам па ни, не го и 
хо но ра ри са ни. Ње го ве при по вет ке „Злат ни бич“ (пре вод са но во грч ког), 
„По бра ти ми“, „Хлеб и со“, „Не ве ра“, „Ве ра у Ср би на“, „Је ди ни ца“, „Га вран“ 

Владан Ђорђевић за време 
школовања у гимназији
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и „Ки та цве ћа“ штам па не су у „Да ни ци“, а по јед на у „Ви дов да ну“, „Све-
то ви ду“ и у пр вој све сци „Ли цеј ке“, ђач ког ал ма на ха ка да је дру штво „Ка-
ле мег дан ске ре пу бли ке“ пре шло у Ли цеј. Ипо крат је ра до ве у „Да ни ци“ 
по чео пот пи си ва ти псе у до ни мом Вла дан, ко ји ће, по пре по ру ци Ђу ре Да-
ни чи ћа, при хва ти ти као но во име.

Шко ло ва ње на Ли це ју

По за вр шет ку гим на зи је упи сао се на прав ни од сек Ли це ја, али је 
уско ро, по на го во ру исто ри ча ра Пан те Срећ ко ви ћа, пре шао на при род-
њач ки (јев та стве нич ки) од сек. За вре ме рас пу ста био је са пу шком на Ли-
це ум ској ба ри ка ди бли зу Ка ле мег да на, ко ју су уче ни ци по ди гли ка да је 
Aшир Па ша 1862. го ди не по чео бом бар до ва ње Бе о гра да. Ту је од лу чио да 
на пи ше ро ман „Ко чи на Кра ји на“, ко ји је убр зо об ја вио у ча со пи су „Ви дов-
дан“ а уско ро је и штам пан као за себ но из да ње. Овај ро ман је до при но сио 
рас па љи ва њу на ци о нал них осе ћа ња на ро чи то код омла ди не, под сти чу ћи 
те жњу за осло бо ђе њем. Те го ди не Вла дан је са фран цу ског пре вео и Мо-
ли је ров ко мад „Твр ди ца“. 

То ком рас пу ста на кон пр ве го ди не Ли це ја, 1863. го ди не, Вла дан је по-
шао на на уч ну екс кур зи ју по ис точ ној Ср би ји, ко ју је пред во дио др Јо сиф 
Пан чић, про фе сор Ли це ја. То ком те екс кур зи је упо знао је и ис так ну тог 
за је чар ског ле ка ра, др Сте ва на Ма ча ја, ко ји се при дру жио екс кур зи ји. Док-
то ру Ма ча ју Вла дан се ја ко до пао па му је са ве то вао да сту ди ра ме ди ци ну 
јер ће му она „не са мо оси гу ра ти ма те ри јал ну не за ви сност, већ ће му отво-
ри ти при ступ сву да, од си ро тињ ске ко ли бе до вла да о че ве па ла те“, што ће 
ње му „као мла дом књи жев ни ку би ти од ве ли ке ко ри сти да упо зна је жи вот 
свих дру штве них сло је ва“. На ро чи то док тор Ма чај, али и док тор Пан чић, 
убе ди ли су мла дог Ипо кра та да сту ди ра ме ди ци ну. 

Сту ди је ме ди ци не

Те 1863. го ди не, на пре по ру ку Јо си фа Пан чи ћа и Ђу ре Да ни чи ћа, 
Вла дан је до био др жав ну сти пен ди ју за сту ди је ме ди ци не у Бе чу, у то вре-
ме нај бо ље ме ди цин ске шко ле у Евро пи. У вре ме до ла ска у Беч Вла дан је 
сла бо го во рио не мач ки је зик. Ка сни је је ис при чао анег до ту ка ко је, због 
сла бог зна ња не мач ког је зи ка, ко чи ја шу ко ји га је во зио од ста ни це до ста-
на дао це ду љи цу са адре сом, на ко јој је пи са ло име ули це, број ку ће, спрат 
и број ста на, на шта му је ко чи јаш од го во рио: „Ва ша ми ло сти, ули цу ће мо 
ла ко на ћи, исто та ко и бр. 17, али ка ко ће мо се из ве сти ко ли ма на III спрат, 
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то ја ни сам не знам“. Од мах по до ла ску у Беч, уз сту ди је ме ди ци не, по чео 
је ин тен зив но да учи не мач ки и фран цу ски је зик и узи ма ча со ве пле са и 
кла ви ра. На ста вио је и да се ба ви књи жев ним ра дом и уоп ште ра дио на 
по ди за њу лич не кул ту ре. 

Про фе со ри су му би ли во де ћи струч ња ци из ни за обла сти ме ди ци не у 
Евро пи. Хиртл (Hyrtle) је пре да вао ана то ми ју, Бри ке (Brücke) фи зи о ло ги ју, 
Ро ки тан ски (Ro ki tansky) па то ло шку ана то ми ју, Ско да (Sco da) ин тер ну ме ди-
ци ну, Бил рот (Bil lroth) хи рур ги ју, Хе бра (He bra) дер ма то ло ги ју, Aртл (Artl) 
оф тал мо ло ги ју итд. Вла дан је на ро чи то био оду ше вљен про фе со ром ана то-
ми је Хир тлом, те је од мах по чео да пре во ди ње го ву књи гу „Де скрип тив на 
ана то ми ја“ на срп ски је зик; на са стан ци ма „књи жев ног“ дру штва ср би јан-
ских сту де на та „За дру га“ у Бе чу, ко је је сам осно вао, чи тао је од лом ке из 
ове књи ге. Иако „Де скрип тив на ана то ми ја“ ни је штам па на, у њој је Вла дан 
увео низ тер ми на ко ји до та да у на шем је зи ку ни су по сто ја ли. Вла дан ни је 
за не ма рио ни пи са ње. Те го ди не је на пи сао исто риј ску при по вет ку „Ву ка на“ 
(оба ја вље ну у „Ви дов да ну“) и ро ман „Стај ка“ из ко га су у „Да ни ци“ штам па-
на са мо три од лом ка: „Хај ду ко ва мај ка“, „Га зда Ми лић“ и „Слав на ко ми си ја“. 

То ком пр вог уни вер зи тет ског рас пу ста от пу то вао је у ма на стир 
Сту де ни цу и на пи сао сво ју пр ву цр ти цу „Сту де ни ца“, ко ја је штам па на у 
Но ва ко ви ће вој „Ви ли“, а за тим је от пу то вао во зом до Тр ста где је до био 
ин спи ра ци ју и ка сни је на пи сао цр ти цу „Ми ра ма ре“, штам па ну по том у 
„Ви дов да ну“. Дру ге фе ри је про вео је у Че шкој, а ме сец да на, са Дра ги шом 
Ста но је ви ћем у Та ран ту у Сак сон ској, пу ту ју ћи де лом пе шке. Ода тле је 
на пи сао пу то пи сну ре пор та жу „Два да на кроз че шко-са ску-Швај цар ску“, 
ко ја је об ја вље на у „Ви ли“.

 Тре ће го ди не ме ди цин ских сту ди ја ус пео је да из ми ри раз ми ри це 
из ме ђу по ме ну тог „књи жев ног“ дру штва сту де на та из Ср би је „За дру га“ 
и дру штва вој во ђан ских сту де на та „Зо ра“. Фор ми ра но је но во дру штво 
ко је је за др жа ло на зив дру штва вој во ђан ских сту де на та „Зо ра“. Упра ва и 
књи жев ни рад це лог омла дин ског по кре та пре нет је на „Зо ру“, а „Зо ра“ је 
све пре не ла на свог но вог се кре та ра, Вла да на Ђор ђе ви ћа. То, но во оја ча-
но дру штво, би ло је у ста њу да при сту пи из вр ше њу за ми сли Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа да ство ри Ује ди ње ну омла ди ну срп ску и при сту пи ор га ни зо-
ва њу пр ве скуп шти не у Но вом Са ду (1866), ко ја је од лу чи ла да из да је свој 
ка лен дар и лист „Омла дин ска за јед ни ца“ и од ре ди ло дру штво „Зо ра“ да 
упра вља свим омла дин ским по сло ви ма до на ред не скуп шти не. Као се-
кре тар „Зо ре“, Вла дан је био уред ник пр вих омла дин ских књи га за ко је 
је на пи сао члан ке „Срп ски на род у го ди ни 1866.“, „Ка ко ва ља не го ва ти 
здра вље“, „Сло вен ска сло бо да“ (по Миц кје ви ћу), „С Ја дран ског мо ра по 
Ба боу“, „Кра ље вић Мар ко“, у Ха џи ће вој „Ма ти ци“ об ја вио је чла нак „Све-
ти Са ва и Вук Ка ра џић“ и чла нак „Два ли ста из је ста стве ни це“ у „Ви ли“. 
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При по вет ку, „Ка пе тан Вељ ко“ об ја вио је у „Да ни ци“, а при по вет ку и „За 
ца ра и ота че ство“ у „Ви ли“. Дру га скуп шти на Ује ди ње не омла ди не срп-
ске одр жа на је у Бе о гра ду 1867. На њој је Вла дан, ме ђу пр ви ма, за сту пао 
по ли тич ку рав но прав ност же на. 

То ком рас пу ста 1867. го ди не на јед ној за ба ви у Кра гу јев цу Вла дан је 
одр жао пре да ва ње „Бе се да у Ср ба“ и ти ме ина у гу ри сао но ви вид за ба ва: 
„За ба ва са пре да ва њем“, ко ја се са сто ја ла из два де ла, тј. пре да ва ња по сле 
ко јег је сле дио за бав ни део (ра ни је се на за ба ва ма са мо игра ло). Том при-
ли ком на пи сао је и пу то пи сну цр ту „Кра гу је вац“. У окви ру сво је по ли-
тич ке ак тив но сти Вла дан Ђор ђе вић је др жао опо зи ци о не го во ре и пи сао 
опо зи ци о не члан ке. 

Први Главни одбор „Уједињене омладине српске“, 
Владан, други слева стоји

Као пред став ник Ује ди ње не омла ди не срп ске уче ство вао је на Све-
сла вен ском кон гре су у Мо скви, и у Со кољ ни ци ма је енер гич но устао про-
тив пред ло га да се ру ски је зик усво ји као оп ште сло вен ски је зик. По што је 
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на тај кон грес оти шао без одо бре ња, ми ни стар уну тра шњих де ла Цу кић 
му је од у зео сти пен ди ју, на вод но за то што је „...без са гла сно сти на пу стио 
сво је ме сто опре де ље ња“. Та да су му по мо гли при ја те љи, ко ји су у Но вом 
Са ду при ре ди ли за ба ву „у ко рист јед ног ђа ка“ и при ход од 400 фо рин ти 
му по сла ли у Беч, као и при ја те љи из Бе о гра да, Ди ми три је Ма тић, Ђор ђе 
Влај ко вић и Љу бо мир Ка ље вић ко ји су му по сла ли по пет фо рин ти. 

Сти пен ди ја му је би ла вра ће на по сле де вет ме се ци ка да је кнез Ми-
ха и ло Обре но вић до шао у Беч и ка да су срп ски сту ден ти иза шли да га 
до че ка ју, а Вла дан у њи хо во име одр жао по здрав ни го вор. Иако са хи по-
те ком опо зи ци о на ра и ре пу бли кан ца, Вла дан се до пао кне зу Ми ха и лу, 
ко ји је том при ли ком ре као: „Вра ти те му сти пен ди ју, он је да ро вит, али је 
у пре ви ра њу; био би грех упро па сти ти му бу дућ ност за то што је об у зет 
мла да лач ким фан та зи ја ма“, што је но ви ми ни стар про све те Ди ми три је 
Цр но ба рац од мах спро вео у де ло. У то вре ме Вла дан је на пи сао сво ју пу-
то пи сну ре пор та жу „Гму ден ско је зе ро“, а 1868. го ди не у Ка ље ви ће вој „Ср-
би ји“ об ја вио је по ли тич ке до пи се, а за тим и дра му „На род и ве ли ка ши“, 
као пр ви део три ло ги је ко ја је игра на у но во сад ском по зо ри шту (тре ба ло 
је да дру ги и тре ћи део бу ду „На род и адво ка ти“ и „На род и ка лу ђе ри“). 

Ка да је Aу стро у гар ска сви ма ко ји ни су би ли ње ни др жа вља ни за бра-
ни ла уче шће у ра ду Ује ди ње не омла ди не срп ске, Вла дан Ђор ђе вић, ко ји је 
због свог по ли тич ког ра да ма ло и за по ста вио сту ди је, по но во се окре нуо 
ме ди ци ни. Убр зо је, по сле школ ског рас пу ста X се ме стра, по ло жио све 
ис пи те и по стао док тор ме ди ци не истог да на ка да и Ла зар До кић. По чет-
ком 1869. го ди не по ло жио је ри го ро зу ме за док то рат хи рур ги је и ма ги-
сте ри јум оп сте три ци је и та ко сте као зва ње „док тор ме ди ци не, хи рур ги је 
и оп сте три ци је“. 

То ком лет њег рас пу ста 1869. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић је оти шао 
у Праг на прак су из аку шер ства у по ро ди ли ште про фе со ра Сај фер та. На 
про сла ви 500. го ди шњи це Ја на Ху са у Пра гу, при ре ђе не под вођ ством 
че шких на род них пр ва ка Па лац ког, Ри ге ра и Бру не ра 1869. го ди не, уче-
ство ва ло је и иза слан ство Срп ског уче ног дру штва из Бе о гра да, на че лу 
са Ша фа ри ком, Ми ли ће ви ћем и Пе тро ви ћем. На ве ли ком ми тин гу у пра-
шком пред гра ђу Ху си нац у име Срп ске де ле га ци је го во рио је др Вла дан 
Ђор ђе вић. Ње гов на дах ну ти го вор иза звао је оду ше вље ње ма се од 40000 
љу ди и штам пан је у свим че шким ли сто ви ма и у „Ср би ји“. За вре ме бо-
рав ка у Пра гу на пи сао је и „При ло ге за исто ри ју срп ског ра да на је ста-
стве ни ци: др Јо ван Ан дре је вић“, ко ја је штам па на у „Мла дој Ср ба ди ји“ и 
„Хус и Ху сит ска кра ји на“, ли те рар но исто риј ску сту ди ју, ко ја је штам па на 
у „Гла сни ку срп ског уче ног дру штва“.
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Спе ци ја ли за ци ја хи рур ги је

До знав ши за рас пи са ни кон курс (сте чај) за пи том це – опе ра то ре на 
Пр вој хи рур шкој кли ни ци Ме ди цин ског фа кул те та у Бе чу, др Вла дан Ђор-
ђе вић се вра тио у Беч, кон ку ри сао и са успе хом по ло жио ис пит, па је при-
мљен за „опе ра то ра пи том ца“. Би ло је то вре ме ка да се хи рур ги ја бо ри ла 
да за у зме сво је ме сто ко је јој је у ме ди ци ни ве ко ви ма оспо ра ва но. Мно ги 
ле ка ри же ле ли су да спе ци ја ли зи ра ју хи рур ги ју упра во на Пр вој беч кој 
уни вер зи тет ској хи рур шкој кли ни ци, во де ћој кли ни ци, и код нај бо љег хи-
рур га тог до ба, Те о до ра Бил ро та. (Aлберт Кри сти јан Те о дор Бил рот, Al bert 
Chri stian Th e o dor Bil lroth био је, у пе ри о ду 1860–1867. го ди не управ ник 
Хи рур шке кли ни ке у Ци ри ху, а 1867. го ди не по стао је про фе сор хи рур ги је 
и шеф Пр ве хи рур шке кли ни ке у Бе чу). 

Селингманова фотографија која показује 
професора Билрота у операционој сали

У вре ме Ђор ђе ви ће ве спе ци ја ли за ци је, ан ти сеп са се тек по че ла при-
ме њи ва ти, јер је, са мо не ко ли ко го ди на ра ни је, би ло от кри ве но по сто-
ја ње бак те ри ја и њи хо ва уло га у ин фек ци ји. Опе ра ци о не са ле би ле су у 
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об ли ку ам фи те а та ра. Хи рург је но сио ду гу гу ме ну ке це љу, али не и ка пу, 
ма ску и ру ка ви це. Ин стру мен ти су би ли гру би и ви си ли су на кли но ви ма, 
на до хват ру ке опе ра то ра. За ве ће опе ра ци је па ци јент је до би јао етар ску 
нар ко зу (али не и ин тра вен ску ин фу зи ју), а ма ње опе ра ци је из во ђе не су 
у ло кал ној ане сте зи ји или без ње.

У кла си је би ло укуп но де сет спе ци ја ли за на та. Са Вла да ном Ђор-
ђевићем су би ли Чер ни (Czerny), ко ји је доц ни је, др же ћи ка те дру хи рур-
ги је на Уни вер зи те ту у Хај дел бер гу, по стао је дан од нај по зна ти јих хи рур га 
Евро пе, Гу сен ба у ер (Gus sen ba u er), ко ји је по сле Бил ро то ве смр ти по стао 
ње гов на след ник, Ан те Лоб ма јер (Lob meyer), ко ји је по стао про фе сор ба-
бич ке шко ле у За гре бу, Гер зу ни (Ger suny), ко ји је по стао управ ник бол ни-
це Ru dol fi  ner ha us (бол ни це Цр ве ног кр ста) у Бе чу, за тим Мен цел (Men zel), 
ко ји је по стао ди рек тор бол ни це у Тр сту, Штај нер (Ste i ner), За тлер (Sa tller), 
Фле гер (Pfl e ger) и Пер ни ца (Per nit za). Дру го ви у кла си су се до бро сла га ли, 
це ни ли и за јед но ра ди ли на уч не екс пе ри мен те. Про фе сор Гу сен ба у ер се 
че сто се ћао др Вла да на Ђор ђе ви ћа и по ми њао га у сво јим пре да ва њи ма. 

Професор Билрот са својим специјализантима. 
Први ред: Герзуни, Черни, Билрот, Менцел, Штајер. 

Други ред: Гусенбауер, Лобмајер, Затлер, Владан, Перница, Флегер.

То ком пр ве две го ди не др Вла дан је аси сти рао и опе ри сао под над-
зо ром сво га учи те ља, Те о до ра Бил ро та, и на срп ски пре вео ње го ву књи-
гу „Оп шта хи рур шка па то ло ги ја и те ра пи ја“. Про фе сор Бил рот је још за 
вре ме сту ди ја за па зио Вла да на Ђор ђе ви ћа, ко ји је, ка ко је доц ни је Бил рот 
за пи сао, ње го ва пре да ва ња увек пра тио „са та ко жи вим ин те ре сом и та-
квом на уч ном рев но шћу“. По ред Бил ро та, Вла дан је учио и од ње го вог 
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аси стен та, Aлбер та, са ко јим је био и лич ни при ја тељ, а ко ји је у хи рур ги ју 
цре ва увео но ви шав. Бил рот и Ал берт су доц ни је, на Вла да но ву мол бу, 
по ста ли по ча сни чла но ви Срп ског ле кар ског дру штва. Од Бил ро та, Вла дан 
је на у чио ка ко је ка сни је у по све ти јед не сво је књи ге на пи сао, „не са мо 
опе ри ра ти, не го у оп ште те мељ но не мач ки ра ди ти“. 

Уче ни ци су про фе со ру Бил ро ту по ма га ли код ком пли ко ва них опе-
ра ци ја, док су ма ње и сред ње опе ра ци је из во ди ли са мо стал но. Уко ли ко би 
то ком опе ра ци ја на стао ка кав про блем, Бил рот је имао оби чај да не ког од 
сво јих уче ни ка од мах за ду жи да про у чи ли те ра ту ру или из ве де од ре ђе ни 
број екс при ме на та, ка ко би се до шло до нај бо љег ре ше ња. Та ко је јед ном 
при ли ком и др Гер зу ни ја и др Ђор ђе ви ћа за ду жио да из ве ду се ри ју екс-
пе ри ме на та на раз го ли ће ним ве на ма па са и утвр де ко јим се кон цен тра-
ци ја ма li qu or fer ri se squ ic hlo ra ti мо гу из ло жи ти раз го ли ће не ве не да би 
се успе шно за у ста ви ло па рен хи ма то зно кр ва вље ње, а да ве не при том не 
бу ду оште ће не. Из се ри је тих екс пе ри ме на та про и за шао је пр ви Вла да нов 
на уч ни рад Die Ca u te ri sa tion der Wun den und der Blus sge lag ten Ve nen, об-
ја вљен у Лан ген бе ко вом ар хи ву за кли нич ку хи рур ги ју у Бер ли ну, по сле 
че га је Срп ско Уче но Дру штво, Вла да на 1869. го ди не, иза бра ло за свог 
ре дов ног чла на. Дру гом при ли ком, ка да је Бил рот, пра ве ћи ви зи ту на оде-
ље њу, за те као мла ду па ци јент ки њу код ко је је из јед не „ма ју шне ру пи це 
на ко жи бу ти не“ цу ри ла лим фа, од ре дио је др Вла да на Ђор ђе ви ћа да овај 
слу чај те мељ но про у чи, про на ђе до та да у ли те ра ту ри опи са не слу ча је ве и 
из ра ди јед ну мо но гра фи ју о лим фо ре ји и лим фан ги о ми ма. Ре зул тат то га 
био је ње гов обим ни рад „Über Lympho rr ho ee und Lymphan gi o me“, та ко ђе 
об ја вљен у Лан ген бе ко вом ар хи ву за кли нич ку хи рур ги ју. 

За вре ме спе ци ја ли за ци је др Вла дан Ђор ђе вић је и пи сао. Та ко је 
1869. го ди не на пи сао при по вет ку „Ка ко се чо век за љу бљу је“, ко ју је исто-
вре ме но об ја вио и на не мач ком је зи ку у под лист ку ча со пи са „Wаnderer“ 
под на сло вом „Die Li e be ist Re fl ex tha tig ke it“ и пре вео Линд не ро ву тра ге ди ју 
„Брут и Ко ла тин“.

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
У ФРАН ЦУ СКО-ПРУ СКОМ РА ТУ

По из би ја њу Фран цу ско-пру ског ра та 1870. го ди не, вр хов ни ле кар 
не мач ке (пру ске) вој ске пи сао је Бил ро ту, ко ји је та ко ђе био Не мац, да има 
до ста ле ка ра али ма ло опе ра то ра и мо лио га да му по ша ље два мла да опе-
ра то ра са сво је кли ни ке. Бил рот је од ре дио др Ђор ђе ви ћа и др Пер ни цу. 
Има ју ћи у ви ду осло бо ди лач ке ра то ве срп ског на ро да ко ји су се оче ки ва-
ли у на ред ним го ди на ма и де це ни ја ма, а зна ју ћи да Пру ска има нај бо ље 
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ор га ни зо ва ни вој ни са ни тет и рат ну са ни тет ску слу жбу, др Вла дан је овај 
рат схва тио као од лич ну при ли ку да се из ње га до ста на у чи, па је те ле гра-
фи сао срп ској Вла ди и пи тао да ли му до зво ља ва да оде у Не мач ку „... да 
про у чи пољ ску вој но-са ни тет ску слу жбу и да се из ве жба у рат ној хи рур-
шкој тех ни ци“. Вла да је то при хва ти ла и од лу чи ла да по ред ње га, по ша ље 
још два ле ка ра и два ге не рал штаб на офи ци ра, да сва ко у сво јој стру ци 
учи оно што се са мо у ра ту мо же на у чи ти. Од ре ђе ни су ле ка ри др Фи лип 
Тај сић и др Јо сип Хо лец и ге не рал штаб ни офи ци ри Ми лен ко Леш ја нин 
и Aнте Бо ги ће вић, ко ји су са пи сме ном пре по ру ком пру ског кон зу ла Ро-
зе на у Бе о гра ду по сла ти у Не мач ку. По до ла ску у Не мач ку, ав гу ста 1870. 
го ди не, кре ну ли су ка фрон ту, ко ји се због на пре до ва ња Пру са на ла зио у 
Фран цу ској, и сти гли до Фолк ма на пред са му бит ку код Гра ве ло те. Ка да 
су се ја ви ли јед ном ге не ра лу, ге не рал штаб ним офи ци ри ма је ре че но да 
тре ба да иду у Бер лин да се ја ве ми ни стру вој ном, а ле ка ри су упу ће ни да 
се ја ве из ве сном др Бер винд ту. Он им је са оп штио да сва ки ле кар у њи хо-
вој вој сци за вре ме ра та мо ра „да од слу жи нај пре 3 ме се ца на про би“. Ту 
про бу су др Хо лец и др Тај сић (као и по ме ну ти ге не рал штаб ни офи ци ри) 
од би ли и вра ти ли су се у Ср би ју. 

Др Владан Ђорђевић (други слева у другом реду) 
са особљем резервне болнице у Франкфурту на Мајни

Др Вла дан Ђор ђе вић се ни је бо јао про бе. Ка да је сти гао у Мајнц, 
био је рас по ре ђен на брод „Jo sef Müler“, ко ји је пре во зио ра ње ни ке и рас-
по ре ђи вао их по ре зер вним рат ним бол ни ца ма дуж Рај не, од Мајн ца до 
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Ди сел дор фа. То ком тог тран спор та пре ви јао је и не го вао број не не мач ке 
и фран цу ске ра ње ни ке. По сле од слу же не про бе од 3 ме се ца, пре ме штен 
је у Франк фурт на Мај ни и по стао је „kgl. pru sischer or di ni e ren der Artz“ 
у ве ли кој ре зер вној бол ни ци La za ret No1“ са 300 по сте ља, са ме сеч ном 
пла том од 100 та ли ра и пот пу ним из др жа ва њем у бол ни ци. У њој је ра-
дио упра вља ју ћи са два па ви љо на за те шке ра ње ни ке од 40 по сте ља. Ту је 
мо рао са мо стал но до но си ти и од лу ке ка да тре ба не ком ра ње ни ку ам пу-
ти ра ти екс тре ми тет. Кад год је би ло мо гу ће опре де љи вао се за спа ша ва ње 
екс тре ми те та, и у то ме је имао успе ха. За то је би ла по треб на и хра брост, 
јер су се та да код обим них по вре да ме ких тки ва и згло бо ва ин ди ка ци је за 
ам пу та ци ју до ста ла ко по ста вља ле. 

На чел ник пру ског вој ног са ни те та је у кон тро лу ра да рат них бол ни ца 
слао нај у глед ни је не мач ке хи рур ге. Та ко је јед ног да на у ин спек ци ју рат не 
бол ни це у Франк фур ту на Мај ни до шао глав ни ин спек тор не мач ког вој ног 
са ни те та, Ge ne ral – Artz von Lan gen bek, Бил ро тов учи тељ. Ка да се упо знао 
са ре зул та ти ма Вла да но вог ра да, ре као му је: „Че сти там Вам г. док то ре на 
не ко ли ким сјај ним ре зул та ти ма кон зер ва тив не хи рур ги је, на ро чи то при 
те шким по вре да ма згло бо ва и при вр ло ком пли ко ва ним фрак ту ра ма, у 
ко ји ма би ве ћи на да на шњих опе ра то ра при бе гла ре сек ци ја ма, од но сно 
ам пу та ци ја ма. Ви сте ра ње ни ци ма спа сли удо ве. Где сте Ви учи ли хи рур-
ги ју?“. Вла дан му је од го во рио: „Пре вас ход ство, ја сам у хи рур ги ји Ваш 
унук“ и ре као му да је он Бил ро тов ђак, на шта је Лан ген бек од го во рио: 
„Та да, Ви се зо ве те Ђор ђе вић. Сад се се ћам. Би ло је Ва ших ра до ва у мом 
Aрхи ву. Ми ло ми је што сам Вас и лич но упо знао“. Лан ген бе ко ва по хва ла 
би ла је ве ли ко при зна ње за др Вла да на Ђор ђе ви ћа. 

У књи зи др Вла да на Ђор ђе ви ћа „Цр вен крст на бе лој за ста ви“, на ла-
зи мо и по да так да су др Пер ни ца и др Ђор ђе вић у Франк фур ту на Мај ни 
код јед ног ра ње ни ка са ам пу та ци јом но ге ко ји је из гу био ве ли ку ко ли чи ну 
кр ви, при ме ни ли и тран сфу зи ју кр ви, по што је то би ла је ди на мо гућ ност 
да се по мог не овом жи вот но угро же ном ра ње ни ку. Том при ли ком је из-
ве сна го спо ђи ца Ли ли фон Мар шал пр ва по ну ди ла да бу де да ва лац кр ви, 
а за тим је то учи ни ло и ви ше дру гих чла но ва осо бља бол ни це. Др Вла дан 
до слов но ка же: „Са да су сви хте ли да од њих узме мо по треб ну крв, и та ко 
ни је би ло ну жно да упо тре би мо ту ку ра жну и пле ме ни ту по ну ду гђи це 
Ли ли“. Иако се де ци ди ра но не ка же да је тран сфу зи ја кр ви да та, из кон-
тек ста се мо же за кљу чи ти да је то за и ста ура ђе но. 

За рад у пру ском вој ном са ни те ту др Вла дан Ђор ђе вић је до био чин 
Кра љев ског пру ског по руч ни ка у ре зер ви. Ту је имао при ли ке да про у ча ва 
и по вер љи ве ин струк ци је за пољ ску са ни тет ску слу жбу пру ске вој ске и 
њи хо ву це ло куп ну рат ну са ни тет ску слу жбу. Са до зво лом сво га ше фа, са 
не мач ког на срп ски је пре вео ор га ни за ци ју вој ног са ни те та пру ске вој ске. 
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Из тог пе ри о да по ти чу и ње го ва три „Вој но-ле кар ска пи сма“ (од 1, 8. и 16. 
ју на 1871), у ко ји ма је из ло жио по у ке за ор га ни за ци ју рат не са ни тет ске 
слу жбе на бој ном по љу, во ји шној и ду бо кој по за ди ни и де таљ на упут ства 
из рат не хи рур ги је. Та ко је цео ње гов бо ра вак у Не мач кој, а по себ но у 
бол ни ци, пред ста вљао од лич ну шко лу за др Вла да на Ђор ђе ви ћа, бу ду-
ћег на чел ни ка вој ног са ни те та у на ред на три ра та ко је ће Ср би ја во ди ти. 
Ка да је за вр шио слу жбу у Франк фур ту на Мај ни др Вла дан Ђор ђе вић је 
оти шао у Кра гу је вац где се на ла зи ла Вла да и пре дао јој по ме ну ти пре вод 
„као гра ђу за евен ту ал ну ре фор му срп ског вој ног са ни те та“ Овај пре вод је, 
по сле пет го ди на, кад је Вла дан био на ду жно сти де ло во ђе у са ни тет ском 
оде ље њу ми ни стар ства вој ног, по слу жио ко ми си ји у са ста ву пот пу ков ник 
Ка ли нић, ма јор др Фи лип Тај сић и др Вла дан Ђор ђе вић да 1876. го ди не 
из ра ди „Устрој ство и упут ство за слу жбу срп ског вој ног са ни те та ста је ће 
и на род не вој ске у мир но и рат но до ба“, за ко ји је из бу џе та Вла дан до био 
на гра ду од 100 ће сар ских ду ка та. 

По чет ком ју ла 1871. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић се из Кра гу јев ца 
вра тио у Беч, до вр шио дво го ди шњу спе ци ја ли за ци ју и до био спе ци јал ну 
ди пло му опе ра то ра. Стре жњев ски му је по ну дио ка те дру хи рур ги је на не-
ком од ру ских уни вер зи те та што је он од био ре кав ши: „Ви сте Ру си та ко 
бо га ти љу ди ма за сва ку стру ку, да вам ја не тре бам, а мо јој Отаџ би ни, ко ја 
ме је од сво је си ро ти ње шко ло ва ла, ја ћу тре ба ти“. 

ПО ВРА ТАК У СР БИ ЈУ

Кра јем ју ла 1871. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић се вра тио у Бе о град. 
Има ју ћи оба ве зу да др жа ви слу жи 7 го ди на, ко ли ко је при мао др жав ну 
сти пен ди ју, под нео је че ти ри ди пло ме у ори ги на лу, до ка зе о ра ду на хи-
рур шкој кли ни ци у Бе чу и пр вој ре зер вној бол ни ци у Франк фур ту на Мај-
ни и обра тио се Ми ни стар ству уну тра шњих де ла „као свр ше ни опе ра тор 
и из слу же ни по моћ ник Бил ро тов“ са пред ло гом да 7 го ди на бу де хи рург 
Бе о град ске оп шти не бес плат но и да бе о град ску си ро ти њу ле чи бес плат но 
уме сто да бу де узет у др жав ну слу жбу. По што на ред них пет ме се ци ни је 
до би јао ни ка кав од го вор, отво рио је при ват ну прак су (на тре ћем спра ту 
го сти о ни це код Лон до на), ба ве ћи се оп штом ме ди ци ном, хи рур ги јом и 
оп сте три ци јом. Си ро ти њу је ле чио бес плат но, а од до бро сто је ћих је пу-
но на пла ћи вао и из вр сно за ра ђи вао (чак и по де се так ду ка та днев но, што 
би на го ди шњем ни воу из но си ло око 25000 ди на ра). Био је је ди ни ле кар 
ко ји је имао фи ја кер. Имао је на ме ру да осну је при ват ну бол ни цу „у ко јој 
би сва ки кал фа и сва ки не же ње ни чо век мо гао за де сет гро ша (1 фл.) ме-
сеч но има ти пот пу ну не гу па ма кар бо ло вао и по це лу го ди ну“ али је од 
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со ци јал де мо кра та био оштро на пад нут да „хо ће да екс пло а ти ше ра де ни-
ке“ при че му су га на зва ли „ли бе рал ном ху љом“ не ште де ћи чак ни ње гов 
„нај при ват ни ји жи вот“. 

 Од по врат ка у Бе о град Вла дан Ђор ђе вић се ин тен зив но укљу чио у 
дру штве ни и по ли тич ки жи вот пре сто ни це. Оже нио се сво јом беч ком 
љу ба вљу, Па у ли ном (ко ја ће му ро ди ти пет на е сто ро де це). На вен ча њу 
про та је ре као: „Вјен ча ја се раб бож ји Хи по крат“. Вла дан се по на шао до ста 
сло бод но, за не ма ри вао је су пру гу и ка сно до ла зио ку ћи. По сто ји анег до та 
да му, ка да је јед не но ћи ка сно до шао ку ћи, отац Ђор ђе ни је до зво лио да 
уђе (не што ка сни је, због слич ног по на ша ња, док је био шеф Вла да ну у Вој-
ној бол ни ци, отац Ђор ђе га је ка знио од у зи ма њем пет на е сто днев не пла те, 
на вод но због „не у ред но сти на хи рур шком оде ље њу Вој не бол ни це“).

По ло ви ном но вем бра 1871. го ди не ње гов пред лог Вла ди био је од-
би јен, из гле да нај ви ше за хва љу ју ћи ге не ра лу Бе ли мар ко ви ћу, ко ји га је 
по звао и ре као му: „Јес’ чуо Вла да не! Ја сам те бе грд но мр зео због твог пи-
ска ра ња по но ви на ма и због тво јих омла дин ских бу шка ра ња. Aли кад од 
вас пе то ри це ко је по сла смо у Рај ну да на у чи те сва ки за сво ју стру ку оно, 
што се са мо у ра ту мо же на у чи ти, ти је ди ни оста де та мо, а она че тво ри ца 
се вра ти ше, од то га тре нут ка ја те бе во лим. Сад ка да си до шао и под нео 
онај акт Ми ни стар ству уну тра шњих де ла, ми сви на ђо смо да су то ћо ра ва 
по сла што ти пред ла жеш. За си ро ти њу бе о град ску тре ба да се бри не оп-
шти на а за гра ђан ску бол ни цу има дру гих ле ка ра. Ти на ма тре баш за вој-
ску. Са мо г. Бла зна вац и г. Ри стић на ђо ше да си ти у по ли ти ци још уси ја на 
гла ва, па ми ре ко ше да те не узи мам још у вој ску, не го да те по сма тра мо 
још не ко ли ко ме се ци па да ви ди мо ка ко ћеш се ти вла да ти. Ви де смо да си 
вре дан чо век, при ча ше нам љу ди ко је си опе ри сао да си до бар опе ра тор, 
ви до смо ка ко се ју нач ки бра ниш од це ло га све та, па те за то још ви ше за-
во лех и на ва лих да те узмем у вој ску. Мо је дру штво ве ли да си ти не ка кав 
ре пу бли ка нац, а ја њи ма: мо ре, ко ји од нас ни је имао те бу би це у гла ви, па 
ето хва ла Бо гу ни је дан ви ше не па ти мо од те мла дић ке бо ле сти: дај те ви 
ње га ме ни у вој ску, из ле чи ћу ја ње га од тих бу би ца. Они при ста ше и за то 
сам те звао да ти ка жем, да ће пре ко су тра иза ћи Указ ко јим те по ста вља-
мо за вој ног ле ка ра вто ре кла се. Иди па по ру чи уни фор му“. Ука зом ко ји је 
иза шао 25. но вем бра 1871. го ди не Вла дан Ђор ђе вић је по ста вљен за ле ка ра 
„вто ре кла се“ и за ше фа Хи рур шког оде ље ња бе о град ске Вој не бол ни це. 

Осим за ле ка ра Вој не бол ни це „вто ре кла се“, др Вла дан Ђор ђе вић је 
по ста вљен и за на став ни ка бол нич ке че те. Из пре да ва ња бол ни ча ри ма 
на ста ла је ње го ва књи га „Бол ни чар ска слу жба“, ко ју је ви ше пу та из да-
ва ло Ми ни стар ство вој но и ко ја је на ред них 40 го ди на слу жи ла за обу ку 
бол ни ча ра. Ка да је ми ни стар вој ни све ста ре ши не на род не вој ске по звао 
у Офи цир ску шко лу, др Вла дан је био од ре ђен да им др жи пре да вањa из 
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Вој не хи ги је не. Ка ко су се она до па ла офи ци ри ма, био је по ста вљен за 
про фе со ра Вој не хи ги је не на Вој ној ака де ми ји. Би ла је то дру га ка те дра 
вој не хи ги је не у Евро пи (пр ву је осно вао др Парк у Ул ви чу, Ен глескa). По 
књи га ма др Пар ка, за тим јед ног ле ка ра из Aу стри је и нај ви ше по књи га ма 
не мач ких ле ка ра Ро та, Лек са и Кирх не ра, др Вла дан Ђор ђе вић je на пи сао 
књи гу „На че ла вој не хи ги је не“ (1874). По ред пре да ва ња Вла дан је офи ци ре 
во дио у Вој ну бол ни цу да упо зна ју по је ди на обо ље ња, a вр ше ћи сек ци је, 
под у ча вао их је о гра ђи људ ског те ла. Та да је из вр шио и сек ци ју пре ми ну-
лог ге не ра ла Бла знав ца, јед ног од на ме сни ка кне за Ми ла на. Већ су тра дан 
др Вла дан Ђор ђе вић је био по зван у двор где га је ма ло лет ни кнез Ми лан 
пи тао да ли би при стао да бу де ње гов лич ни и двор ски ле кар. Из не на ђе-
ни Вла дан му је та да ре као да је ре пу бли ка нац, на шта је кнез од го во рио: 
„То не сме та да бу де те мој лич ни ле кар“. Вла дан је при стао да бу де са мо 
ње гов хи рург и пре по ру чио да се за уну тра шње бо ле сти узме дру ги ле кар, 
што је кнез при хва тио, па је на Вла да нов пред лог име но ван па ри ски ђак 
др Са ва Пе тро вић. Та ко је Вла дан по стао лич ни хи рург ма ло лет ног кне за 
Ми ла на Обре но ви ћа IV. Уви дев ши ње го во сла бо обра зо ва ње Вла дан му 
је јед ном при ли ком отво ре но ре као: „Ви ни сте до вољ но обра зо ва ни за 
свој по зив. Тре ба ло би да учи те, ако не же ли те да вам се свет сме је“, што 
је Кнез до бро на мер но при хва тио па је др Вла дан по чео да му др жи ча со ве 
из ан тро по ло ги је, на ци о нал не еко но ми је и со ци о ло ги је, до но сио му књи ге 
на чи та ње и ис пи ти вао га при ли ком за јед нич ких шет њи. Ге не рал Бе ли-
мар ко вић је до бро пред ви део да ће се Вла дан осло бо ди ти ре пу бли кан ских 
бу би ца и по ста ти ода ни мо нар хи ста. Вла дан и кнез Ми лан су се спри ја те-
љи ли и са мо уз по вре ме не, углав ном ма ње су ко бе, њи хо во при ја тељ ство 
тра ја ло је све до смр ти кра ља Ми ла на. 

Ина че, у то вре ме у бе о град ској Вој ној бол ни ци ни је би ло мно го „опе-
ра тор ског по сла“. Мно га пу то ва ња кне за Ми ла на по Ср би ји и Евро пи, 
то ком ко јих га је Вла дан Ђор ђе вић као лич ни ле кар пра тио, по не кад и по 
6 ме се ци (јед ном при ли ком 1879. го ди не чак је био слу чај но ра њен у ло ву 
код Ни ша у ко ме је уче ство вао и краљ Ми лан, што је про из ве ло и број на 
не тач на на га ђа ња), „уби ла су ње го ву сјај но за по че ту при ват ну прак су“ 
(ње го ви при хо ди су са 25000 ди на ра го ди шње спа ли на око 6000.) Ни та да 
др Вла дан ни је за бо ра вљао пи са ње, па је на пи сао пу то пи сну ре пор та жу 
„Ца ри град и Бу ку решт“ као тре ћу књи гу „Пут нич ких цр та“. Због то га је 
имао све ма ње вре ме на за хи рур ги ју. По ро ђе њу кра ље ви ћа Aлек сан дра 
Обре но ви ћа, др Вла да ну Ђор ђе ви ћу је прак тич ки би ло за бра ње но да се ба-
ви при ват ном прак сом и хи рур ги јом, „да се ка ква за ра за не уне се у двор“. 

До Вла да на Ђор ђе ви ћа срп ски вој ни са ни тет ски офи ци ри би ли су под-
ре ђе ни дру гим офи ци ри ма, чак и они ма са ма њим чи но ви ма. За хва љу ју ћи 
од лич ним ве за ма са кне зом Ми ла ном и дво ром, Вла дан је ус пео да по пр ви 
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пут у Ср би ји ство ри са ни тет ски офи цир ски кор са уни фор ма ма и свим 
пра ви ма офи ци ра, што је по твр ђе но За ко ном од 29. ја ну а ра 1875. го ди не. 

Тих го ди на др Вла дан Ђор ђе вић је био не у мо ран. Пре вео је и до пу нио 
свој рад са не мач ког је зи ка и об ја вио га под на сло вом „О ка у те ри са њу ра-
на уоп ште и о ка у те ри са њу раз го ли ће них ве на на по се“ (1872) и на пи сао 
не ко ли ко књи га: „На род на ме ди ци на у Ср ба“ (1872), за ко ју је од Ма ти це 
срп ске до био на гра ду од 40 ду ка та, „Вој но-ле кар ска пи сма“ (1872) где је 
об ра дио са ни тет ску слу жбу на ра ти шти ма, ор га ни за ци ју са ни тет ских фор-
ма ци ја, струч ну са ни тет ску слу жбу и на чин хи рур шког ле че ња, и књи гу 
„Са ни тет ски по сло ви у Ср би ји“ (1872), у ко јој је кри тич ки го во рио о са-
ни тет ским од но си ма и због ко је је до шао у оштар су коб са др Сте ва ном 
Ми ло са вље ви ћем, на чел ни ком Са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства уну-
тра шњих де ла. Сле де ће го ди не об ја вио је „На че ла вој не хи ги је не“ (1873), 
„Пр ве го ди не ле кар ске прак се“ (1873), као и књи гу „О не го ва њу ма ле де це“ 
(1873). На ред не го ди не из дао је књи гу „Бол ни чар ска слу жба“ (1874), пре вео 
Ве ве ло ву „Исто ри ју ин дук тив них на у ка“ (1874), а за тим и Бил ро то ву књи гу 
„Оп шта па то ло ги ја и те ра пи ја“ (1875), Ланд сбер ге ро ву „Рат ну хи рур шку 
тех ни ку“ (1877) и Бил ро то ву „Оп шту хи рур шку па то ло ги ју“. До вр шио је 
и пре вод Хир то ло ве „Де скрип тив не ана то ми је“ у 3 то ма и на пи сао „Ди је-
те ти ку за жен ски ње“ за ко је од „Школ ске ко ми си је“ ни је до био сред ства 
за штам па ње. На пи сао је и при по вет ке „Ћир Та са“ и „На бро ду Со фи ји“.

Ње го во пре да ва ње „Да по мог не мо, бра ћо, на шој пра вој си ро ти њи“, 
одр жа но 1871. го ди не, у ко ме је из нео по тре бу да се у Бе о гра ду осну је бол-
ни ца за си ро тињ ску де цу, си ро тињ ски дом за не моћ не стар це и ста ри це, 
па ви љон за по ро ди ље и на хо чад са при маљ ском шко лом, шко ле за сву 
глу во не му и сле пу де цу и рад нич ки па ви љон, иза зва ло је же сто ке на па де 
со ци ја ли стич ких ак ти ви ста. Го ди не 1875. др Вла дан Ђор ђе вић је по кре нуо 
ме сеч ни ча со пис „Отаџ би на“, за књи жев ност, на у ку и дру штве ни жи вот, 
ко ји је са ма лим пре ки ди ма из ла зио до 1892. го ди не. Лич но је уре ђи вао овај 
ча со пис све вре ме, осим 2 го ди не ка да је био у ино стран ству, ка да је уред-
ник био Ми лан Јо ва но вић-Ба тут. У том ча со пи су во дио је мно ге књи жев-
не и по ли тич ке по ле ми ке са др Сте ва ном Ми ло са вље ви ћем, др Ни ко лом 
Пе тро ви ћем и со ци ја ли стом Све то за ром Мар ко ви ћем и дру ги ма и од њих 
тр пео број не увре де, од ко јих су не ке би ле „та ко по грд не да се не мо гу пре-
штам па ва ти“. Те, 1875. го ди не, по чео је да об ја вљу је и свој исто риј ско-ро-
ман ти чар ски ро ман „Цар Ду шан“ (као це ли на ро ман је об ја вљен у 3 књи ге, 
1919. и 1920. го ди не у из да њу „Мо дер не књи жни це“ у За гре бу, као на кла де 
хр ват ског штам пар ског за во да), у ко ме је по ку шао да при ка же це ло куп ни 
жи вот срп ског на ро да у XIV ве ку. Не ки ово де ло сма тра ју на шим нај бо љим 
исто риј ским ро ма ном. У „Отаџ би ни“ је штам пао пу то пи сну но ве лу „Кроз 
Швај цар ску“ и чла нак „Са ни тет ска слу жба на бо ји шту“.
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ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
У СРП СКО-ТУР СКИМ РА ТО ВИ МА 

1876–1878. го ди не

Пр ви срп ско-тур ски рат по чео је 20. ју на 1876. го ди не. Др Вла дан 
Ђор ђе вић је по ста вљен за на чел ни ка Са ни те та Ју жно мо рав ске ди ви зи је 
са се ди штем у Ћу при ји, а усред ра та за на чел ни ка са ни те та Сје ди ње не 
мо рав ско-ти моч ке ди ви зи је, ко јом је ко ман до вао ру ски до бро во љач ки 
ге не рал Чер ња јев, а где је Вла дан ис по љио до бре ор га ни за тор ске и ад ми-
ни стра тив не спо соб но сти.

Ана ли зи ра ју ћи про пу сте у збри ња ва њу ра ње ни ка у Пр вом срп ско-
тур ском ра ту 1876. го ди не, др Вла дан Ђор ђе вић је пи сао: „...у ра ту је би ло: 
150 док то ра ме ди ци не и хи рур ги је, 49 ле ка ра и вра че ва и 157 апо те ка ра“, 
па ка же „да са то ли ким са ни тет ским пер со на лом це ла срп ска вој ска се 
мо гла та ко снаб де ва ти, да јој вој ни са ни тет функ ци о ни ше као прај ски.“

Пр ви ред здесна: ге не рал Чер ња јев, ппук. Шре дер, 
др Вла дан Ђор ђе вић. Дру ги ред: ађу тант Ла врен ти јев, ба рон Ма те ји, 

Де јан Суб о тић (брат др Во ји сла ва Суб о ти ћа) и Ала бин.

По сле бит ке на Шу ма тов цу, глав но ко ман ду ју ћи, ге не рал Чер ња јев је 
уна пре дио др Вла да на Ђор ђе ви ћа у чин пот пу ков ни ка. Ка да је 17. ок то-
бра 1876. го ди не Пр ви срп ско-тур ски рат за вр шен, Вла дан је уна пре ђен у 
чин са ни тет ског пу ков ни ка. То ме су се ус про ти ви ле ње го ве ста ри је ко ле ге 
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а на ро чи то кне ги ња На та ли ја, ко ја је по це па ла указ о уна пре ђе њу. Уме сто 
то га кнез Ми лан га је од ли ко вао Та ков ским кр стом, ко ји је до та да имао 
са мо ге не рал Чер ња јев. Због при ти ска кње ги ње На та ли је, а ве ро ват но и 
не ких дру гих, Кнез Ми лан је мо рао да га сме ни са по ло жа ја у Срп ском 
вој ном са ни те ту, што му је са оп штио у јед ном пи сму, ско ро га мо ле ћи да 
ту ду жност на пу сти. Ову из не над ну не ми лост по зна ва о ци при пи су ју по-
зна тој не тр пе љи во сти кра љи це На та ли је пре ма Вла да ну Ђор ђе ви ћу. Др 
Ми ка Мар ко вић је за њу ре као да је би ла фа тал на же на... ла ко ми сле на, 
без об зир на, су јет на и рђа во вас пи та на, а пу ков ник др Са ва Пе тро вић, 
ле кар кра ља Ми ла на и кра љи чин ми ље ник, да она уме да мр зи и те шко 
то ме ко га она на мр зне. У од го во ру Вла дан је из ра зио сво ју са гла сност 
и за мо лио Кне за да се сме на од ло жи да би мо гао от пра ти ти ге не ра ла 
Чер ња је ва до Ки ши ње ва у Ру си ји, ка ко га је ге не рал мо лио. За вре ме бо-
рав ка у Ру си ји би ло му је по ну ђе но ме сто „стат ског со вјет ни ка“, што је 
био чин из ме ђу пу ков ни ка и ге не ра ла, али је он то од био, опет са истим 
обра зло же њем као и не ко ли ко го ди на ра ни је, ка да му је би ла по ну ђе на 
ка те дра хи рур ги је . 

На кон сме њи ва ња др Фи ли па Тај си ћа („због не спо соб но сти“) с ме ста 
на чел ни ка Са ни те та вр хов не ко ман де, др Вла дан је по ста вљен на ње го-
во ме сто. Од мах је по чео спре ма ти Срп ски вој ни са ни тет за Дру ги срп-
ско-тур ски рат (го ди не 1878. др Вла дан је пу то вао у Беч и мо лио сво је 
учи те ље Т. Бил ро та и Е. Ал бер та да до ђу у по моћ Ср би ји или да по ша љу 
сво је аси стен те.) Ор га ни за ци ју са ни те та Срп ске вој ске је уна пре дио па су 
ре зул та ти са ни тет ског збри ња ва ња би ли бо љи. Збри ња ва ње је би ло бр же 
(по на ре ђе њу мо ра ло се оба ви ти у то ку пр вог са та) а са ни тет ска ева ку а ци-
ја се од ви ја ла бр же и бо ље. Не до ста так у са ни тет ском ма те ри ја лу знат но 
је на док на ђен, ка ко пу тем по мо ћи из ино стран ства, та ко и за у зи ма њем 
тур ског са ни тет ског скла ди шта у Ни шу. 

На кон за у зи ма ња Ни ша, на ред бом Вр хов не ко ман де Срп ске вој ске 
10. ја ну а ра 1878. го ди не, на пред лог др Вла да на Ђор ђе ви ћа фор ми ра на је 
ве ли ка Ни шка бол ни ца код Ће ле ку ле (са око 1000 по сте ља), а он је по ста-
вљен за ње ног управ ни ка. Та да је др Вла дан Ђор ђе вић до био и „Та ков ску 
зве зду са ма че ви ма“, ор ден ко ји су до би ли ко ман дан ти ди ви зи ја, че му 
су се ус про ти ви ли ка ко кан ди да ти та ко и Вла да но ве ко ле ге, а на ро чи то 
кње ги ња На та ли ја.

Тре ба на гла си ти да се др Вла дан Ђор ђе вић то ком срп ско-тур ских 
ра то ва мно го ви ше ба вио ор га ни за ци о ним по сло ви ма не го рат ном хи-
рур ги јом. 

Због очи глед не не тр пе љи во сти кне ги ње На та ли је, др Вла дан Ђор ђе-
вић је 1878. го ди не, на кра ју Дру гог срп ско-тур ског ра та, под нео остав-
ку на ме сто двор ског ле ка ра. Ина че, узрок те не тр пе љи во сти ни је ја сан. 
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Мо гу ће је да је за то што је она са зна ла да је др Вла дан био про тив же нид бе 
кне за Ми ла на са На та ли јом, или за то што је она мо гла ве ро ва ти да је др 
Вла дан имао не га ти ван ути цај на кне за Ми ла на и да је до ста до при но сио 
ње го вом сло бод ном по на ша њу за вре ме њи хо вих че сто вр ло ду гих пу то-
ва ња по Ср би ји и Евро пи или не чег са свим тре ћег. Мо же се твр ди ти да 
је та не тр пе љи вост на ста ла до ста ра но, већ пр вих го ди на ње го ве слу жбе 
као двор ског ле ка ра. 

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
СТВА РА МО ДЕР НО СА НИ ТЕТ СКО ЗА КО НО ДАВ СТВО

Ка да се у обла сти Aстра ха на у Ру си ји кра јем 1878. и по чет ком 1879. 
го ди не по ја ви ла „Aстра хан ска чу ма“, за пре ти ла је опа сност да се, под при-
ти ском Ма ђар ске и Aу стри ја упо тре би згод ну при ли ку да за тво ри чи та ву 
се вер ну гра ни цу Ср би је, што би, због пре ки да из во за ме са, у ра то ви ма 
до ста ис цр пље ној Ср би ји до ве ло до огром не при вред не ште те. Ми ни стар 
уну тра шњих де ла, Ра ди во је Ми лој ко вић по слао је др Вла да на Ђор ђе ви ћа 
у Беч да от кло ни ту опа сност, што је он са успе хом из вр шио, та ко што 
је са иза сла ни ци ма аустриј ске и угар ске вла де уго во рио за јед нич ке ме ре 
пре вен ци је. На то ме му је срп ска вла да би ла ве о ма за хвал на. 

По по врат ку из Бе ча др Вла дан Ђор ђе вић је по ста вљен за на чел ни-
ка Са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, што би да нас 
од го ва ра ло ме сту ми ни стра здра вља, ко је та да ни је по сто ја ло. Он се та ко 
још ви ше уда љио од хи рур ги је и прак тич не ме ди ци не и усред сре дио се на 
оп шту ме ди ци ну, хи ги је ну и са ни тет ско за ко но дав ство. 

Срп ско са ни тет ско за ко но дав ство је до та да углав ном би ло уре ђи-
ва но „рас пи си ма“ и „пра ви ли ма“ ко ја су из да ва ли до та да шњи на чел ни ци 
Са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства уну тра шњих де ла. Др Вла дан Ђор ђе-
вић је нај пре при ку пио, уре дио и пу бли ко вао све што су ње го ви прет хо-
ди ци ура ди ли и под на сло вом „Са ни тет ски збор ник“, об ја вио две све ске 
за ко на, уред би, ми ни стар ских „пред пи са“ и др. Ру ко во ђен Френ кли но вом 
де ви зом „Pu blic Heаlth is pu blic we alth“, тј. „На род но здра вље је на род но 
бла го ста ње“, др Вла дан је од лу чио да ство ри но во са ни тет ско за ко но дав-
ство и по све тио се из ра ди на шег пр вог са ни тет ског за ко на при пре мив ши 
тзв. „Пред у го вор ну рад њу за уре ђе ње са ни тет ске стру ке.“ Го ди не 1879. 
из деј ство вао је да у Скуп шти ни бу де усво јен „За кон о уста но вље њу на-
род ног са ни тет ског фон да“, ко ји је краљ Ми лан Обре но вић про гла сио 28. 
де цем бра 1879. го ди не у Ни шу. Две го ди не ка сни је, 30. мар та 1881, усво јен 
је и „За ко на о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и о чу ва њу на род ног здра вља“. 
При пре ме и успе шна од бра на тих за ко на у На род ној скуп шти ни зах те ва ли 
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су огро ман труд. На и ме, у том де лу Евро пе ни је би ло слич ног за ко на на 
ко ји би се мо гао угле да ти. То је по себ но би ло те шко у Ср би ји, у ко јој ни је 
би ло ни ка квих сред њо ве ков них са ни тет ских ин сти ту ци ја ко је би тре ба ло 
ме ња ти. Осим то га, ни је би ло ла ко из бо ри ти се за та ко ра ди кал но но ве 
пред ло ге са ни тет ских за ко на у На род ној скуп шти ни, у ко јој су до ми ни-
ра ли кон зер ва тив ни по сла ни ци са се ла.

Још у то ку при пре ме је пред лог Са ни тет ског за ко на пре ве ден на не-
мач ки и фран цу ски је зик и по слат на 400 адре са во де ћих на уч них и струч-
них ин сти ту ци ја у Евро пи, с мол бом за оце ну и струч но ми шље ње. За ко ни 
су до би ли ла ска ве оце не од углед них ме ђу на род них ча со пи са, као што су 
аустриј ски „Wi e ner Me di ci nische Woc henschrift “, не мач ки „Ge sund he it“ и 
„De utsche Ve ir te ja hreschrift  für ofen te ic ke Ge sund he it spil fl a ge“, фран цу ски 
„An na les d’hygi e ne pu bli que et me di ci ne le ga le“ и углед них по је ди на ца, као 
нпр. од др Хајн ри ха Aдле ра, чла на беч ког ле кар ског ко ле ги ју ма, др Гро га, 
на чел ни ка ма ђар ског са ни те та, про фе со ра Ре клиа из Лај пци га, про фе-
со ра Ви сеа из Ци ри ха и дру гих. Де ло ви са ни тет ских за ко на др Вла да на 
Ђор ђе ви ћа ка сни је су угра ђе ни у аустриј ско и швед ско са ни тет ско за ко-
но дав ство. Уз ма ње из ме не ње го ви са ни тет ски за ко ни су слу жи ли ви ше 
од 45 го ди на. 

По ред из ра де већ по ме ну тих за ко на, др Вла дан Ђор ђе вић је из ра дио 
и срп ско ве те ри нар ско за ко но дав ство, ко је је би ло зна чај но не са мо за 
упо тре бу уну тар Ср би је већ је Ср би ји омо гу ћи ло скла па ње Ве те ри нар-
ске кон вен ци је са Aу стро-Угар ском и из воз сто ке у ту зе мљу, што је био 
глав ни из вор при хо да Ср би је од тр го ви не. У то вре ме, Aу стро-Угар ска је 
би ла глав но спољ но тр го вин ско тр жи ште Ср би је.

У же љи да по бољ ша здра вље и фи зич ку спре му, пре све га омла ди не 
и ре гру та, др Вла дан Ђор ђе вић је 1881. го ди не осно вао пр во „Бе о град ско 
дру штво за бо ре ње и гим на сти ку“, ко је је доц ни је пре ра сло у „Со кол ски 
по крет“ и по крет „Ду шан Сил ни“. 

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ У ПО ЛИ ТИ ЦИ

Др Вла дан Ђор ђе вић на ме сту пред сед ни ка 
Од бо ра бе о град ске оп шти не
 
Ве ли ки ус пе си др Вла да на Ђор ђе ви ћа у ре фор ми срп ског са ни те та, 

а по себ но ње гов рад на са ни тет ском за ко но дав ству, учи ни ли су да је краљ 
Ми лан 31. ју ла 1884. го ди не до нео Указ ко јим је др Вла да на Ђор ђе ви ћа 
по ста вио за пред сед ни ка Од бо ра бе о град ске оп шти не. Још ра ни је, док су 
се во ди ли раз го во ри о ње го вом по ста вље њу, др Вла дан је усло вио сво је 
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при хва та ње тог за дат ка усва ја њем „За ко на о тро ша ри ни“ за бе о град ску 
оп шти ну. Знао је да без овог за ко на оп шти на не ће има ти си гур не из во ре 
при хо да, до вољ не за пла ћа ње ану и те та за ве ли ки за јам за из во ђе ње оп-
штин ских ра до ва ко је је већ увр стио у свој про грам. То су пре све га би ли 
из град ња ка на ли за ци је, по бољ ша ње снаб де ва ња хи ги јен ски ис прав ном 
во дом, осве тље ње, кал др ми са ње, из град ња ке ја и др. Скуп шти на је на 
пред лог Вла де За кон усво ји ла 13. ју ла 1884. го ди не (о том За ко ну во ди ле 
су се рас пра ве још и ра ни је, тј. од 1880. го ди не; чак је 22. де цем бра 1880. 
про је кат За ко на био и усво јен, и 26. мар та 1881. го ди не пре дат Вла ди ко ја 
га је про сле ди ла Скуп шти ни на усва ја ње, али га је она од ба ци ла). Та ко су 
се ство ри ли усло ви да др Вла дан Ђор ђе вић при хва ти по ну ђе но на и ме-
но ва ње. Све што је пла ни рао да ура ди др Вла дан је пред ви део у 4 књи ге 
под на сло вом „Бе о град ски оп штин ски по сло ви“, од ко јих је пр ва иза шла 
1884. а оста ле три у то ку 1885. го ди не. У то вре ме Бе о град је имао 40.000 
ста нов ни ка и бу џет од 567.000 ди на ра. 

По што је Оп штин ски од бор усво јио ње гов план др Вла дан Ђор ђе-
вић, Јо ва Кр сма но вић и Јо ван Aнтул об и шли су не ко ли ко пре сто ни ца у 
Евро пи, да би ви де ли ка ко су из ве де ни ра до ви ка кви су пла ни ра ни и у 
Бе о гра ду. По по врат ку су под не ли де та љан из ве штај, ко ји је 25. ја ну ра 
1885. го ди не про чи тан на сед ни ци Од бо ра и од штам пан у дру гој књи зи 
„Бе о град ски оп штин ски по сло ви“. Ту су би ли пре ци зи ра ни ка ко по сло ви, 
та ко и ро ко ви за из вр ше ње ра до ва. На при мер, га сно осве тље ње тре ба ло 
је за вр ши ти до 1886. го ди не, во до вод и ка на ли за ци ју до 1888. итд. Та да 
је др Вла дан Ђор ђе вић дао и да се при пре ми на црт „За ко на о оп шти ни 
глав не и пре сто не ва ро ши Бе о гра да“, ко ји је 18. ју ла 1885. го ди не пре дат 
Ко ми си ји прав ни ка на про у ча ва ње. Већ 23. ју ла 1885. го ди не до шло је 
до отво ре ног су ко ба из ме ђу Упра ве гра да Бе о гра да на че лу са Ж. Бла-
знав цем и Од бо ра на че лу са Вла да ном Ђор ђе ви ћем, а због тог на цр та 
„...за ко ји Од бор, од но сно Вла дан ни су би ли над ле жни“. Су коб је до био 
на ши ри ни, уме ша ло се и Ми ни стар ство уну тра шњих де ла на че лу са М. 
Га ра ша ни ном, ко ји је 31. ју ла стао на стра ну Упра ве гра да и Бла знав ца. 
Ре вол ти ра ни Вла дан Ђор ђе вић је 3. ав гу ста 1885. на пи сао остав ку али је 
ни је пре дао, по што је у ме ђу вре ме ну Упра ва гра да про тив ње га под не ла 
ту жбу су ду. У уве ре њу да ни шта ло ше ни је ура дио, остав ку ни је пре да вао 
„...до до но ше ња суд ске од лу ке“. Вла дан је цео слу чај из нео и пред Од бор 
ко ји му је дао пу ну по др шку.

Ка ко је ми ни стар, као члан Вла де, стао на стра ну Упра ве гра да, Вла-
дан Ђор ђе вић је ипак про це нио да ће не при ја тељ ско рас по ло же ње ми ни-
стра и Вла де ште ти ти Од бо ру и у ав гу сту 1885. го ди не је пре дао остав ку 
Вла ди, ко ју је она од мах усво ји ла. Та ко се де си ло да ни је ус пео да мо дер-
ни зу је Бе о град и по бољ ша хи ги јен ске при ли ке у ње му ка ко је пла ни рао.
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Па ипак, у јед но го ди шњем пе ри о ду „пред сед ни ко ва ња“ Од бо ром, 
у Бе о гра ду је до ста ура ђе но. За са ђе но је хи ља ду ста ба ла улич них др во ре-
да, по са ђе но је др ве ће на Ве ли кој пи ја ци, по диг нут је парк око спо ме ни ка 
Јо си фу Пан чи ћу, на Цвет ном тр гу по диг ну та је пи ја ца, коц ком је кал др-
ми сан део Ду бро вач ке ули це и део ули це код Са бор не цр кве, за тво ре но 
је гро бље код цр кве Св. Мар ка и осно ва но је „Но во гро бље“, ко је је на род 
про звао „Вла да но вац“. На ба вље не су ма ши не за чи шће ње сеп тич ких ја-
ма, на ре ђе но је ре дов но из но ше ње и од во же ње сме ћа, чи шће ње ули ца и 
тро то а ра ис пред ку ћа и рад њи и др. При све му то ме тре ба ло се бо ри ти и 
из бо ри ти са на сле ђе ним на ви ка ма из тур ског пе ри о да и па сив ним и ак-
тив ним от по ром гра ђан ства, за нат ских рад њи, се ља ци ма ко ји су до са ме 
ва ро ши об ра ђи ва ли сво ја има ња и др. 

Вла дан Ђор ђе вић у вре ме Срп ско-бу гар ског ра та

Ка да је 1885. го ди не из био рат из ме ђу Ср би је и Бу гар ске док тор Вла-
дан Ђор ђе вић је из ре зер ве ак ти ви ран и у чи ну са ни тет ског пу ков ни ка 
по ста вљен за на чел ни ка Са ни те та Вр хов не ко ман де. Као и у срп ско-тур-
ским ра то ви ма, та ко и у Срп ско-бу гар ском ра ту 1885/86. го ди не, др Вла-
дан Ђор ђе вић се мо рао ба ви ти ор га ни за ци јом Са ни те та срп ске ста ја ће 
и на род не вој ске. Као шеф пољ ског са ни те та мо рао је „на ко њу ју ри ти 
од бо ји шта до бо ји шта, од јед не пољ ске бол ни це до дру ге, да ор га ни зу-
је ра ње нич ке тран спор те до пољ ских и ре зер вних бол ни ца, та ко да је и 
та да имао ма ло при ли ке да опе ри ше“. У том не срећ ном ра ту, до га ђа ји по 
Ср би ју ни су ишли по вољ но, о че му је Вла дан Ђор ђе вић исти ни то пи сао 
у сво јој књи зи „Слив ни ца“ (ко ја је доц ни је у про ши ре ном и пре ра ђе ном 
из да њу об ја вље на у две књи ге под на зи вом „Исто ри ја срп ско-бу гар ског 
ра та“). Же сто ко је кри ти ко вао про пу сте са ни тет ске слу жбе. „...Упра ва вој-
ног др жав ног са ни те та, ко ја има она ко гор ка ис ку ства из два срп ско-тур-
ска ра та 1876, 1877. и 1878. го ди не и ко ја за се дам го ди на ми ра не спре ми 
та ко ре ћи ни шта за са ни тет ску спре му сво је вој ске за слу чај ра та, она ни је 
са мо мо рал но од го вор на, она би тре ба ло да од го ва ра и са свим друк чи је.“ 
Очи глед но је да је др Вла дан Ђор ђе вић био ду бо ко не сре ћан јер је „тих 100 
штам па них та ба ка пи сао кр вљу и су за ма, на да ју ћи се да ....гор ка исти на 
деј ству је на на ро де као гор ки ки нин у из ве сним бо ле сти ма по је ди на ца“ 
али се очи глед но пре ва рио јер је са тим „не мач ким“ тру дом... сте као „јед-
но 800 лич них не при ја те ља“, ви ше не го што их је имао због сво јих дру-
гих де ла. То га ипак ни је по ко ле ба ло. Он се и у да љем жи во ту ру ко во дио 
де ви зом „La bo re mus“, уве рен да сва ко тре ба да оба вља сво ју ду жност без 
об зи ра на по сле ди це.
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Владан Ђорђевић у војној униформи

Ка да је об ја вље на та књи га, за Кра ља и Ге не рал штаб пу на не при јат-
них чи ње ни ца, краљ Ми лан је сво је руч но на пи сао ту жбу про тив Вла да на 
Ђорђевића „због из да ва ња др жав них тај ни“, тра же ћи да „бу де осу ђен на 
5 го ди на за тво ра и гу би так сви ју чи нов нич ких пра ва“. Сре ћом, су до ви су 
на шли да Ср би ја не ма За кон ко ји за бра њу је пи са ње исто ри је те да не ма 
по че му да му се су ди, та ко да је Вла дан био осло бо ђен. 

Вла дан Ђор ђе вић ми ни стар у вла ди

Др Вла дан Ђор ђе вић је 15. апри ла 1888. го ди не био по ста вљен за 
ми ни стра про све те и цр кве них по сло ва. Ту је до шао у су коб са „пар ти-
зан ским рас пу ште ним учи те љи ма да их са те ра у шко ле, а све ште ни ке у 
цр кве“. Ка сни је је по ста вљен за за ступ ни ка Ми ни стра на род не при вре де, 
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али је на тој ду жно сти остао са мо до 22. фе бру а ра 1889. го ди не, ка да је 
нај пре ста вљен на рас по ло же ње а уско ро и у пен зи ју. Ипак, за со бом је у 
за кон ским пред ло зи ма, оста вио де таљ но из ра ђен про грам за 10 на ред них 
го ди на ра да, по ко ме су ра ди ли ње го ви на след ни ци. 

Вла дан Ђор ђе вић иза сла ник Ср би је у Грч кој

По сле аб ди ка ци је кра ља Ми ла на 1889. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић 
је ста вљен на рас по ло же ње, а за тим у пен зи ју, у ко јој је био до 30. ав-
гу ста 1891. го ди не, ка да је по ста вљен за по сла ни ка у Aти ни. Он се том 
на и ме но ва њу ни је об ра до вао али се те слу жбе „мо рао при ми ти за љу бав 
де це и мо гућ но сти за њи хо во да ље шко ло ва ње“ јер је знао да ће ако бу де 
и по тре ћи пут пен зи о ни сан, има ти ве ћу пен зи ју па ће се, ка ко је пи сао 
Вал та за ру Бо ги ши ћу, „мо ћи са де цом скло ни ти у ка кав Грац или ка кву 
Же не ву“. У Грч ку је упу ћен без ика квих ин струк ци ја јер је ми ни стар ино-
стра них де ла сма трао да ње му ни су по треб не ни ка кве ин струк ци је и да 
ће у „Aти на ма ви де ти шта тре ба да ра ди“. За вре ме ди пло мат ског ра да у 
Грч кој, у ко ме су вла де па да ле сва ка 3 ме се ца, ни је мо гао мно го ура ди-
ти, по себ но због „та да шње грч ке ме га ло ма ни је“. Иако из ме ђу Ср би је и 
Грч ке ни је би ло ни гра ни це ни спор них пи та ња, Вла дан Ђор ђе вић је за 
не пу на три ме се ца вла ди у Бе о гра ду по слао 32 из ве шта ја на 165 стра на. 
За вре ме бо рав ка у Грч кој по све тио се про у ча ва њу те зе мље, ње них ин-
сти ту ци ја, грч ког је зи ка и књи жев но сти. За то вре ме на пи сао је и не ко-
ли ко тек сто ва: „Јед на ноћ у Aти на ма“, „Ме ро па“, „Свад ба Кур ту ли со ва“, 
ко је је об ја вио у ча со пи су „Отаџ би на“ и књи гу „Грч ка и срп ска про све та“ 
(ко ју је из да ла Срп ска Кра љев ска Ака де ми ја). То ком бо рав ка по стао је 
члан Aтин ског уче ног дру штва „Пар на сос“, у ко ме је, пред Кра љем, чла-
но ви ма кра љев ске по ро ди це и елит ним атин ским дру штвом на грч ком 
је зи ку одр жао пре да ва ње о Ла зи К. Ла за ре ви ћу, а ко је је у за себ ној књи зи 
штам па но на грч ком. 

Ње го во по на ша ње у Грч кој ни је увек би ло ди пло мат ско. На јед ном 
ба лу краљ Ђор ђе је пле шу ћи пол ку уга нуо но гу и по чео да за по ма же из 
свег гла са. Др Вла дан Ђор ђе вић је без окле ва ња ски нуо фрак, обо рио Кра-
ља на под и на ме стио му но гу. На ста ла је мр тва ти ши на. Кра љу је би ло 
бо ље а др Вла дан је на то ре као: „Та ко ја пе глам“ и на пу стио двор. 

Ка ко је бу џе том по сла нич ко ме сто у Грч кој би ло уки ну то, док тор 
Вла дан Ђор ђе вић је 1. ја ну а ра 1894. го ди не по но во ста вљен „на рас по ло-
же ње“ и вра тио се у Бе о град. 
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Вла дан Ђор ђе вић иза сла ник Ср би је у Ца ри гра ду

По сле три ме се ца, 6. апри ла 1894. го ди не, срп ска ди пло ма ти ја је опет 
за тра жи ла услу ге из у зет ног др Вла да на Ђор ђе ви ћа и име но ва ла га је за 
по сла ни ка Ср би је у Ца ри гра ду, где је остао ви ше од 4 го ди не. За хва љу ју ћи 
при ја тељ ству са сул та ном Aбдул Ха ми дом II (ко ји му је јед ном при ли ком 
по кло нио и арап ског ко ња), уго во рио је „Вој ну кон вен ци ју из ме ђу Тур ске 
и Ср би је“, за тим и „Ца рин ски са вез“ из ме ђу две зе мље и уре дио по се ту 
кра ља Aлек сан дра Обре но ви ћа, то ком ко је је сул тан по ме ну те уго во ре 
усме но при хва тио али их је ка сни је, на на го вор сво јих са вет ни ка, от ка зао.

За хва љу ју ћи до брим од но си ма са сул та ном и ве ли ким ве зи ром 
(пред сед ни ком вла де), др Вла дан Ђор ђе вић је, и по ред те шке бор бе са 
ина че из вр сним ди пло ма та ма ве ли ких си ла и дру гих зе ма ља, ус пео до ста 
да ура ди за Ср би ју и Ср бе у Тур ској. У те успе хе спа да ју пот пи си ва ње 
Срп ско-тур ске кон зу лар не кон вен ци је од стра не сул та на, ко ја је ви ше од 
10 го ди на ста ја ла не ра ти фи ко ва на; ус пео је да се из Ско пља укло ни грч-
ки ми тро по лит Сам вро си је и да се на ње го во ме сто по ста ви Фир ми ли-
јан, бив ши рек тор бе о град ске бо го сло ви је, да се за ра шко-при зрен ског 
ми тро по ли та по ста ви Ср бин Ди о ни си је, да се срп ски мла ди ћи при ме у 
ви ше шко ле у Ца ри гра ду од ко јих не ки као сул та но ви пи том ци, да ру ски 
по сла ник Не ли дов поч не ра ди ти у ко рист зах те ва Ср би је и Ср ба, да се 
отво ри ви ше шко ла у ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји и да се у Ца ри гра ду 
осну је срп ски лист „Ца ри град ски гла сник“. 

За вре ме тог бо рав ка, Вла дан је у Ца ри гра ду био иза бран за чла на 
грч ког књи жев ног дру штва „Си ло гос“ и Ру ског ар хе о ло шког дру штва, у 
ко ји ма је одр жао по јед но пре да ва ње. 

 Ка да му се у Ца ри гра ду кћи Ма ра уда ва ла за по зна тог ца ри град ског 
бан ка ра, вен ча ње су оба ви ла 3 (грч ка) па три јар ха, ца ри град ски, ан ти о хиј-
ски и је ру са лим ски, а сул та на је пред ста вљао ве ли ки ве зир. Ка же се да је 
свад бе ни ру чак ли чио на ва се љен ски са бор. Као што се ви ди, Вла дан је у 
Ца ри гра ду био мно го успе шни ји не го у Aти ни. По ред не мач ког, фран цу-
ског, ру ског, грч ког и ен гле ског, у Ис тан бу лу је др Вла дан Ђор ђе вић до бро 
на у чио и тур ски је зик. 

Вла дан Ђор ђе вић пред сед ник вла де и ми ни стар 
ино стра них де ла

Да на 11. ок то бра 1897. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић је са ме ста иза-
сла ни ка у Ца ри гра ду био име но ван за пред сед ни ка вла де Ср би је, чи ме се 
за вр шио ње гов по сла нич ки бо ра вак у Ца ри гра ду. На ме сту пред сед ни ка 
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вла де и ми ни стра ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је др Вла дан Ђор ђе-
вић је остао три го ди не, до кра ље ве же нид бе са Дра гом Ма шин, са ко јом 
се ни је сла гао. У то вре ме по ли тич ко ста ње у зе мљи би ло је „раз ди ра-
но ди на стич ким и по ли тич ким пар ти зан ским фа на ти змом“ а „пар тиј ски 
ин те ре си би ли су пре чи од др жав них“. „На шав ши се из ме ђу два кра ља, 
оца и си на, као из ме ђу два жрв ња на че лу це ле др жав не упра ве“ по ку-
шао је да „из ле чи отаџ би ну од пар ти зан ског ра ка („car ci no ma po li ti cum“) 
и при сту пи др жав ној хи рур ги ји“. Он ка же да је „опе ра тив ним ме то да ма 
за 3 го ди не ус пео да се ма се по је ди них пар ти ја са свим од рек ну по ли тич-
ке дан гу бе и да се вра те сво јим при вред ним по сло ви ма. Бе ху оста ли са-
мо пар тиј ски ге не рал шта би, без вој ске, и са да је њих ва ља ло ухље би ти у 
мно гим ру дар ским и же ле знич ким пред у зе ћи ма, и он да би та опе ра ци ја 
др жав не хи рур ги је пот пу но ус пе ла“. Др Вла дан Ђор ђе вић је био за ре фор-
ме, али не оне ко је по ти чу из Скуп шти не, у ко јој су до ми ни ра ли се ља ци, 
већ се за ла гао за ре фор ме од вр ха, од дру штве не ели те и са одо бре њем 
кру не. У те шким по ли тич ким су ко би ма ко ји су та да вла да ли у Ср би ји, 
као пред сед ник вла де имао је на ме ру да сти ша ме ђу пар тиј ске бор бе, при-
вред но и кул тур но уна пре ди зе мљу и пре у ре ди вој ску пре ко уста но вља-
ва ња „Aктив не ко ман де“, на чи је је че ло до шао краљ Ми лан, отац кра ља 
Aлек сан дра Обре но ви ћа. 

Пе ри од Вла да но ве Вла де, у ко ме су гу ше не по ли тич ке сло бо де, сло-
бо да штам пе, збо ра и до го во ра, а за во ђен ред, рад и за ко ни тост, по знат 
је као „Вла да нов шти на“. Иако су не ки тре зве ни ана ли ти ча ри као, на при-
мер, М. Ми ло ва но вић, пи са ли да вла да ви на др Вла да на Ђор ђе ви ћа ни је 
у се би има ла „ни че га осо би тог, ни че га ни са свим но вог, ни са свим нео-
бич ног, ни че га што пре ни је би ло, што се по сле ни је на ста вља ло и што се 
у бу ду ће не ће на ста вља ти“, ње го ва Вла да је сма тра на за нај не по пу лар ни ју 
ко ју је Ср би ја ика да има ла. Ка да је био убе ђен да је у пра ву, да је ис прав-
но и ко ри сно то што пред у зи ма, био крут и од лу чан и ни је се оба зи рао 
на про тив ни ке. Та, од по ли тич ких пар ти ја осу ђи ва на, „Вла да нов шти на“ 
би ла је раз лог што се, на кон што је дао остав ку јер је, „вла да лац од ко га је 
хтео да на чи ни ве ли ког кра ља из дао де ви зу сво је вла де „Ср би ја пре ча од 
све га“ за де ви зу „Же на пре ча од Ср би је“, три да на про сла вља ло уз пу ца-
ње из пран ги ја и пу ша ка, уз ко ло ис пред скуп шти не и пе че не во ло ве на 
ра жњу. На род је, ина че крај ње не по пу лар ну же нид бу кра ља Алек сан дра 
Обре но ви ћа са Дра гом Ма шин, при хва тио са мо кад је био учи њен крај 
Вла да но вом ре жи му. Пе ри од сво је вла да ви не, Вла дан је ина че опи сао у три 
књи ге под на сло вом „Крај јед не ди на сти је“, ко је су у из во ди ма штам па не 
и на не мач ком („Das En de der Obre no vitch“). 
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Остав ка на ме сто пред сед ни ка вла де и од ла зак у Беч

Због кра ље ве же нид бе Дра гом Ма шин, по ли тич ких су ко ба, рас ки да 
из ме ђу бив шег кра ља Ми ла на и ње го вог си на, кра ља Aлек сан дра и дру гих 
још за ку ли сних по ли тич ких ин три га и су ко ба, Вла дан Ђор ђе вић је, док 
је био на пу ту из Ме ри јен ба да у Па риз, из Лу цер на 12. ју ла 1900. го ди не 
по слао остав ку, по ву као се из по ли ти ке и оти шао у Беч. 

Ре ше њем ми ни стра фи нан си ја, пен зи ја му је би ла од у зе та. Чак је ли-
шен и чи на ре зер вног офи ци ра. Ка ко без пла те и пен зи је ни је мо гао да 
из др жа ва се бе и по ро ди цу, ра дио је као но ви нар са рад ник пет беч ких и 
јед них бер лин ских но ви на. Дру жио се са бив шим кра љом Ми ла ном све до 
ње го ве смр ти. Ка да му је од лу ком Др жав ног са ве та пен зи ја би ла вра ће на, 
пре стао је да ра ди за но ви не и по све тио се пи са њу сту ди је „Die Fra uen der 
Obre no vitch“. По сле уби ства кра ља Aлек сан дра, у ча со пи су Zu kunft  об ја вио 
је чла нак „Der let zte Obre no vitch“. У том пе ри о ду на пи сао је рад Ла бо ре мус! 
Сто го ди на на ше ле кар ске стру ке, ко ји је 1904. го ди не, про чи тан на Пр вом 
кон гре су срп ских ле ка ра и при род ња ка. 

По вра так у Бе о град и по нов но ан га жо ва ње у по ли ти ци 

У про ле ће 1905. го ди не Вла дан Ђор ђе вић се вра тио у Бе о град. Као 
ода ни обре но ви ће вац и ви со ки слу жбе ник тог ре жи ма ни је мо гао оче-
ки ва ти на кло ност но ве ди на сти је и но вог ре жи ма, по го то во по сле ви ше 
на па да на пре тен ден та на срп ски пре сто, Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа, а на ро-
чи то ка да је по сле ње го вог про гла са из Же не ве од 16. ју ла 1899. го ди не, 
Ка ра ђор ђе ви ће пре кр стио у Де зе р те ро ви ће, алу ди ра ју ћи на Ка ра ђор ђе во 
бек ство из Ср би је 1813. го ди не. Сам Вла дан је до ла зак Пе тра Ка ра ђор ђе-
ви ћа на пре сто сма трао за је ди но и нај бо ље ре ше ње, јер Ср би ја ни је би-
ла спрем на да при ми прин ца не ке дру ге ди на сти је ни ти је би ла зре ла за 
ре пу бли кан ско уре ђе ње. Он ни је на ме ра вао да се ба ви по ли ти ком већ је 
же лео да се по све ти за вр шет ку и сре ђи ва њу сво јих де ла.

Ина че, по ли тич ка си ту а ци ја у Ср би ји би ла је вр ло те шка. Због тзв. 
за ве ре нич ког пи та ња зе мља је би ла ско ро пот пу но изо ло ва на. Европ ски 
дво ро ви су са згра жа ва њем гле да ли на уби ство кра ља и кра љи це и ни су 
при хва ти ли но вог кра ља ко ји је до шао на окр ва вље ни пре сто. Сам краљ 
ни је имао до вољ но сна ге да се од атен та то ра ја сно дис тан ци ра и да их 
осу ди. По себ но су би ли ком пли ко ва ни од но си са Аустро-Угар ском због 
из глед ног спо ра зу ма Ср би је и Бу гар ске и на ја вље ног ца рин ског ра та. Вла-
де у Ср би ји су се че сто ме ња ле, и по не ко ли ко пу та го ди шње и ни су ни 
има ле пра ву шан су да не што пре ду зму.
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У та квој си ту а ци ји ја ви ле су се и иде је да се око но вог кра ља оку пи 
ста ра гар ни ту ра бив ше вла де др Вла да на Ђор ђе ви ћа, па су пра вље не и 
ком би на ци је да се и Вла дан име ну је на ме сто ше фа Кон зер ва тив не стран-
ке, ко ја је та да оста ла без во ђе. Из гле да да о тим пла но ви ма др Вла дан ни је 
мно го знао или у њих ни је мно го ве ро вао.

Иако је по врат ком у зе мљу из ра зио пу ну ло јал ност Пе тру Ка ра ђор ђе-
ви ћу, осу ђи вао га је због то га што је пре сто при хва тио под усло ви ма ко је 
му је на мет ну ла Скуп шти на, али и због нео д луч но сти да енер гич ним ме-
ра ма за у ста ви по ли тич ки не ред у Ср би ји. Ка да је кра љу по слао при ме рак 
сво је књи ге „Крај јед не ди на сти је“, краљ му је опро стио и чак је сма трао 
да Вла дан Ђор ђе вић тре ба да се вра ти у по ли ти ку, па је одо бра вао ор га-
ни зо ва ње пла ни ра не Кон зер ва тив не стран ке. Вла дан Ђор ђе вић је ипак 
сма трао да је бо ље да на че ло стран ке до ђе Ву ка шин Пе тро вић, а да он 
де лу је из по за ди не, као иде о лог, уред ник и из да вач пар тиј ског гла си ла, а 
при том је за то зах те вао и по треб на фи нан сиј ска сред ства ко ја ни је имао.

Су ђе ње, пре су да и бо ра вак у за тво ру

Ка да се са зна ло за ове кон так те, кра ља са јед не и Вла да на Ђор ђе ви ћа и 
ње го вих при ста ли ца, са дру ге стра не, Вла да но ви про тив ни ци су од лу чи ли да 
га укло не. Др Јо ван Жу јо вић, ми ни стар ино стра них де ла, ул ти ма тив но је зах-
те вао да се пре ма Вла да ну Ђор ђе ви ћу пре ду зму оштре ме ре и да се на осно ву 
За ко на о штам пи он оп ту жи за ода ва ње др жав них тај ни у књи зи „Крај јед не 
ди на сти је“. За по чет је про цес под при ти ском вла де и др Вла дан Ђор ђе вић је 
био осу ђен на 6 ме се ци за тво ра. У по за ди ни је би ла на ме ра да га оне мо гу ће 
да се да ље ба ви по ли ти ком. Вла дан Ђор ђе вић је од лу чио да се не жа ли и да не 
тра жи по ми ло ва ње, па је 29. мар та 1906. го ди не сту пио у за твор где је про вео 
пу них 6 ме се ци у за тво ру Упра ве гра да Бе о гра да. За то вре ме ску пљао је гра ђу 
за пла ни ра ну књи гу „Ве ли ке си ле и бал кан ски на ро ди“. При ре дио је и план 
за тра ге ди ју „Бал кан ски краљ“, ко ју је по сле из ла ска на сло бо ду про ши рио и 
1909. об ја вио под на сло вом „Гол го та“, нај пре на не мач ком па на срп ском је зи-
ку. Ов де је у фор ми исто риј ског ро ма на, пи сао о кра љу Ми ла ну и до га ђа ји ма 
ко ји су прет хо ди ли ње го вој аб ди ка ци ји 1889. го ди не. За то вре ме на пи сао је 
и књи гу „Ми ни стар у ап су“. По из ла ску из за тво ра оти шао је у Беч на ле че ње 
код свог бив шег ко ле ге, Гер зу ни ја. Та мо је на ста вио да сре ђу је и за вр ша ва сво-
ја де ла. За вр шио је де фи ни тив ну вер зи ју сво је „Исто ри је срп ско– бу гар ског 
ра та“, при пре мио је и збир ку „Ser bi ca“ са пре ко 800 до ку ме на та о исто ри ји 
Ср би је и Цр не Го ре за пе ри од 1804–1815. го ди не, ко је је он „про брао, ис пи-
сао и дао пре пи са ти у Ц. Кр. Двор ском До ма ћем и Др жав ном Aрхи ву у Бе чу, 
а ко ја се збир ка чу ва у Кра љев ској Срп ској Aка де ми ји“. 
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Вла дан Ђор ђе вић у вре ме анек си је Бо сне и Хер це го ви не

Ка да је 1908. го ди не на ја вље на анек си ја Бо сне и Хер це го ви не од стра-
не Аустро-Угар ске, Ни ко ла Па шић је за мо лио др Вла дан Ђор ђе ви ћа да 
пре ко сво јих при ват них ве за ви ди „ко ли ко је ствар озбиљ на“. Ка да је до 
анек си је до шло, др Вла дан се у Бе чу и Бер ли ну за ла гао за пра ва срп ског 
на ро да. У том ци љу об ја вио је рас пра ву „Österreich Un garn und Ser bien“, 
дао ин тер вју па ри ском ли сту „Ta na“ а у Бер ли ну је одр жао пре да ва ње и 
об ја вио књи гу „Die Ser bische Fra ge“. 

На кон по ја ве мла до тур ске ре во лу ци је, Вла дан Ђор ђе вић је на не мач-
ком об ја вио књи гу „Die Türkische Re vo lu tion und ihre Aus sic hten“, у ко јој је 
на ја вио мо гу ћи по гром на род но сти у Тур ској, а ко ји се Јер ме ни ма за и ста 
и до го дио. 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У СРП СКОМ ЛЕ КАР СКОМ ДРУ ШТВУ 
И ПРО СЛА ВА ПЕ ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ РА ДА

Ка да је бо ра вио у Бе о гра ду и ка да су му оба ве зе то до зво ља ва ле, др 
Вла дан Ђор ђе вић је че сто при су ство вао и са стан ци ма Срп ског ле кар ског 
дру штва и пи сао о ор га ни за ци ји са ни тет ске стру ке. Ина че, док тор Вла дан 
Ђор ђе вић је при су ство вао Пр вом са стан ку срп ских хи рур га у Бе о гра ду 22. 
и 23. де цем бра 1907. го ди не. Та ко је 1909. го ди не у Срп ском ле кар ском дру-
штву одр жао ве ли ко пре да ва ње под на сло вом „Шта да нас опа жам у ме ди ци-
ни“, у ко ме је из нео сво је ви ђе ње раз во ја ме ди ци не за по след њих 50 го ди на. 

Го ди не 1910. др Вла дан Ђор ђе вић је про сла вио 50-то го ди шњи цу свог 
јав ног ра да. Та да су га по се ти ле број не де ле га ци је и углед ни го сти, а др 
Во ји слав М. Су ббо тић је об ја вио књи гу о сла вље ни ку у ко јој је штам пао и 
број не из ја ве ле ка ра, фар ма це у та и др. о ње му. По во дом те про сла ве док-
тор Вла дан Ђор ђе вић је при ло жио 100 ди на ра у Фонд за ле кар ску си ро чад.

По во дом 50 го ди на књи жев ног ра да, у Чи ка гу је 1911. го ди не штам-
па на ње го ва књи га „На род но здра вље“. То је збир ка чла на ка по све ће них 
хи ги је ни и ди је те ти ци. Вла дан Ђор ђе вић је на пи сао и сту ди ју „Ми ни-
стар ство на род ног здра вља“ у ко јој се сна жно за ла гао за из два ја ње по-
сло ва на род ног здра вља из де ло кру га Ми ни стар ства уну тра шњих де ла и 
за осни ва ње по себ ног Ми ни стар ства за на род но здра вље. 

На 40-ом Глав ном го ди шњем ску пу СЛД-а одр жа ном 29. и 30 де цем-
бра 1930. го ди не у Бе о гра ду др Вла дан Ђор ђе вић је био по зван да за у зме 
ме сто пред се да ва ју ћег ску па од раз ре ше ња ста ре и из бо ра но ве Упра ве. 
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То ком про сла ве 50. го ди шњи це СЛД-а 21. сеп тем бра 1922. го ди не 
одр жа на је све ча на сед ни ца у све ча ној са ли но вог Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, ко јом је све вре ме пред се да вао др Вла дан Ђор ђе вић. Та част му је ука за-
на као осни ва чу СЛД-а. Том при ли ком он је одр жао при го дан го вор из ра-
зив ши сво је ве ли ко за до вољ ство што дру штва ко је је он осно вао, Срп ско 
ле кар ско дру штво, Срп ско дру штво цр ве ног кр ста и Срп ско дру штво за 
бо ре ње и гим на сти ку, ни су би ла „мр тво ро ђен чад“ ка ко су го во ри ли ње го-
ви про тив ни ци. Сва три дру штва, а на ро чи то Срп ско ле кар ско дру штво, 
по сти гла огром не су успе хе и пред та вља ли су та да, као и да нас, на рав но, 
огром ну кул тур но-на уч но-исто риј ску ци ви ли за циј ску те ко ви ну ко ја по-
ка зу је ко ли ко су срп ску на уч ни ци за у зи ма ли ви со ко ме сто у европ ским 
на уч ним кру го ви ма и ко ли ко су бр зо и успе шно вра ћа ли Ср би ји ме сто 
ко је јој у Евро пи по по тен ци ја лу и кул тур но-на уч ном на сле ђу и при па да. .

Ан га жман Вла дан Ђор ђе ви ћа у вре ме Бал кан ских ра то ва

Ка да је фор ми ра њем Бал кан ског са ве за ја ко ан ти срп ско рас по ло же ње 
у Аустро-Угар ској на гло по ра сло, а на ро чи то с по чет ком рат них опе ра ци ја 
про тив Тур ске, што је Аустро-Угар ска сма тра ла као угро жа ва ње ње них ин-
те ре са, Ни ко ла Па шић је по слао др Вла да на Ђор ђе ви ћа у Беч да у не мач кој 
штам пи по ку ша да убла жи то рас по ло же ње. Због ра сту ћег ми ли та ри стич-
ког рас по ло же ња, др Вла дан је ус пео да сту пи у кон такт са мо са пред став-
ни ци ма скуп штин ске опо зи ци је, а у члан ку „По ли тич ко кум ство“ у Ne ue 
Fre ie Pres se за ло жио се за аустро у гар ско-срп ски спо ра зум, ко јим би Аустро-
Угар ска по др жа ла те ри то ри јал но про ши ре ње Ср би је а Ср би ја би Аустро-
Угар ској да ла при вред не кон це си је. Ње гов чла нак „Сад или ни кад“ но ви не 
ни су сме ле ни да об ја ве. По след њи чла нак „Ср би ја на Ја дран ском мо ру“ 
об ја вљен је у ли сту Na ti o nal Ze i tung. Ка ко су ње го ва пла ни ра на пре да ва ња 
от ка зи ва на, др Вла дан Ђор ђе вић се вра тио у Бе о град. Био је ја ко љут што 
Аустро-Угар ска сво јим без об зир ним ши ре њем на Бал ка ну иг но ри ше срп-
ске ин те ре се, а по себ но ње но на сто ја ње да иза ђе на мо ре. Осу ђи вао је и 
Аустро-Угар ску по др шку за фор ми ра ње Ал ба ни је, па је на не мач ком, фран-
цу ском и срп ском је зи ку на пи сао књи гу „Ар на у ти и ве ли ке си ле“, у ко јој 
је, на ба зи ста но ви шта аустро у гар ских на уч ни ка, до ка зи вао да про сто ри 
на ко ји ма Ар на у ти жи ве ни ка да ни су пред ста вља ли ор ган ску це ли ну, да 
се они и не осе ћа ју при пад ни ци ма истог на ро да и да не ма ју за јед нич ки је-
зик, кул ту ру, исто ри ју и ре ли ги ју. Ка да су ве ли ке си ле, нај ви ше за ла га њем 
Аустро-Угар ске у Лон до ну ство ри ле Ал ба ни ју и при си ли ле Ср би ју да се 
по ву че из при мор ја, др Вла дан Ђор ђе вић је на пи сао бро шу ру „Quo va dis, 
Austria“ – „Ку да си се упу ти ла Аустри јо“, штам па ну на не мач ком и срп ском 
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је зи ку, а ко ја је би ла од го вор на пи та ње беч ког ли ста Ze it: „За што Аустри-
ју мр зе сви бал кан ски на ро ди а на ро чи то Ср би?“. Др Вла дан Ђор ђе вић је 
за то осу ђи вао аустриј ску по ли ти ку пре ма „нај ср ба сти јој“ зе мљи, Бо сни 
и Хер це го ви ни и про ти вље ње Аустри је Бал кан ском са ве зу, уме сто да она 
бу де на ње го вом че лу и на кра ју се пи тао „за што аустриј ска вла да већ две 
сто ти не го ди на мр зи све Бал кан це, а на ро чи то Ср бе?“

По сле бал кан ских ра то ва Вла дан Ђор ђе вић се по све тио при ват ним 
по сло ви ма и за вр шио је ро ма не „У фронт“ и „Цар Ду шан“. При су ство вао је 
са стан ци ма рат них хи рур га ко је је док тор Во ји слав Суб бо тић ор га ни зо вао 
6, 10, 13. и 16. ју ла 1913. го ди не. Ре фе рен ти су би ли и број ни стра ни хи рур-
зи ко ји су до шли да по мог ну срп ским ле ка ри ма и хи рур зи ма у збри ња ва њу 
бо ле сни ка и ра ње ни ка. При су ство вао је и XL Глав ном го ди шњем ску пу 
СЛД одр жа ном 29. и 30. де цем бра 1913. го ди не у са ли Дру ге бе о град ске 
гим на зи је. Та да је за мо љен да по ис те ку ман да та ра ни јег до из бо ра но вог 
пред сед ни ка СЛД за у зме ме сто при вре ме ног пред сед ни ка. За хва љу ју ћи се 
на тој по ча сти ре као је да је сре ћан што ви ди ко ли ко на пре ду је Дру штво 
ко је је „имао сре ћу у сво је вре ме осно ва ти“ и што ви ди да сви ње го ви на-
по ри „ни су оста ли без успе ха, бар што се стру ке ти че“. Очи глед но био је 
сре ћан што бар у то ме ни ка да ни је оспо ра ван, од но сно иг но ри сан, као што 
је то би ло ње го во ан га жо ва ње у по ли ти ци и књи жев но сти. 

Пр ви свет ски рат у жи во ту Вла да на Ђор ђе ви ћа

Са ра јев ски атен тат га је за те као у Бе чу ода кле је пре ко Бу ку ре шта, у 
ко ме је из срп ског по слан ства те ле гра фи сао срп ској вла ди да јој се ста вља 
на рас по ло же ње, на ста вио у Ца ри град, где му је жи ве ла ћер ка Ма ра. Сва три 
ње го ва си на су сту пи ла у срп ску вој ску. Из Ца ри гра да је др Вла дан Ђор ђе-
вић до шао у Ниш, где му је су пру га Па у ли на до жи ве ла дру ги мо жда ни удар. 
У ле то 1915. го ди не пре се лио је по ро ди цу у Вр њач ку Ба њу. Кра јем ја ну а ра 
1916. го ди не ухап шен је од стра не аустриј ских оку па тор ских вла сти и спро-
ве ден у Бе о град, али је убр зо и осло бо ђен. Уско ро му је су пру га Па у ли на 
пре ми ну ла у Вр њач кој Ба њи по сле тре ћег мо жда ног уда ра. Ју на 1916. го ди-
не по но во је био ухап шен. На пи та ње, по злу чу ве ног по ли цај ца Вит ма на, 
„Ко си ти?“ од го во рио је: „Ја сам док тор Вла дан, бив ши пред сед ник Срп ске 
вла сти, члан Срп ске ака де ми је на у ка, ко ман дер ра зних па и аустриј ских 
ор де ња, Срп ски пу ков ник и кра љев ски пру ски са ни тет ски по руч ник за ре-
зер ви, а ко си ти би тан го?“. По то ме је по стао по пу ла ран ши ром Евро пе. Ин-
тер ни ран је у ме сто Се ме ринг, а по том Рапс, од но сно Обен дорф, у бли зи ни 
Бе ча, где је остао до 1918. го ди не. Ту је на пи сао сво је успо ме не за пе ри од 
1914–1918. го ди не под на сло вом „Мо ја ста рост (ми ни стар у роп ству)“. 
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ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ И ПО ВРА ТАК У БЕ О ГРАД 

Но вем бра 1918. го ди не Вла дан Вла дан Ђор ђе вић је био осло бо ђен и 
упу тио се у Бе о град где га је че ка ла опу сто ше на ку ћа, оску ди ца и хлад на 
зи ма. Син Ми лан, ко ји је на че лу срп ских тру па ушао у Ду бров ник, а за тим 
по ста вљен за управ ни ка тог гра да, уско ро је био ли шен зва ња и чи но ва јер 
је кри ти ко вао власт, вра тио се у Бе о град, где је уско ро, 1. де цем бра 1918. 
го ди не, умро од шпан ске гро зни це. По сле две го ди не бо рав ка у Бе о гра ду 
др Вла дан Ђор ђе вић је, остав ши сам, про дао ку ћу и од се лио се у Беч где је 
жи вео до 1924. го ди не. Иако бо ле стан, са ја ким оште ће њем слу ха и ви да 
са ку пио је гра ђу за књи гу „Цр на Го ра и Аустри ја 1814–1894“, ко ју је 1924. 
го ди не из да ла Срп ска ака де ми ја на у ка, а го ди ну да на ра ни је об ја ви ла је и 
књи гу „Ср би ја и Грч ка 1891–1893“ (при лог за исто ри ју срп ске ди пло ма ти је 
при кра ју XIX ве ка). Го ди не 1925. ме сец да на је оби ла зио Ши бе ник, Сплит 
и Ду бров ник, у ко ме је до вр шио књи гу „Ср би ја и Тур ска 1894–1897“. 
У је сен 1926. го ди не до шао је у Бе о град. У по ро дич ну гроб ни цу на Но вом 
гро бљу пре нео је по смрт не остат ке чла но ва сво је по ро ди це. У ве ли кој 
са ли Уни вер зи те та одр жао је пре да ва ње „О пе де се то го ди шњи ци Срп ског 
дру штва Цр ве ног кр ста“ и на пи сао чла нак „Ср це и ду ша Евро пе, при лог 
за исто ри ју пр вих пе де сет го ди на у жи во ту Дру штва Цр ве ног кр ста уоп-
ште и Срп ског Дру штва Цр ве ног Кр ста на по се“. То ком тог бо рав ка у Бе о-
гра ду 17. но вем бра 1926. го ди не про мо ви сан је у пр вог по ча сног док то ра 
ме ди цин ских на у ка Бе о град ског уни вер зи те та. Про мо тер је био про фе сор 
др Ђор ђе Јо ан но вић, де кан Ме ди цин ског фа кул те та. Том при ли ком, а по-
во дом пре ла ска са хи рур ги је на дру ге по сло ве, Вла дан Ђор ђе вић је ре као 
да би у оно вре ме „сва ки ин те ли ген тан чо век мо рао да слу жи отаџ би ни 
он де и она ко ка ко је од ње га по тре ба зах те ва ла“ и да је „кроз цео ду ги и 
му чан жи вот остао ве ран сво јој де ви зи: Ла бо ре мус“. По сле ни за го ди на 
оспо ра ва ња, очи глед но дир нут, др Вла дан Ђор ђе вић је ре као: „Ва ше од ли-
ко ва ње го спо до, по сле ор кан ски бур ног жи во та, по сле гро мо ва не прав де и 
по пла ве гор чи на, то су по след њи зра ци Сун ца ко ји оба сја ва ју по зно ве че 
мог жи во та. У обич ном људ ском жи во ту ма ло је срећ них ко ји до жи ве ше 
то Сун це на за хо ду“. На пу ту за Беч за др жао се у Но вом Са ду, где му при-
ре ђен ве ли чан стве ни до чек и на по зив Дру штва на пред них же на одр жао 
пре да ва ње под на зи вом „Ду ша нов уни вер зи тет“. У Бе чу је на мол бу Ју го-
сло вен ског дру штва „Сло га“ у са ли „Сло вен ске бе се де“ одр жао пре да ва ње 
„О Са бо ру Др жав ном у Ско пљу на ко ме је до нет Ду ша нов за ко ник“. 

Др Вла дан Ђор ђе вић је у Бе чу жи вео сам, бо ле стан и у си ро ма штву. 
Гу би ци чла но ва нај у же по ро ди це би ли су, сва ка ко, ње гов нај ве ћи бол, али 
си ту а ци ја у ко јој се на шао у ста ро сти – сам, без сред ста ва и го то во од ба чен 
– би ли су не што о че му ни је же лео да го во ри. Мо рал но и ин те лек ту ал но 
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био је из над оних ко ји су га до ве ли у ту си ту а ци ју. Умро је 31. ав гу ста 1930. 
го ди не у Ба де ну, код Бе ча, у 86. го ди ни жи во та. Пре не сен је и са хра њен у 
Бе о гра ду. Па ра сто су у Са бор ној цр кви при су ство ва ли су иза сла ник кра ља 
Aлек сан дра, пред сед ник и ви ше чла но ва вла де, ве ћи број ле ка ра и при ја те-
ља. У име Aка де ми је од ње га се опро стио ге не рал Жив ко Па вло вић.

Владан Ђорђевић у старијим годинама

ХИРУРШКИ РАД ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА 

На по чет ку сво је бур не и ве ли ке ка ри је ре др Вла дан Ђор ђе вић је 
ра дио и као ле кар и као хи рург. Глав ни из вор по да та ка о ње го вом хи-
рур шком ра ду на ла зи мо у књи зи ко ју је на пи сао: „Пр ве го ди не ле кар ске 
прак се“, као и у за пи сни ци ма са са ста на ка Срп ског ле кар ског дру штва. 

Опе ра ци је је из во дио у Бе о град ској ва ро шкој бол ни ци, у Вој ној бол-
ни ци, и по ку ћа ма, нај че шће соп стве ним ин стру мен ти ма, ко је је на ба вио 
у Бе чу и Пру ској. Обич но му је аси сти рао не ко од бе о град ских ле ка ра. 

Од у век се хи рур шки рад хи рур га про це њи вао по вр ста ма опе ра ци ја 
ко је је мо гао да из ве де, њи хо вом бро ју и успе ху са ко јим су из ве де не. Да-
нас има мо си гур не по дат ке о хи рур шком и уоп ште ле кар ском ра ду са мо 
др Вла данa Ђор ђе вићa за пе ри од до кра ја 1872. го ди не, у ко ме је из вео 82 
опе ра ци је. О ка сни јим опе ра ци ја ма зна мо са мо ка да су де таљ ни је ре фе-
ри са не на са стан ци ма Срп ског ле кар ског дру штва, што је до ста де таљ но 
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бе ле же но у за пи сни ци ма са тих са ста на ка. Пр вих 98 ње го вих опе ра ци ја 
пред ста вља ле су ве ли ки до га ђај и огро ман на пре дак за срп ску хи рур ги ју 
у ко јој се, пре ње га, опе ра ци је ни су из во ди ле и ни су по ми ња не у из ве шта-
ји ма о ра ду срп ских бол ни ца. Др Вла дан Ђор ђе вић је ра дио опе ра ци је из 
ви ше гра на да на шњих спе ци јал но сти хи рур ги је. 

Опе ра ци је на ли цу и ви ли ца ма
Из гле да да је пр ву ве ћу опе ра ци ју др Вла дан Ђор ђе вић из вео фе-

бру а ра 1872. го ди не, ка да је код јед не мла де же не, у се де ћем по ло жа ју у 
ло кал ној ане сте зи ји, ко ри сте ћи је дан од пр вих елек тро ка у те ра, екс ци-
ди рао осте о сар ком „ко ји је већ био узур пи рао це ло ко шта но неп це“, „са 
пот пу ним успе хом“, јер по сле шест ме се ци ни је би ло ре ци ди ва бо ле сти. 
Из ове обла сти хи рур ги је из во дио је и низ дру гих опе ра ци ја, као што су 
кли на ста екс ци зи ја кар ци но ма усне, опе ра ци ја обо стра ног уро ђе ног рас-
це па усне ме то дом по Лан ген бе ку; екс ци ди рао је ка вер но зни хе ман ги ом са 
сле поч ни це де те та ста рог две го ди не и код пет бо ле сни ка екс тир пи рао је 
„лим фне гу ке“ са вра та Бе не то вом ме то дом. Но сне по ли пе је од стра њи вао 
Лан ген бе ко вим кле шти ма. Ра дио је од стра њи ва ње крај ни ка (тон зи лек то-
ми је). Ок то бра 1875. го ди не опе ри сао је ту мор гор ње ви ли це (мак си ле), 
ве ро ват но епу лис. 

Опе ра ци је на оку 
Др Ђор ђе вић је вр шио опе ра ци је и на очи ма. Та ко је 23. ав гу ста 1872. 

го ди не са успе хом и без по сле ди ца по вид, опе ра ци јом кроз кор не о то ми ју 
од стра нио јед но пар че ка ме на ко је је би ло про би ло ро жња чу, ушло у око 
и за бо ло се у со чи во. Вр шио је и опе ра ци је ка та рак те од стра њи ва њем со-
чи ва. Нај пре је из вр шио „три срећ не Гре фе ов ске ли не ар не екс трак ци је на 
три осо бе ко је су би ле на оба ока сле пе“, и со чи ва по кло нио Дру штве ној 
збир ци СЛД. Та квих опе ра ци ја из вео је још нај ма ње 16, а ве ро ват но и ви-
ше, и то са ма ло ком пли ка ци ја. Мар та 1874. го ди не из вр шио је пре се ца ње 
те ти ве уну тра шњег пра вог оч ног ми ши ћа (m. rec tus ocu li me di a lis) у ци љу 
ле че ња ра зро ко сти (стра би зма), а ок то бра 1875. екс ци ди рао је ту мор ве-
жња че (ко њук ти ве). 

Уро ло шке опе ра ци је
„Због сла бе и јед но лич не ис хра не“, чак и мла ди љу ди у про шло сти 

че сто су па ти ли од ка ме на у мо краћ ној бе ши ци, а због рас про стра ње не 
го но ре је или по вре да, мно ги су има ли сте но зе мо краћ не це ви (уре тре). 
За то је др Вла дан Ђор ђе вић већ од по чет ка ба вље ња хи рур ги јом мо рао да 
ра ди ци сто ли то то ми је и уре тро то ми је. Во де ну ки лу (хи дро це лу) ле чио је 
ева ку а ци о ним пунк ци ја ма и убри зга ва њем Лу го ло вог рас тво ра (во де ног 
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рас тво ра јо да), а у ци љу иза зи ва ња асеп тич ног за па ље ња, ко је је тре ба ло 
да до ве де до об ли те ра ци је про сто ра из ме ђу овој ни ца те сти са у ко ме се 
на ку пља ла теч ност. Мар та 1874. го ди не, уз аси стен ци ју др Ј. Хо ле ца, екс-
тир пи рао је ве ћи сар ком из мо шни ца „са ка стра ци јом на бо ле сној стра ни, 
јер је гу ка из те сти са по ла зи ла“, при че му је па ци јент „пот пу но оздра вио“. 
Ту мор је по кло нио Дру штве ној збир ци СЛД. 

Опе ра ци је на ко шта но-зглоб ном си сте му
Др Вла дан Ђор ђе вић је при ме њи вао ин ци зи је („он ко то ми је“) код 

гној них обо ље ња екс тре ми те та. Пре ло ме и иш ча ше ња ле чио је ре по зи-
ци јом и гип са ном имо би ли за ци јом, а уко ли ко би се уз пре лом на ла зи ла 
ра на, на гип са ном за во ју оста вљао је је дан про зор (код про стре ла два 
про зо ра, над ула зном и из ла зном ра ном), да би мо гао вр ши ти ис пи ра ње 
и пре ви ја ње ра не „дез ин фек тор ним“ сред стви ма. За па ље ње згло ба ку ка 
(Co xi tis) ле чио је гип са ним и екс тен зи о ним за во ји ма. Пр ву опе ра ци ју из 
ове обла сти, ок то бра 1873. го ди не, са вр ло до брим ре зул та том, код јед не 
де вој ке из вр шио је због кри во ши јо сти (тор ти ко лис) пре се ца њем те ти ве 
стер но кле и до ма сто ид ног ми ши ћа, код ко је је, по што је ра на на ми ши ћу 
за ра сла, др П. Осто јић „елек три сао ан та го ни сту“. Фе бру а ра 1874. го ди не 
по чео је да при ме њу је се кве стрек то ми је на го ле ња чи по Есмарк–Ди тло вој 
ме то ди, а мар та исте го ди не је, у Бе о град ској ва ро шкој бол ни ци, уз аси-
стен ци ју др Гон сјо ров ског, из вео пр ву ам пу та ци ју пот ко ле ни це „по но вој 
ме то ди ела стич ном ли га ту ром“. Aмпу та ци је пр сти ју вр шио је код „раз го-
ли ће них фа лан ге ал них згло бо ва“. Кон трак ту ре ко ле на ле чио је на сил ним 
ис пра вља њем („Bri se ment forsé“), а на кон то га ста вљао је гип са ни за вој, 
ко ји је др жао не ко ли ко не де ља. Код јед ног та квог слу ча ја ре зул тат му ни је 
био по знат, јер му се па ци јент ни је ја вио на кон тро лу, а код јед не па ци-
јент ки ње ре зул тат је био ве о ма до бар и она је мо гла нор мал но да хо да. 

Опе ра ци је из оп ште хи рур ги је
Из обла сти да на шње оп ште хи рур ги је, др Вла дан Ђор ђе вић је ин ци-

зи ја ма и кон тра ин ци зи ја ма ап сце са (тзв. он ко то ми ја ма) ле чио гној на обо-
ље ња. Ме ђу гној ним обо ље њи ма ле чио је и пе ри а нал не ап сце се и фи сту ле. 
Ка да би на и шао „на труо гној или рђа ве гра ну ла ци је“ гре бао би их Фолк ма-
но вом ка ши ком, па це лу по вр ши ну ка у те ри сао са Aci dum ni tri cum fu mans 
или са li qu or fer ri se squ ic hlo ra ti. Код ве ли ких оште ће ња ме ких тки ва, где су се 
ства ра ле ве ли ке шу пљи не, слу жио се Ша се ња ко вим си сте мом дре ни ра ња, 
а за дре но ве је ко ри стио „из ре ше та на цре ва од ка у чу ка“ ра зних про ме ра 
или штрајф не од плат на. Већ 1872. го ди не из вр шио је по на вља но бу жи-
ра ње ко ро зив не сте но зе јед ња ка. Опе ри сао је и ко жне ту мо ре. Од 1874. 
го ди не по чео је да из во ди аб до ми но цен те зе и то ра ко цен те зе, ко ри сте ћи 
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„in stru ment Di eu la fo is“. Те го ди не је екс ци ди рао кар ци ном дој ке код му-
шкар ца, ко ри сте ћи „пла ти ни ту жи цу ко ја је до бе ло ће уси ја на гал ва но-
ка у стич ним апа ра том“ и по кло нио га дру штве ној збир ци СЛД. Фе бру а ра 
1875. го ди не опе ри сао је бо ле сни цу са укље ште ном фе мо рал ном ки лом, 
али она ни је пре жи ве ла, из гле да због не при ме ће не ган гре не цре ва и за-
па ље ња тр бу шне ма ра ми це (пе ри то ни ти са). Де цем бра 1875. го ди не екс-
ци ди рао је је дан не у ри ном на ру ци. „Па ро ни хи је“ (ве ро ват но оно што ми 
да нас на зи ва мо un gu is in car na tus-ом) „ви дао је по Бил ро то вом на чи ну“, 
за вла че ћи „тиф тик ис под оне иви це нок та ко ја за ра шћу је у ме со“. 

Aку шер ске ин тер вен ци је
По ред број них по ро ђа ја, то ком ко јих је ко ри стио и фор цепс а по по-

тре би вр шио и ре ви зи ју ма те ри це, др Вла дан Ђор ђе вић је код уги ну ћа 
пло да или за не ма ре них ком пли ка ци ја по ро ђа ја вр шио ке фа ло трип си је и 
екс трак ци је пло да. У јед ном слу ча ју ус пео је да спа си не са мо по ро ди љу 
не го и дру гог бли зан ца.

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ НА ПУ ШТА ХИ РУР ГИ ЈУ

Већ је спо ме ну то да је др Вла дан Ђор ђе вић због број них оба ве за све 
ви ше за по ста вљао ле кар ску стру ку, да би је, на жа лост, 1884. го ди не, и 
са свим на пу стио. Има ју ћи на уму ње гов та ле нат, на пу шта ње хи рур ги је 
ко мен та ри са ли су ње го ви учи те љи и ко ле ге. Те о дор Бил рот је, су де ћи по 
из ве сним из во ри ма, ре као: „Мом од лич ном уче ни ку, др Вла да ну Ђор ђе-
ви ћу зар ђао је скал пел на ште ту срп ске хи рур ги је“. На дру гим ме сти ма 
на ла зи се сле де ћа фор му ла ци ја: „За Ср би ју је жи ва ште та што је хи рур шки 
нож др Вла да на Ђор ђе ви ћа зар ђао“. Про фе сор Aлберт је ре као да „по сле 
Вла да на Ђор ђе ви ћа Ср би ја ви ше не ма хи рур га“. Др Во ји с лав Суб бо тић је 
1910. го ди не из ја вио да је „др Вла дан Ђор ђе вић ра дио на струч ној, хи рур-
шкој не мач кој ли те ра ту ри, у ду ху Бил ро то ве шко ле, са ле пим успе хом... 
Он се, по ред да ра за на у ку, од ли ко вао увек и умет нич ким та лен том. Ште та 
што су при ли ке би ле та кве, да је на пу стио хи рур ги ју у ко јој је, по сво јим 
спо соб но сти ма, био по зван да бу де пр вак“. У свом при ступ ном пре да ва њу 
сту ден ти ма ме ди ци не 1923. го ди не (ко је је про чи тао про фе сор Ми ли во је 
Ко стић), про фе сор Суб бо тић је на пи сао: „др Вла дан Ђор ђе вић био је до-
и ста стру чан хи рург. Бла го да ре ћи свом да ру и шко ли из ко је је про из и шао 
(ми сли се на Ме ди цин ски фа кул тет у Бе чу и ње го вог учи те ља, Те о до ра 
Бил ро та – при мед ба Ч. Р.) до и ста је био по зван, да код нас уса ди хи рур ги ју 
и да је спре ми и осна жи за да љи раз ви так. Но, баш ње гов мно го стру ки 
дар, у ве зи с ње го вом из ван ред ном сна гом, као и раз не по тре бе на ше та-
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да шње мла де др жа ве, учи ни ли су да је г. Вла дан на пу стио хи рур ги ју и да 
се ла тио дру гих за да та ка“. Мно ги дру ги ле ка ри, са вре ме ни ци др Вла да на 
Ђор ђе ви ћа, ко ји су по зна ва ли ње го ве спо соб но сти и ње го ву огром ну рад-
ну енер ги ју, сма тра ли су да је за срп ску ме ди ци ну и хи рур ги ју би ла ште та 
што је он на пу стио сво ју стру ку.

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
И СРП СКО ЛЕ КАР СКО ДРУ ШТВО

Др Aћим Ме до вић и др Јо ван Ва лен та су 1859. го ди не по ку ша ли да осну-
ју Ле кар ско дру штво, али због сла бог од зи ва ле ка ра тај по ку шај ни је ус пео.

По чет ком 1872. го ди не, мла ди енер гич ни ле кар и хи рург др Вла дан 
Ђор ђе вић је пре у зео ини ци ја ти ву и при до био гру пу бе о град ских ле ка ра да 
осну ју Срп ско ле кар ско дру штво. На сед ни ци од 22. апри ла 1872. го ди не др 
Вла дан Ђор ђе вић је сво је руч но на пи сао мол бу Ми ни стру уну тра шњих де ла 
за до зво лу за фор ми ра ње Срп ског ле кар ског дру штва. То пи смо је гла си ло:

„Го спо ди не Ми ни стре, 
Ле ка ри бе о град ски, ко ји су се до ле пот пи са ли, осе ћа ју ћи жи ву по тре-

бу за ка квим на уч ним сре ди штем у ко ме би на шли при ли ке и сред ства, да 
у на точ сво је га огром ног по сла, ко ји тро ши ско ро це ло куп но вре ме њи хо-
во, ипак др же ко рак са са вре ме ним на пре до ва њем це ло куп ног ле кар ства и 
је ста стве нич ких на у ка по моћ ни ца, са ста ви ли су се у Срп ско ле кар ско дру-
штво, жу де ћи да тим на чи ном ство ре по ље за ме ђу соб но оба ве шта ва ње 
и уна пре ђи ва ње не са мо бе о град ских ле ка ра, не го и сви ју ди пло ми са них 
ле ка ра ко ји ста ну ју по зе мља ма где срп ски на род жи ви, и сви ју на у че ња-
ка ко ји се ин те ре су ју за раз ви ја ње ме ди цин ских на у ка на срп ском је зи ку, 
ко ји би по же ле ли то ме дру штву при сту пи ти.

Устрој ство, ци ље ви и сред ства то га дру штва из ло же не су по тан ко у 
при ло же ном „Уста ву Срп ског ле кар ског дру штва у Бе о гра ду“. Ми мо ли-
мо да кле г. Ми ни стра уну тра шњих де ла, да нам до пу сти на из ло же ним 
осно ви ма скло пи ти јав но дру штво и да нам по твр ди устав дру штев ни“. 

Пи смо је пот пи са ло 14 бе о град ских ле ка ра.
На пр вом глав ном ску пу, одр жа ном 22. ју ла 1872. го ди не, др Вла дан 

је иза бран за се кре та ра Дру штва, ре и за бран је 28. ок то бра 1873. го ди не, 
а ту функ ци ју је оба вљао до 21. но вем бра 1874. го ди не, да кле две го ди не 
и осам и по ме се ци. Де фи ни сао је ци ље ве и на пи сао „Пра ви ла“ Дру штва, 
ко ја су, с ма лим до пу на ма, би ла усво је на. Осим ових, др Вла дан Ђор ђе-
вић има и ви ше дру гих за слу га за ово дру штво. Већ на пр вим са стан ци ма 
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за ла гао се да Дру штво поч не из да ва ти свој „Струч ни ор ган“. До био је за-
ду же ње да то пи та ње раз ра ди, па је на већ че твр том ре дов ном са стан ку, 
одр жа ном 16. сеп тем бра 1872. го ди не, под нео де таљ ни про грам о уре ђе њу 
ча со пи са за „ле кар ску књи жев ност“ Дру штва, ко ји је на звао Срп ски ар хив 
за це ло куп но ле кар ство. Вла дан је био иза бран за пр вог уред ни ка ча со пи-
са и уре дио је пр ву књи гу ко ја је иза шла 1874. го ди не. Од Кне за Ми ла на 
обез бе дио је стал ну го ди шњу по моћ Дру штву од 100 ду ка та (1200 ди на ра) 
ко ју је краљ Aлек сан дар Обре но вић по ве ћао на 120 ду ка та. Го ди ну да на 
од осни ва ња, Дру штво је од вла де тра жи ло по моћ за штам па ње „Aрхи ва“. 
Тек 26. ја ну а ра 1874. го ди не Ми ни стар ство про све те из ве сти ло је Срп ско 
ле кар ско дру штво да је „На род на Скуп шти на во ти ра ла за кон ко ји је Књаз 
пот пи сао“ и по ко ме се „Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство штам па у 
Др жав ној штам па ри ји бес плат но“, и то увек на вр ло ква ли тет ном па пи ру 
и у до број опре ми. Та ко је би ло мо гу ће да се у еди ци ји „Aрхи ва“, на при-
мер, до 1891. го ди не, из да ју 34 књи ге. 

Писмо др Владана Ђорђевића, написано својеручно, којим се у име 
београдских лекара обраћа министру унутрашњих дела с молбом да 

дозволи формирање Друштва.
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Првих девет оснивача Српског лекарског друштва
Др Владан Ђорђевић Др Б. Брил Др Аћим Медовић, 

председник

Др М. Јанковић Др Ђ. Клинковски

Др П. Остојић Др Ј. Машин Др Ј. Валента Др И. Ранимир

На Глав ном го ди шњем ску пу СЛД-а, ко ји је одр жан 20. апри ла 1886. 
го ди не, тај ним гла са њем, др Вла дан Ђор ђе вић је иза бран за пот пред сед ни-
ка. На ту функ ци ју је ре и за бо ром би ран три пу та да би 4. фе бру а ра 1890. 
го ди не, та ко ђе на Глав ном го ди шњем ску пу, тај ним гла са њем иза бран за 
пред сед ни ка; ре и за бран је 4. ја на у ра 1891. го ди не и на ду жно сти остао 
до 21. сеп тем бра 1891. го ди не, ка да је оба ве стио скуп да је име но ван за 
иза сла ни ка у Грч кој, те да за то убу ду ће не ће мо ћи пред се да ва ти ни при су-
ство ва ти са стан ци ма Дру штва. Исто вре ме но, из ве стио је о свом не дав ном 
при су ству на ме ђу на род ном хи ги јен ском кон гре су у Лон до ну, на ко ме је 
би ло ви ше од 3000 уче сни ка. Већ 5. ок то бра 1891. го ди не сед ни ца ма Дру-
штва пред се да вао је под пред сед ник др Ми ха и ло-Ми ка Мар ко вић. Вла дан 
је доц ни је иза бран за по ча сног пред сед ни ка Срп ског ле кар ског дру штва.

Ко ли ки је углед др Вла дан Ђор ђе вић имао у СЛД го во ри и чи ње ни ца 
да је, иако се ви ше ни је ба вио прак тич ном ме ди ци ном, тај ним гла са њем у 
Дру штву  би ран на од го вор не функ ци је и за кан ди да та за ре дов ног чла на 
Глав ног са ни тет ског са ве та.

Др Вла дан Ђор ђе вић је дао и зна ча јан струч ни до при нос Срп ском 
ле кар ском дру штву, на ро чи то то ком пр вих го ди на. На пи сао је ви ше чла-
на ка и књи га и пре вео не ко ли ко стра них књи га из ме ди ци не, штам па них 
у еди ци ји Срп ског ар хи ва за це ло куп но ле кар ство.
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Ак тив ним уче шћем у ра ду и број ним при ка зи ма на са стан ци ма до-
при нео је ре дов ном одр жа ва њу са ста на ка и њи хо вом ква ли те ту, као и 
афир ма ци ји СЛД у ши рим дру штве ним и струч ним кру го ви ма.

Дру штве ни зна чај Срп ског ле кар ског дру штва по ве ћа вао се ње го вим 
ан га жо ва њем у раз ма тра њу пред ло га са ни тет ских за ко на. Та ко су у Дру-
штву пре тре са ни ње го ви за кон ски про јек ти: про је кат За ко на о су зби ја њу 
про сти ту ци је (као о по ја ви ко ја се, ако се не мо же су зби ти, мо ра ре гу ли-
са ти), о Пре ду го тов ној рад њи за уре ђе ње са ни тет ске стру ке, из ко је га су 
про ис те кла два за ко на: За кон о на род ном са ни тет ском фон ду (1879) и 
За кон о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и чу ва њу на род ног здра вља (1881). 
Ов де је, из ме ђу оста лог, про пи сао да Срп ско ле кар ско дру штво, по пр ви 
пут, би ра чла но ве Глав ног са ни тет ског са ве та ко је је краљ са мо по твр ђи-
вао, али не и по ста вљао као ра ни је. 

Др Вла дан Ђор ђе вић је био је дан од пред став ни ка Ср би је на Тре ћем 
ме ђу на род ном ле кар ском кон гре су у Бе чу 1873. го ди не, где је узео уче шћа 
у ди ску си ји. Из ја снио се про тив ка ран ти на за ко ле ру, јер се они „не мо гу 
и она ко у жи вот при ве сти као што би тре ба ло“, ис та кав ши да „не сма тра 
при леп чи вост за је дан је ди ни но са мо за је дан од мно гих мо ме на та по-
стан ка и ши ре ња хо ле ре“ те да је бу дућ ност у „хи ги јен ским ме ра ма а не 
у за тва ра њу гра ни ца“. Био је и де ле гат Ср би је и СЛД на ме ђу на род ним 
хи ги јен ским кон гре си ма у То ри ну (1880), Же не ви (1882), Бе чу (1884) и 
Лон до ну (1891), пред став ник Ср би је на Ме ђу на род ној хи ги јен ској из ло-
жби у Бер ли ну, где је 28. ју на 1883. го ди не по по зи ву одр жао пре да ва ње о 
са ни те ту у Ср би ји. 

То ком пр ве три го ди не од осни ва ња Срп ског ле кар ског дру штва др 
Вла дан Ђор ђе вић дао је зна ча јан до при нос ње го вом струч ном ра ду. По ред 
при ка за опе ра ци ја ко је је из во дио (о ко ји ма је већ би ло ре чи),при ка зао је 
и низ нео пе ра тив них (ин тер ни стич ких) бо ле сни ка. 

У пр вој го ди ни ра да Дру штва (1872) при ка зао је „је дан вр ло ре дак 
слу чај ле пре или грч ке еле фан ти ја зе“, „уро ђе ни не до ста так ма те ри це и 
ва ги не код јед не рас пу ште ни це“, „је дан ре дак слу чај пем фи гу са по це лој 
сна зи“ и „јед ног вој ни ка са не пре кид ним дрх та њем јед не ру ке услед цен-
трал но – жив ча не бо ле сти“ .

Го ди не 1873. при ка зао је „Lu sus na tu rae“ код јед ног мом ка ко ји има 
три те сти са у јед ној мо шни ци“, јед ног, по це лом те лу, те то ви ра ног „ал-
ба не за ко ји је за са да нај са вр ше ни ји на све ту ег зем плар умет но сти те то-
ви ра ња“, „слу чај не кро то ми је на ти би ји јед ног бо ле сни ка са ела стич ном 
ли га ту ром уме сто ком пре си је глав ног ар те ри о зног ста бла“, и „две фо то-
гра фи је нео бич но ве ли ког ли по ма“. То ком те го ди не ре фе ри сао је „Фран-
цу ски на чин ле че ња про ти ву диф те ри је у ду ши („гу ште ра“)“, а у ча со пи су 
Дру штва об ја вио је и књи ге „Пр ве го ди не ле кар ске прак се. Ле кар ско – 
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ста ти стич ка сту ди ја“, „Ле кар ска ста ти сти ка срп ске вој ске за по то њих 30 
го ди на, упо ред но са вој но – ле кар ском ста ти сти ком оста лих европ ских и 
аме рич ких др жа ва“, а са др Ва лен том при пре мио је „Пи та ња за ску пља че 
на род не ме ди ци не“.

У тре ћој го ди ни ра да у Дру штву (1874) ре фе ри сао је „је дан за ни мљив 
слу чај ган гре не пе ни са“, „успе шну екс тир па ци ју не вро ма“, „о гри зли ца-
ма у но су ко је су са тр ле цео Sep tum na ri um“, „успе шну екс тир па ци ју гу ке 
на гор њој ви ли ци“, го во рио „о из вр ше ној уре тро то ми ји“, „о екс тир па ци-
ју фи бро ма на оку“, „о хер ни о то ми ји“ и „о екс тир па ци ји епи те ли јал ног 
кар ци но ма на че лу и о пла стич ној опе ра ци ји ко ја је на истом бо ле сни ку 
из вр ше на“ (Срп. Aрх. Це лок. Лек. 1879; књ.3:50).

На ред них го ди на је у Дру штву ре фе ри сао „О члан ку др Ку же ља о 
школ ским клу па ма“ и „О ово го ди шњем ме ђу на род ном хи ги јен ском кон-
гре су др жа ном у Ту ри ну“ (Срп Aрх Це лок Лек 1887; књ.9:7) и Лон до ну 1891. 
го ди не, а 1909. го ди не одр жао је ве ли ко пре да ва ње „Шта да нас опа жам у 
ме ди ци ни“ о че му је ра ни је би ло ре чи. По ред на ве де ног, др Вла дан Ђор-
ђе вић је уче ство вао у ди ску си ји по ве ћем бро ју ре фе ра та дру гих чла но ва 
СЛД, чи тао сво је књи ге, ра до ве и из ве шта је са кон гре са на ко ји ма је као 
де ле гат СЛД и Ср би је уче ство вао, од ко јих су мно ги доц ни је штам па ни. 
При ка зи вао је хи сто ло шке пре па ра те ко је је у Бе чу сам при пре мио, али 
и пре па ра те ту мо ра ко је је опе ра тив но од стра нио. Дру штве ној збир ци 
по кло нио је низ пре па ра та и фо то гра фи ја, а би бли о те ци при мер ке сво јих 
књи га, ра до ва, из ве шта ја и пре во да.

РАД НА СУ ЗБИ ЈА ЊУ НА ДРИ ЛЕ КАР СТВА 
И НА ПО ДИ ЗА ЊУ КВА ЛИ ТЕ ТА ЛЕ КАР СКОГ РА ДА

 
Још од сред ње ве ков не Ср би је, а на ро чи то то ком тур ске вла да ви не, 

„на род ни ле ка ри“ и бер бе ри (не ка вр ста хи рур га) пре у зе ли су глав ну уло гу 
у ле че њу на ро да. Због не до стат ка ле ка ра, не по ве ре ња у на уч ну ме ди ци ну 
и на вод но до брих ре зул та та ле че ња од стра не на род них ле ка ра, о че му су 
се у на ро ду ши ри ле при че о си гур ним и чу до твор ним из ле че њи ма, њи-
хов ути цај се на ста вио и у XIX ве ку. С дру ге стра не, ка ко је број ле ка ра 
био ма ли, у не ким ва ро ши ма и вој ним фор ма ци ја ма за ле кар ске по сло-
ве ан га жо ва ни су ле кар ски по моћ ни ци, ма ги стри хи рур ги је и „ле ка ри“ 
ко ји су сво је ди пло ме сте кли под сум њи вим окол но сти ма, нај че шће на 
не мач ким ме ди цин ским шко ла ма, о че му је, као де ле гат Ср би је, на Тре-
ћем ме ђу на род ном ле кар ском кон гре су у Бе чу, 1873. го ди не, го во рио др 
Aћим Ме до вић. Да би та кве по ја ве су збио, др Вла дан Ђор ђе вић је за ко ном 
пред ви део да „ни ко не мо же у Ср би ји као ле кар прак ти ци ра ти, ко ји ни је 



118 Живот и дело српских научника

од над ле жних вла сти при знат за пра вог ле ка ра“, да ће се до зво ла за рад 
да ва ти „на под не се ну мол бу, са мо оним ли ци ма... ко ја су ре дов но свр ши ла 
ле кар ске на у ке на ка квом при зна том др жав ном уни вер зи те ту, на ко ме су 
до би ла ди пло ме док то ра це ло куп ног ле кар ства („uni ver sae me di ci nae“) или 
док то ра ме ди ци не и хи рур ги је, но ко ја им ди пло ма да је пра во на ле кар-
ску прак ти ку у оној др жа ви, у ко јој су ди пло му до би ла; ако се у до тич ној 
др жа ви, за пра во на ле кар ску прак су, тра жи осим ди пло ме на док тор ски 
ака де мич ки чин, још и др жав ни ис пит, он да ће се од та квих ли ца тра жи-
ти по ред док тор ске ди пло ме и све доџ ба о др жав ном ис пи ту“. Пред ви део 
је и да ма ги стри хи рур ги је мо гу „у Ср би ји до би ти са мо та ква ле кар ска 
ме ста на ко ји ма ће прак ти ко ва ти под над зо ром и од го вор но шћу ка кво га 
ди пло ми ра но га ле ка ра... са мо као ле кар ски по моћ ни ци, па и то тек по што 
до ка жу да су ре дов но свр ши ли на у ке и до би ли уни вер зи тет ску ди пло му 
ма ги стра хи рур ги је; но до зво ље ње на са мо стал но ле че ње сви ју уну тра-
шњих и спољ них бо ле сти не мо же им се да ва ти“, да „па тро ни хи рур ги је 
мо гу се упо тре би ти са мо у бол ни ца ма ве ћим као ста ре ши не бол ни ча ра и 
ну ди ља. Са мо по крај њој по тре би ка квој у пер со на лу бол нич ком мо ћи ће 
се при ми ти за ле кар ског по моћ ни ка на бол ни ци са мо онај па трон хи рур-
ги је, ко ји пред ис пит ном ко ми си јом, по све од лич ним ре зул та ти ма по ка-
же да је за то. Ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма, ко ји пу ту ју ра ди ле че ња очи ју, 
уши ју, зу ба, или се ба ве спе ци јал но елек тро те ра пи јом, хи дро те ра пи јом 
итд. да је до зво лу на од ре ђе но вре ме Са ни тет ско оде ље ње Ми ни стар ства 
уну тра шњих де ла, на осно ву њи хо вих ди пло ма, или на осно ву по све до че-
не ве шти не пред на ро чи том ко ми си јом Глав ног са ни тет ског са ве та“, а да 
„са мо у ци ма ви да ри ма не мо же се ни под ка квим усло ви ма од са да да ва ти 
до зво ла на ле че ње ни у оп ште, ни за по је ди не ре до ве бо ле сти или по вре де“ 
па „ко не ма над ле жну до зво лу на вр ше ње из ве сног ле кар ског, ра нар ског 
или при маљ ског по сла, а упу шта се у ле че ње ра ди сво је ко ри сти, сма тра-
ће се као ва ра ли ца и ка зни ће се нов ча ном гло бом... или за тво ром; а ако 
ли кри ви цом та кве лич но сти или услед не це лис ход ног ле че ња од ње не 
стра не, не ко се оште ти, оса ка ти или умре су ди ће му се по § 183. кри вич-
ко га за ко на. Ова мо спа да ју они ма ги стри или па тро ни хи рур ги је, ба би це 
и спе ци ја ли сте ко ји би се упу шта ли у ле че ње, за ко је не ма ју до зво ље ње 
од над ле жне вла сти“.

Ка ко се, због не до стат ка би ло ка квог ква ли фи ко ва ног здрав стве ног 
осо бља на род по не где мо рао обра ћа ти бер бе ри ма и на род ним ле ка ри ма, 
др Вла дан Ђор ђе вић је ор га ни зо вао кур се ве за ова ли ца, на ко ји ма су под-
у ча ва ни не са мо ка да и ка ко не што тре ба да ура де, не го мно го ви ше шта 
ни када и ни по што не сме ју да ура де.

За кон ском од ред бом да „ме ди цин ску прак ти ку у Ср би ји мо гу оба-
вља ти са мо срп ски по да ни ци“ фа во ри зо ва на је ин те гра ци ја стра них 
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ле ка ра у срп ско дру штво. Они су не са мо при ма ли срп ско по дан ство (др-
жа вљан ство), већ су че сто сту па ли су брак са срп ским др жа вља ни ма, по-
не ки при ма ли и пра во слав ну ве ру, по ста ја ли пра ви срп ски па три о ти и да-
ва ли жи во те у осло бо ди лач ким ра то ви ма срп ског на ро да. Не ки од њих су 
по ста ли ро до на чел ни ци ле кар ских по ро ди ца, од ко јих не ке тра ју и да нас. 

Др Вла дан Ђор ђе вић ни је са мо зах те вао што бо љи рад ле ка ра. Он је, 
ка ко ка же др Ми ло ва но вић, за „кон трак ту ал не сре ске ле ка ре, био пра ви 
спа си тељ“ јер их је „осло бо дио од ти ра ни је сре ских на чел ни ка“, ко ји су 
„увек мо гли на ћи узро ке да под бу не срез и да ту же сре ског ле ка ра“ јер је 
„сре ски ка пе тан увек био у пра ву а ни кад ле кар“.

Из гле да је др Вла дан Ђор ђе вић у про ле ће 1889. го ди не пред ло жио 
да се за на чел ни ка хи рур шког оде ље ња Бе о град ске ва ро шке бол ни це на 
Па ли лу ли (да на шња згра да Срп ског ле кар ског дру штва) по ста ви осни вач 
мо дер не срп ске хи рур ги је, др Во ји слав Суб бо тић, хи рург, Ср бин ро дом 
из Но вог Са да, аустро у гар ски др жа вља нин, ко ји је до та да био на чел ник 
хи рур шког оде ље ња и управ ник Зе мун ске бол ни це.

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
У ЗДРАВ СТВЕ НОМ ПРО СВЕ ЋИ ВА ЊУ 

Ка ко смо већ ре кли, др Вла дан Ђор ђе вић је, на ро чи то у вре ме док 
је био на че лу са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, на-
сто јао да по диг не оп ште хи ги јен ске при ли ке. Као пред став ник Ср би је и 
Срп ског ле кар ског дру штва уче ство вао је на не ко ли ко ме ђу на род них хи-
ги јен ских кон гре са. Био је све стан да је нео п ход но мно го ра ди ти на здрав-
стве ном про све ћи ва њу на ро да, па је 1881. го ди не осно вао ча со пис „На-
род но здра вље“. Ча со пис је из да ва ло са ни тет ско оде ље ње Ми ни стар ства 
уну тра шњих де ла. Вла дан Ђор ђе вић је био уред ник ча со пи са од 1. ју на 
1881. до 26. ју ла 1884. Пр ве и дру ге го ди не из да та су по 52 бро ја, а тре ће – 51 
број, што укуп но из но си 155 бро је ва. Др Вла дан Ђор ђе вић је и сам пи сао 
за овај ча со пис. Са мо у пр ве три го ди не на пи сао је 10 при ло га. Уре ђи ва ње 
ча со пи са по сле 1884. го ди не пре у зе ли су дру ги, и он је доц ни је штам пан 
као до да так све за ка ча со пи са Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство.

У про ле ће 1882. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић је у Не мач кој ско ро два 
ме се ца про у ча вао мо дер не кон струк ци је бол ни ца и ху ма ни тар не за во де. 
Том при ли ком по се тио је „Re ic hsge sund he it samt“ где је ви део да се ра де 
„епо хал не ства ри“, па је ре шио да „јед ног мла дог али вр ло спо соб ног срп-
ског ле ка ра и хи ги је ни ча ра“ по ша ље о др жав ном тро шку на две го ди не у 
Бер лин да се „спре ми за ше фа јед не хи ги јен ске ла бо ра то ри је“. Као нај по-
год ни ју лич ност за та кву еду ка ци ју ви део је др Ми ла на Јо ва но ви ћа-Ба ту та. 



120 Живот и дело српских научника

По што је про це нио да је бо ље да уме сто кон кур са об ја ви јав ни рас пис и 
на гра ду за нај бо ље из ра ђе ну те му из обла сти хи ги је не, пред ло жио је др Ба-
ту ту да се при хва ти то га по сла. По бед ни ку на кон кур су обе ћа на је на гра да 
од 2500 ди на ра го ди шње на две го ди не за де ло ко је ће са др жа ва ти по у ке 
„о чу ва њу здра вља на ро чи то за се ља ке и те жа ке, и то на ро чи то с об зи ром 
на хи ги јен ске од но ша је жи во та те жа ка у Кра ље ви ни Ср би ји“ али та ко да 
бу де „по пу лар но из ра ђе на да је сва ки ко са мо уме срп ски чи та ти, мо же 
раз у ме ти“. Др Ба тут је при хва тио по ну ду и по чео је сла ти сво је при ло ге 
ко ји су обај вљи ва ни у Вла да но вом ча со пи су „На род но здра вље“, а 1884. 
го ди не при ло зи су од штам па ни у ви ду за себ не књи ге под на сло вом „По у-
ка о чу ва њу здра вља“. По уве ре њу ко ми си је, у ко јој је био и Вла дан, „де ло 
је на пи са но са те ме љи тим по зна ва њем са да шњег ступ ња хи ги јен ске на у-
ке, са све стра ним по зна ва њем на ше га на род ног жи во та у свим кра је ви ма 
где он жи ви“ и „та ко ле пим на род ним је зи ком и та ко ла ко ра зу мљи вим 
сти лом“ ... „да ће ову књи гу раз у ме ти сва ко ко зна срп ски чи та ти“. Књи га 
је од штам па на у 5000 при ме ра ка, од ко јих је по је дан при ме рак био по-
кло њен свим основ ним шко ла ма у Ср би ји и свим би бли о те ка ма сред њих 
шко ла. Ина че, др Ба тут је, до бив ши ту на гра ду, ову спе ци ја ли за ци ју оба-
вио у Мин хе ну, Бер ли ну, Лон до ну и Па ри зу.

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
ОСНИ ВАЧ ЦР ВЕ НОГ КР СТА У СР БИ ЈИ

За вре ме бо рав ка и ра да у пру ском вој ном са ни те ту, др Вла дан Ђор-
ђе вић је уви део да ни Не мач ка ни је у ста њу ни из да ле ка да по тре бе рат ног 
са ни те та по кри је про фе си о нал ним ка дром; огром ну по моћ да ва ли су во-
лон те ри, ме ђу ко ји ма су би ли и чла но ви по ро ди ца нај ви ших зва нич ни ка 
др жа ве. Да би и у Ср би ји охра брио та кав по крет, др Вла дан Ђор ђе вић је 
8. ја ну а ра 1876. го ди не одр жао пре да ва ње „Цр вен крст на бе лој за ста ви“ 
(ка сни је и об ја вио и исто и ме ну књи гу), и из нео пред лог „да се у Ср би ји 
осну је јед на мре жа од дру жи на и од бо ра, ко ји би у мир но до ба спре ма ли 
све што тре ба ра ње ни ци ма и бо ле сни ци ма у рат но до ба“. 

На пра вио је де та љан план ка ко тре ба са ста ви ти цен трал ну упра ву и 
под од бо ре по уну тра шњо сти Ср би је, ка ко ор га ни зо ва ти кур се ве за бол-
ни чар ке и ну ди ље при ват не по мо ћи, шта тре ба на ба ви ти из ино стран ства, 
ка ко ство ри ти цен трал но скла ди ште са ни тет ског ма те ри ја ла, а ка ко по-
гра нич не ма га ци не и шта тач но и ко ли ко у мир но до ба тре ба има ти у тим 
ма га ци ни ма од за вој ног ма те ри ја ла, ин стру ме на та, хра не и др. 

Из нев ши мир но доп ски план ак тив но сти глав ног од бо ра у Бе о гра-
ду, до де та ља је по бро јао ње го ве за дат ке ка да се по ја ви мо гућ ност ра та, 
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од из бо ра де ло во ђа, хи рур шких са вет ни ка и дру штве них иза сла ни ка ко ји 
ће ићи с вој ском, пре ко на бав ке ко ла, кре ве та и др., при ку пља ња до бро-
вољ них бол ни ча ра и ну ди ља при по гра нич ним ма га ци ни ма дру штва, до 
ор га ни зо ва ња са ни тет ских ета па дуж глав них пу те ва и ор га ни зо ва ња дру-
штве них ре зер вних бол ни ца. Сво је пре да ва ње и пред лог др Вла дан Ђор-
ђе вић је за вр шио же љом: „Не ка би Цр ве ни крст на бе лој за ста ви до нео 
срп ској вој сци онај бла го слов и ону по моћ, ко ју је то зна ме ње чо веч но сти и 
брат ске љу ба ви пре ма бли жњем до не ло дру гим са вре ме ним вој ска ма у све-
ту“. По сле пре да ва ња, пред сед ник „Гра ђан ске ка си не“ Ђор ђе Си мић из ја вио 
је „...да Гра ђан ска ка си на узи ма на се бе ини ци ја ти ву да се оства ри пред лог 
др Вла да на Ђор ђе ви ћа“. Већ 18. ја ну а ра 1876. го ди не у Гра ђан ској ка си ни 
одр жан је збор нај у глед ни јих гра ђа на, ко ји је иза брао При вре ме ни од бор 
са за дат ком да из ра ди ста ту те за Срп ско дру штво при ват не по мо ћи рат ним 
ра ње ни ци ма и бо ле сни ци ма. Ка ко је др Вла дан већ при пре мио те ста ту те 
(„Пра ви ла“), то их је При вре ме ни од бор усво јио а кне жев ска вла да по твр-
ди ла 23. ја ну а ра 1876. го ди не. Два да на ка сни је био је са зван јав ни збор у 
оп штин ској дво ра ни Бе о гра да, на ко ме су иза бра ни цен трал на упра ва и 
глав ни од бор, а по том је по че ло и упи си ва ње члан ства. Вла дан Ђор ђе вић је 
иза бран за чла на глав ног од бо ра (у ко ме је остао све до IV ре дов не глав не 
скуп шти не, одр жа не 29. апри ла 1876). На јед ном од прет ход них са ста на ка 
од бо ра у ко ме је био др Вла дан Ђор ђе вић био је кон ци пи ран про глас за 
на род. На кра ју про гла са је пи са ло: „Жи вео кнез срп ски, Ми лан М. Обре-
но вић IV, жи вео на род срп ски“. Ка ко је на скуп шти ни Дру штва тај део 
про гла са био из ба чен, др Вла дан је по сле ду жег раз ми шља ња 3. фе бру а ра 
1876. го ди не дао обра зло же ну остав ку на члан ство (1907. го ди не је иза бран 
за по ча сног чла на Срп ског дру штва цр ве ног кр ста). Ина че, 24. мар та 1876. 
срп ска вла да је у Бер ну при хва ти ла Же нев ску кон вен ци ју. Срп ско дру штво 
цр ве ног кр ста је за крат ко вре ме има ло 35 под од бо ра и пре ко 2000 чла но ва. 
За штит ник Цр ве ног кр ста ни је по стао кнез Ми лан не го кне ги ња На та ли ја, 
пет да на пред об ја ву ра та Тур ској 20. ју на 1876. го ди не. 

Већ у срп ско–тур ским ра то ви ма срп ски Цр ве ни крст је оправ дао оче-
ки ва ња, та ко да је др Вла дан Ђор ђе вић мо гао да ка же: „од 25 000 ра ње ни ка 
ко ли ко смо их у окру глој ци фри има ли у Пр вом срп ско–тур ском ра ту, ни је 
би ло ваљ да ни јед но га ко ме, по ред др жав не, ни је ука за на и при ват на по-
моћ“. „Срп ско дру штво Цр ве ног кр ста, учи ни ло је Срп ској вој сци у Пр вом 
срп ско–бу гар ском ра ту 1885. го ди не ве ли ку по моћ, не са мо у ра зно вр сном 
са ни тет ском ма те ри ја лу и дру гом бо ле снич ком при бо ру и нов цу већ и у 
сво јим са ни тет ским фор ма ци ја ма – са ни тет ским ко ло на ма – ко је је оно 
још у ми ру спре ма ло за тран спорт ра ње ни ка у ра ту.“

Срп ски Цр ве ни крст је од и грао ве ли ку уло гу и у бал кан ским ра то-
ви ма и Пр вом свет ском ра ту. Ла зар Ген чић је с пра вом ре као да је на 
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„по чет ку свет ског ра та на ша вој ска има ла ма ло свог ма те ри ја ла, да би и 
са не гом сво јих мно го број них ра ње ни ка вр ло рђа во про шла да не бе ше 
по мо ћи из ма га ци на Срп ског цр ве ног кр ста“. Он је ре као и да „др Вла дан 
у це лом свом жи во ту ни је ни шта дру го ура дио сем што је осно вао Срп ско 
дру штво цр ве ног кр ста, то би би ло до вољ но да га сви ми, ко ји при па да мо 
ге не ра ци ји ко ја је уче ство ва ла у дру штве ним по кре ти ма, ра до ви ма па и 
ра то ви ма, ко ји су нас до ве ли до ове сна ге и ве ли чи не па и бу ду ћа по ко ље-
ња има мо сма тра ти као јед ног од на ших нај по зна ти јих ста ри јих ра де ни ка“ 
те да ће и „осни ва ње Срп ског дру штва цр ве ног кр ста оста ти... јед на од 
нај ве ћих тво ре ви на др Вла да на“. 

ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИЋ 
И ОСНИ ВА ЊЕ МЕ ДИ ЦИН СКОГ 

ФА КУЛ ТЕ ТА У БЕ О ГРА ДУ

Ка да се 1879. го ди не то ком рас пра ве о Пре ду го тов ној рад њи за уре ђе-
ње са ни тет ске стру ке по ја ви ла ини ци ја ти ва по сла ни ка Ва си ли ја Па ви ћа да 
„Ве ли ку шко лу тре ба ди ћи на сте пен Уни вер зи те та, па да се на ши си но ви 
спре ме за док то ре, те да они ле че свој на род“ др Вла дан Ђор ђе вић је ве ро-
вао да за то још не по сто је усло ви јер „...Ме ди цин ски фа кул тет зах те ва пре 
све га огром ну на у че њач ку сна гу, зах те ва про фе сор ски кор, ко га не ма мо 
и ко га не мо же мо има ти још за 30 го ди на, Ме ди цин ски фа кул тет зах те ва 
та ко огром не и ску по це не на уч не збир ке, ка кве не мо же мо за ду го вре ме 
до би ти, па баш кад би има ли но ва ца за то.“ Он да ље ка же „да чак кад би-
смо у срп ском на ро ду има ли ка квог ве ли ко ду шног бо га та ша, да из ва ди 
не ко ли ко ми ли о на, да се оства ри ова уста но ва, као што је би ло код Гр ка у 
Aти ни; па ре ци мо да до би је мо од је дан пут све те од лич не про фе со ре, ко ји 
би ка дри би ли да пре да ју на на шем фа кул те ту, на ша ме ди цин ска шко ла 
би ла би или вр ло до бра или би из ње из ла зи ли осред њи па и ло ши ле ка-
ри. Aко би шко ла би ла ло ша, он да би би ла гре хо та у њу уло жи ти то ли ке 
ка пи та ле и то ли ку ум ну сна гу. Aко би би ла до бра, он да би глав на ма са 
на ших мла ди ћа, ко ја се ода је ви шем шко ло ва њу и ко ја се до са да ода ва ла 
прав ним на у ка ма, на гр ну ла у ме ди цин ски фа кул тет та ко, да би за 10–15 
година не са мо Ср би ја за до во љи ла сво ју по тре бу ле ка ри ма, не го би се 
по чео ства ра ти ле кар ски про ле та ри јат, ко ји би са сва ком го ди ном по ста-
јао све мно го број ни ји“. Сма трао је „да је бо ље да ми по 20–30 пи то ма ца о 
др жав ном тро шку ши ље мо на стра не уни вер зи те те за ле кар ске на у ке па 
ће мо за 5–6 го ди на, има ти опет све на ше си но ве ле ка ре.“ За то је и у За ко-
ну из 1881. го ди не пред ви део са мо осни ва ње Шко ле за ба би це и ле кар ске 
по моћ ни ке али не и Ме ди цин ски фа кул тет.
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За вре ме вла де др Вла да на Ђор ђе ви ћа, 1898. го ди не, по че ле су при-
пре ме за по ди за ње Ве ли ке шко ле на сте пен уни вер зи те та. Осно ва на је 
и тзв. „Уни вер си тет ска ко ми си ја“, ко ја је ис ка за ла по тре бу шко ло ва ња 
ле ка ра на бу ду ћем срп ском уни вер зи те ту, што је ка сни је ушло и у За кон 
о уни вер зи те ту, усво је ном 5. мар та 1905. го ди не, у чи јем је 4. чла ну би ло 
пред ви ђе но осни ва ње и Ме ди цин ског фа кул те та. 

У раз во ју са ни тет ских уста но ва у Ср би ји, а на ро чи то из град њи бол-
нич ког ком плек са на Вра ча ру у Бе о гра ду, Вла дан Ђор ђе вић је ви део ства-
ра ње осно ве за Ме ди цин ски фа кул тет, та ко да је у пре да ва њу на Пр вом 
кон гре су срп ских ле ка ра и при род ња ка ре као: „Ги не ко ло шка кли ни ка са 
ба бич ком шко лом већ од лич но функ ци о ни ше под упра вом струч ња ка 
Д-ра Јо ва но ви ћа, че ти ри па ви љо на за ве ли ку хи рур шку кли ни ку већ су 
по диг ну та. И та ко ма ло по ма ло, на Вра ча ру крај Бе о гра да, ви ди мо да ни-
че нај леп ше цве ће срп ске чо веч но сти, срп ске кул ту ре и не ће ду го тра ја ти 
а тај Вра чар по кри ће она иде ал на ху ма ни тар на ко ло ни ја Ср би је ко ја је 
пред ви ђе на са ни тет ском ре фор мом од 1881, и она ће тек по ста ти со лид ни 
те мељ за ме ди цин ски фа кул тет Срп ско га уни вер зи те та“. 

Бу ду ћи да је био у не ми ло сти за вре ме вла да ви не но ве ди на сти је Ка-
ра ђор ђе ви ћа, ни је се мно го упу штао у ди ску си ју ни за осни ва ње фа кул те та 
ни про тив то га. 

ДРУ ГИ О ВЛА ДА НУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

Др Вла дан Ђор ђе вић је био ком плек сна лич ност о ко јој су мно ги го-
во ри ли кри тич ки, са ни по да шта ва њем а дру ги су га хва ли ли и ди ви ли му 
се. И ме ђу ле ка ри ма ми шље ња су би ла по де ље на али нај ве ћим де лом по-
зи тив на. Ци ти ра мо др Ми ха и ла-Ми ку Мар ко ви ћа, ње го вог са вре ме ни ка, 
ко ји је сма трао да Ср би ја др Вла да ну Ђор ђе ви ћу, ко ји ју је то ли ко за ду жио, 
ни ка да ни је ка за ла хва ла на ње го вом тру ду и ра ду. По ње го вом уве ре њу 
„Вла дан је био Ср бин од гла ве до пе те“; он је „Срп ски ми слио, Срп ски осе-
ћао“ и њему је сва ка срп ска „оп шта не да ћа за да ва ла бол“ и да је „он тај бол 
ис ка зи вао“. По Мар ко ви ће вим све до че њи ма Вла дан је био чо век од ре чи, 
да се „на ње го ву реч мо гло ра чу на ти, као на че лик“ и да „што Вла дан јед ном 
ка же, то је ка за но“. Вла дан је, ис ти че Мар ко вић, го во рио „ја сно, раз го вет но, 
сми шље но... Сва ка реч би ла је на свом ме сту. Сва ки ње гов го вор мо гао се 
без ика кве ко рек ци је штам па ти. Доц ни је се раз вио и по стао пра ви ора тор-
им про ви за тор, да си га мо гао са ти ма слу ша ти са нај ве ћим за до вољ ством.“

Сви су при зна ва ли ње го во све стра но обра зо ва ње, ен ци кло пе диј ско 
зна ње, на чи та ност, оштро ум ност, ин те ли ген ци ју, ор га ни за тор ски дух и 
огром ну енер ги ју ко јом је над ма шио све сво је са вре ме ни ке. На жа лост, 
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Вла дан Ђор ђе вић је био „кри ти чар на ших ма на ко јих има мо мно го, био 
је не у стра шив и ка рак те ран па у ве ћи ни и објек ти ван“, што на рав но ни је 
по пу лар но.

 Упр кос ње го вим по ли тич ким ста во ви ма ко ји су, при род но, има ли 
ве ли ки број про тив ни ка, ње го ве не сум њи ве за слу ге о ко ји ма је би ло ре чи, 
де це ни ја ма ни су при зна ва не. Не за хвал ност пре ма за слу га ма др Вла да на 
Ђор ђе ви ћа ишла је до тле да је 1910. го ди не, ка да је про сла вљао 50-то го-
ди шњи цу књи жев ног ра да, „са ве ли ким оду ше вље њем од би јен пред лог“ 
да му се као не ка да шњем се кре та ру „Зо ре“ че сти та. 

Мо жда је наш нај по зна ти ји исто ри чар ме ди ци не, др Вла ди мир Ста-
но је вић, до бро оце нио и до бре и ло ше осо би не др Вла да на Ђор ђе ви ћа 
ре кав ши да је он „нео бич но ком пли ко ва на фи гу ра“, „јед на од нај ин те ре-
сант ни јих по ја ва на шег кул тур ног жи во та“, „со ци јал но кул тур ни мо тор 
пр вог ре да“, „цен трал на фи гу ра ме ђу свим та да шњим ле ка ри ма“, али и да 
га је „за ни мао сва ки по сао и сва ки за нат али не за ду го“ јер „он ни је био 
узан дух спе ци ја ли сте про фе си о нал ца, ко ји во ли ду би ну на ра чун ши ри не, 
већ дух ши ри не, да љи не и бес ка ра ја, дух ен ци кло пе ди сте“. Па ипак, ве ли 
он „за хва љу ју ћи сво јој ра зно вр сној еру ди ци ји, не чу ве ној енер ги ји и ви до-
ви то сти, он је... у свим стру ка ма и за на ти ма у ко је је за ви ри вао дао ви ше, 
не го мно ги обич ни и про сеч ни про фе си о нал ци. Вла дан је је дан фе но мен 
и је дан кру пан наш та ле нат. Да је тај та ле нат био у пси хо ло шкој мо гућ но-
сти да се пре пра ви, тј. да се не рас пли њу је, већ да се уду бљу је, он би био 
ге ни ја лан“. Оце њу ју ћи ње гов до при нос исто ри ји на шег вој ног са ни те та 
др Ста но је вић је ре као и ово: „Са ни тет све до да нас ни је имао ни ка да 
пло до твор ни јег књи жев ног пе ри о да, ни ве ћег бро ја са ни тет ских из да ња 
не го у ње го во до ба. Др Вла дан Ђор ђе вић је сео, на пи сао и из дао јед но де ло 
кла сич не и вред но сти и обим но сти, ко ји по зни ји ауто ри у вој ном са ни те-
ту ни су не са мо пре ба ци ли, већ ни су ни по ку ша ли иза ћи на так ми че ње.“

Вла дан Ђор ђе вић, ина че, ни је пре зао да се су ко би са они ма са чи јим се 
ста во ви ма и по ступ ци ма ни је сла гао. За то је ство рио број не не при ја те ље. То 
је усло ви ло од нос пре ма ње го вом књи жев ном ра ду, ко ји је био иг но ри сан и 
нео прав да но пот це њи ван. По не ко би мо гао по ми сли ти да је др Вла дан на 
не ки на чин ужи вао у тим су ко би ма, спо ре њи ма и по ле ми ка ма. Ме ђу тим из 
ње го вих пи са ма Вал та за ру Бо ги ши ћу ви ди се да је био ве о ма раз о ча ран и 
не сре ћан због то га, али му ње гов ка рак тер ни је до пу штао да бу де дру га чи ји. 
Же лео је да се до га ђа ји и Ср би ја ме ња ју бр зо и на бо ље на на чин ко ји је он 
сма трао ис прав ним, па ни је пре зао од не ди пло мат ских и не де мо крат ских 
сред ства да то по стиг не. Це лог жи во та др жао се прин ци па „La bo re mus“ 
(ра ди мо) и „чи ни шта ти је ду жност“ без об зи ра на по сле ди це. Раз о ча ран 
због од но са сре ди не, из гле да да се и ка јао што се ни је др жао сво је ле кар ске 
и хи рур шке стру ке, ко ја би му омо гу ћи ла удо бан и ми ран жи вот.
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Иако су о др Вла да ну Ђор ђе ви ћу да ва не чак и ја ко не га тив не оце не 
ни ње го ви нај ве ћи не при ја те љи ни су мо гли до ка за ти би ло ка кво ње го во 
не по ште ње. Оп ту жбе за пла ги ја те по ка за ле су се пот пу но нео сно ва ним, а 
упр кос ра зним на га ђа њи ма и сум њи че њи ма др Вла дан Ђор ђе вић је остао 
по штен иако су му, бар у јед ном пе ри о ду, кроз ру ке про ла зи ли ми ли о ни. Он 
је чи тав жи вот, осим док је био пред сед ник вла де, углав ном про вео скром-
но а по след ње де це ни је про жи вео је у оску ди ци и си ро ма штву, па се че сто 
жа лио да за сво је број не „де ко ра ци ја“ (од ли ко ва ња) не мо же ни шта ку пи ти. 

Члан ства у удру же њи ма

По сле об ја вљи ва ња ра до ва у Ла ген бе ко вом ар хи ву за кли нич ку хи рур-
ги ју др Вла дан Ђор ђе вић је 1869. го ди не иза бран за ре дов ног чла на Срп ског 
уче ног дру штва, 23. ја ну а ра 1888. го ди не за до пи сног чла на Aка де ми је фи-
ло соф ских на у ка Кра љев ске срп ске ака де ми је, а 28. де цем бра 1889. го ди не 
за ре дов ног чла на це ло куп не Срп ске Кра љев ске Ака де ми је. При ступ ну бе-
се ду под на сло вом „Ко ра ис и До си пи је“ одр жао је 30. апри ла 1894. го ди не.

Др Вла дан Ђор ђе вић био је иза бран и у ви ше раз ли чи тих дру шта ва. 
Од до ма ћих био је ре дов ни члан Срп ског ле кар ског дру штва (1872), Срп-
ског дру штва Цр ве ног кр ста (1876) и по ча сни члан тог дру штва (1907). Од 
ино стра них дру шта ва био је ре дов ни члан Ле кар ске за дру ге у Бе чу (1870) 
и Aнтро по ло шког дру штва у Бе чу (1871), по ча сни члан Збо ра ли јеч ни ка 
Хр ват ске и Сла во ни је (1875), до пи сни члан Дру штва сла вен ских ли јеч ни ка 
(1875), Фран цу ског дру штва за јав ну хи ги је ну у Па ри зу (1881), Шпан ског 
хи ги јен ског дру штва у Ма дри ду (1883), Бел гиј ског дру штва јав не хи ги је не 
у Бри се лу (1885) и Дру штва за ди пло мат ску исто ри ју у Па ри зу (1892), као 
и по ча сни чла на грч ког на уч ног дру штва „Pa ra nos“ у Aти ни (1892), грч ког 
књи жев ног дру штва „Si lo gos“ (1895) у Ца ри гра ду и Ру ског ар хе о ло шког 
ин сти ту та, та ко ђе у Ца ри гра ду (1895). 

Од ли ко ва ња 

Др Вла дан Ђор ђе вић је био но си лац мно го број них до ма ћих и стра-
них од ли ко ва ња и број них при зна ња. 

Од до ма ћих од ли ка ва ња то су: Кра љев ски срп ски ор ден Та ков ски на 
пр си ма, Кра љев ски срп ски ор ден Та ков ски о вра ту (ко ји је до та да имао 
са мо ге не рал Чер ња јев), Кра љев ски срп ски ор ден Св. Са ве, дру гог сте пе на, 
Кра љев ска срп ска ме да ља злат на за рев но сну слу жбу, Кра љев ски срп ски 
Крст Та ков ског ор де на са ма че ви ма, Рат на спо ме ни ца за 1876, 1877. и 1878. 
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го ди ну, Рат на спо ме ни ца за 1885–1886, Крст Срп ског дру штва цр ве ног кр-
ста, Кра љев ски срп ски ор ден Св. Са ве пр вог сте пе на, Кра љев ско-срп ска 
гар диј ска спо ме ни ца, Кра љев ско-срп ски ор ден Та ков ског кр ста пр вог сте-
пе на, Кра љев ско-срп ски ор ден Бе лог ор ла пе тог сте пе на, Кра љев ско-срп-
ски ор ден Бе лог ор ла че твр тог сте пе на, Кра љев ско-срп ски ор ден Ми ло ша 
Ве ли ког дру гог сте пе на и Кра љев ско-срп ска ме да ља Ми ло ша Ве ли ког. 

Од ино стра них од ли ко ва ња то су: Кра љев ски ру мун ски ко ман дер ски 
Крст ру мун ске зве зде са ма че ви ма, Кра љев ско-ру мун ски ор ден ру мун ске 
зве зде пр вог сте пе на, Кра љев ски ру мун ски Ве ли ки офи цир ски крст ру-
мун ске кру не, Цар ски аустриј ски ор ден Гво зде не Кру не дру гог сте пе на, 
Цар ски аустриј ски Ком тур ски Крст Фран ца Јо си фа, Цар ски ото ман ски 
ор ден Ме џи ди је че твр тог сте пе на, Цар ски ото ман ски ор ден Ме џи ди је пр-
вог сте пе на, Цар ско-ото ман ске ме да ље Им ти ја за, сре бр на и злат на, Цар-
ско-ото ман ски ор ден Осма ни је пр вог сте пе на у бри ли јан ти ма, Цар ска 
не мач ка ме да ља für Pfl ichttre ue im Kri e ge, Цар ско–не мач ка ме да ља Вил-
хел ма Ве ли ког, Цар ски ру ски ор ден Св. Aне дру гог сте пе на са ма че ви ма, 
Кра љев ски грч ки оре ден спа си те ља пр вог сте пе на, Кра љев ски ита ли јан-
ски ка ва љер ски крст Ита ли јан ске кру не и Цар ско-пер сиј ски ор ден Ла ва 
и Сун ца пр вог сте пе на са зе ле ном лен том.

AНА ЛИ ЗА НАЈ ВА ЖНИ ЈИХ ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА 
ВЛА ДА НА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

Број на од ли ко ва ња и при зна ња нај у глед ни јих европ ских вла да, ака-
де ми ја, ин сти ту ци ја, али и по је ди на ца, као и ви со ка др жав на од лич ја го-
во ре о де ли ма и за слу га ма др Вла да на Ђор ђе ви ћа. О ис прав но сти ње го вих 
ста во ва, де ла и уве ре ња исто ри ја је, уз сва по ме ну та од ли ко ва ња и при-
зна ња, већ да ла свој суд. 

Пот пи сник овог при ло га не осе ћа се ква ли фи ко ва ним да про це њу је 
по ли тич ка уве ре ња др Вла да на Ђор ђе ви ћа као ни ње го ва књи жев на де ла, 
иако је са за до вољ ством про чи тао ње го ве исто риј ске ро ма не „Гол го та“ и 
„Цар Ду шан“, о ко ји ма има ја ко до бро ми шље ње. Ана ли зи ра ће се ње го ва 
де ла из ме ди ци не, пре све га из хи рур ги је и срод них обла сти. 

1. Gersuny R, Gеorgevitch V. Die cauterisation der Wunden und der 
blossgelagten Venen. Beiträge zur kaustischen Wundenbehandlung nebst 
versuchen über das Verhatten blossgelegter Venen. Langenbeck’s Archiv 
für klinische Chirurgie, 1869. Bd XII, S 814, XXV, Berlin. 
Ово је на уч ни рад на екс пе ри мен тал ним жи во ти ња ма, пси ма и зе-

че ви ма, ко ји су Гер зу ни и Ђор ђе вић ура ди ли за вре ме спе ци ја ли за ци је 
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на Бил ро то вој кли ни ци у Бе чу. Имао је два ци ља: ис пи ти ва ње вред но сти 
ка у те ри за ци је ра на у ци љу спре ча ва ња на стан ка ин фек ци је и ње ног ши-
ре ња на окол на тки ва и дру го, за у ста вља ње па рен хи ма то зног кр ва ре ња.

У увод ном де лу ауто ри су да ли пре глед ста во ва из ли те ра ту ре, углав-
ном фран цу ских ауто ра, ко ји су ко ри сти ли рас тво ре сре бро ни тра та, уси-
ја но гво жђе, беч ку и кан ке он ску па сту на чи ње ну од хлор ног цин ка и бра-
шна у Ka li Ca u sti cum-a (Bo ne) и хлор но цин ча ну па сту (Co vi er и Cle mo). 
Бо не је дао по сту лат да су „же же не ра не са мо мест не (ло кал не) по вре де, 
ко је не по вла че за со бом ни ка кву оп шту ре ак ци ју“. Ис ку ство дру гих ауто-
ра, као нпр. Бур жеа, по ка за ло је да ка у те ри са ње („же же ње“) ра на не спре-
ча ва уда ље не пи је мич не по ја ве, ко је мо гу на ста ти и у пот пу ном од су ству 
за па ље ња ве на у ра ни.

Мер си је је 1869. го ди не по чео да пре ма зу је ра не са Li qu or fer ri se squ-
ic hlo ra ti од 30º. Брик је на шао да овај рас твор до во ди до тром бо зе ма њих 
су до ва, те да за то те ра не ма ње гно је. По сле ис ку ства на два бо ле сни ка, 
јед ног ло шег, са рас тво ром кар бол не ки се ли не у ис тој ко ли чи ни ал ко хо-
ла и по вољ ног са Li qu or fer ri se squ ic hlo ra ti рас тво ре ним у ис тој ко ли чи ни 
во де, Гер зу ни и Ђор ђе вић су пре у зе ли екс пе ри мен тал ни рад на 20 па са 
и зе че ва, при че му су раз го ли ће ну ју гу лар ну ве ну из ла га ли раз ли чи тим 
кон цен тра ци ја ма рас тво ра кар бол не ки се ли не у Li qu or fer ri se squ ic hlo ra ti. 
До шли су до сле де ћих за кљу ча ка: 

„Раз го ли ће не ве не ко је се не из ло же дру гим ка квим по вре да ма оста ју 
здра ве и чи та ве, ка ко што се ти че лу ме на та ко и ње го вих зи до ва ко ји се 
по кри ју буј ним гра ну ла ци ја ма.

Кар бол на ки се ли на, раз лу че на у то ли ко ис тој ко ли чи ни ал ко хо ла, 
упро па шћа ва зи до ве ве ли ких ве на с ко ји ма до ђе у до дир.

То исто вре ди и за во де ни рас твор хлор но га цин ка (сра зме ра 1:12) и 
за Li qu or fer ri se squ ic hlo ra ti аустриј ске фар ма ко пе је, па ма кар га раз бла-
жи ли са шест пу та то ли ко во де ко ли ко се узме ли кво ра.

Li qu or fer ri са осам де ло ва во де тром би ше ма ње ве не.
Лу мен ве не ко јој је пар че зи да услед ка у те ри за ци је из у мр ло оста је 

раз ја пљен, а то на рав но са мо уве ћа ва опа сност кр во лип те ња и ем бо лич-
ких про це са, јер за це ло ће се на из у мр лој пар ти ји обра зо ва ти ма ла ко а-
гу ла. Да кле: све же ра не у ко ји ма се на ла зе раз го ли ће не ве не не тре ба ни 
по што ка у те ри са ти“.

2. Ђор ђе вић В. О ка у те ри са њу (же же њу) ра на уоп ште и о ка у те ри-
са њу раз го ли ће них ве на на по се. Гла сник Срп ског уче ног дру штва 
1872; књ. XXXI II, стр. 237–268. 
При ка за ни рад је у пре во ду об ја вљен у Гла сни ку Срп ског уче ног дру-

штва 1872. го ди не. Он пред ста вља пре вод Гер зу ни је вог и Ђор ђе ви ће вог 



128 Живот и дело српских научника

ра да об ја вље ног у Лан ген бе ко вом ар хи ву 1869. го ди не до пу њен лич ним 
ис ку стви ма др Вла да на Ђор ђе ви ћа. Он је ко ри стио ка у те ри за ци ју на 15 
бо ле сни ка, 7 при ват них и 8 у бол нич кој прак си; у 5 слу ча је ва реч је о ра-
на ма „са тру лим гра ну ла ци ја ма (бу бу љи ца ма)“, у 7 слу ча је ва реч је о све же 
опе ри са ним ра на ма, а у 3 слу ча ја др Ђор ђе вић је при ме нио „ка у те ри са ње 
не по вре ђе не слу зо ко же чма ра“. До шао је до сле де ћих за кљу ча ка:

„1. Ка у те ри са њем, а осо би то кад му прет хо ди ра ди кал но чи шће ње 
ра не (нпр. Фолк ма но вим ка ши ка ма), мо же мо да об у ста ви мо диф те рич ки 
про цес у ра на ма, да жи вак не мо ато нич ке ра не, да за ле чи мо ра не ко је ни су 
хте ле за ра сти ни под ко јим дру гим ме ле мом или ви да њем.

2. Ва ри ко зне ра не за ра шћу ју са вр ло твр дим и по у зда ним ожиљ ком 
са мо та ко, ако им пот ко па ни те мељ од ве но зних си си ца укло ни мо, из гре-
бав ши их до са ме фа сци је, и ако се по сле ра на ка у те ри ше.

3. Хлад не гној ни це мо гу се без ика кве опа сно сти отво ри ти но жем, 
ако од мах иза то га иде ка у те ри за ци ја.

4. Ка у те ри са ње са Acid. ni tr. fum. си гур ни је и без о па сни је ле чи од 
уси ја ног гво жђа, екра се ра и гал ва но ка у сти ке не са мо шу ље ве не го и про-
лап се чма ра услед хе мо ро и да“.

3. Gеorgevitch V. Über Lymphorrhoee und Lymphangiome. Langenbeck’s 
Archiv für klinische Chirurgie. Bd XII, Heft  2, Berlin, 9 druckt bei Julis 
Sittenfeld 1870. О лимфолиптању (De Lymphorrhoea). Гласник Српског 
ученог друштва, 1871. књ. XII (свеска XXIX старог реда): 70–157. 
Кад је јед ном при ли ком у кли нич кој ви зи ти про фе сор Бил рот ви део 

здра ву де вој ку ко ја се жа ли ла са мо на цу ре ње „жућ ка сте во де“ из јед не 
„ма ју шне ру пи це“ на ко жи бу ти не и ка да ње го ви аси стен ти – пи том ци 
опе ра то ри ни су зна ли о че му се ра ди, обра тио се др Вла да ну Ђор ђе ви ћу 
сле де ћим ре чи ма: „Ва ма по ве ра вам овај слу чај. Ви ће те ми га те мељ но 
про у чи ти. Осим то га, да ми на ђе те све до са да за бе ле же не слич не слу ча-
је ве из ли те ра ту ре, и на осно ву све га то га да нам из ра ди те јед ну мо но гра-
фи ју о лим фо ре ји и лим фан ги о ми ма“.

Др Вла дан Ђор ђе вић се дао на по сао и на шао 90 ре фе рен ци, од ко јих 
су не ке би ле и вр ло обим не. Мно ге дру ге је мо гао да од ба ци јер је уви део „да 
је мно го што шта тр па но у лим фан ги ек та зи је, што не спа да у њих, и да је, с 
дру ге стра не, опет мно го слу ча је ва..., у ко ји ма се та бо лест до вр хун ца пе ње“.

Вр ло пе дант но аутор је дао спи сак свих 90 ре фе рен ци. На кон то га је 
до де та ља при ка зао, већ по ме ну ту, 19 го ди на ста ру бо ле сни цу, код ко је су 
то ком не ко ли ко ме се ци по ку ша ва не раз не ме то де кон зер ва тив ног ле че ња 
али без ика квог успе ха. На кра ју је про фе сор Бил рот пред у зео и опе ра тив-
но ле че ње ко је се са сто ја ло у „екс тир па ци ји чи та ве гу ке из бу та“, ко ју је 
др Вла дан опи сао до де та ља. Ре се ци ра ни пре па рат ана ли зи рао је др Чер ни 
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јед ним ле по опи са ним ори ги нал ним по ступ ком. По сле до ста успо ре ног 
и ком пли ко ва ног по сто пе ра тив ног то ка па ци јент ки ња се опо ра ви ла и у 
вре ме пи са ња ра да оче ки ва ла се за вр шна фа за „кон со ли до ва ња“ ожиљ ка, 
па су се на да ли да „ће се он да из ле че на от пу сти ти из бол ни це“.

У дру гом де лу ра да др Вла дан Ђор ђе вић је, на осно ву ана ли зе ли-
те ра ту ре, на пи сао ве о ма леп и де та љан при лог под на сло вом „По вре де 
нор мал них лим фних су до ва“. У тре ћем де лу је, на исти на чин, на пи сао 
при лог „Пре ра ши ре ни лим фни са су ди, лим фне ва ри ко зно сти; услед њих 
лим фне фи сту ле и ва ри ко зне лим фне гри зли це“. Сле ди оде љак IV под на-
сло вом: „Лим фан ги ом. Ка вер но зна лим фа тич на гу ка. Лим фна ане у ри зма. 
Лим фа де нек та зи је“.

 На кра ју, под на сло вом „Оп шта на че ла из са оп ште не гра ђе“, др Вла-
дан Ђор ђе вић је ре зи ми рао на уч на са зна ња из ана ли зи ра не ли те ра ту ре, 
у ко јој је ана ли зи рао па то ло шку ана то ми ју и екс пе ри мен тал ну па то ло ги ју 
груд ног лим фног ка на ла (duc tus tho ra ci cus) и лим фних ек та зи ја, за тим 
је го во рио о симп то ма то ло ги ји, ети о ло ги ји, ди фе рен ци јал ној ди јаг но зи, 
прог но зи и „ви да њу“ (ле че њу).

Ово је без сум ње би ла из ван ред на и све о бу хват на сту ди ја, те је ла ко 
при хва ће на за штам пу у Лан ген бе ко вом ар хи ву за кли нич ку хи рур ги ју, 
та да јед ном од нај у ти цај ни јих хи рур шких струч но – на уч них ча со пи са. 
Сту ди ја је мно го пу та ци ти ра на.

Да на шњем хи рур гу се мо же чи ни ти да то ни је та ко зна чај на те ма, 
јер су бо ле сти из ове обла сти да нас ре ђи и лак ше ре ши ви про бле ми. Ме-
ђу тим, у оно вре ме, ка да је би ло не у по ре ди во ви ше ин фек тив них и за-
пу ште них ма лиг них бо ле сти ко је су по га ђа ле лим фне жле зде и до во ди ле 
до бло ка де лим фо то ка па и лим фо ре је, ово је био че шћи и те же ре шив 
про блем. На пре дак у по зна ва њу ових обо ље ња, а на ро чи то у те ра пи ји, 
учи ни ли су да да на шњи хи рур зи мно го ре ђе има ју да ре ша ва ју овај про-
блем, по го то ву хи рур шким пу тем. 

4. Вој но-ле кар ска пи сма. Ми ни стар ство вој но, Бе о град 1872.
У овој књи зи из не та су ис ку ства др Вла да на Ђор ђе ви ћа из пру ско-

фран цу ског ра та 1870–1871. го ди не.
То је књи га у ко јој су срп ском са ни те ту и они ма ко ји су њи ме ру ко во-

ди ли да те по у ке за ор га ни за ци ју рат не са ни тет ске слу жбе на бо ји шту, вој-
ној и ду бо кој по за ди ни и из ло же на те мељ на упут ства из рат не хи рур ги је.

Др Ђор ђе вић је по се бан ак це нат ста вио на ор га ни за ци ју са ни тет ских 
фор ма ци ја и струч ну са ни тет ску слу жбу у њи ма; сем то га, пи сма са др же 
рат ну са ни тет ску слу жбу по по за дин ским са ни тет ским уста но ва ма. Из-
ло же но је и де таљ но раз ма тра ње са вре ме ног на чи на хи рур шког ле че ња, 
уз хи ги јен ске по у ке. 
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Пред ви ђа ју ћи да ће, ра ни је или ка сни је, Ср би ја сту пи ти у рат са Тур-
ском он се бри нуо ка ко ће срп ски вој ни са ни тет од го во ри ти сво јим оба-
ве за ма. У јед ном пи сму од 1. ју на 1871. го ди не, др Вла дан Ђор ђе вић пи ше: 
„че сто ме је у сред мо јих сту ди ја на пу то ва њу од јед не рат не бол ни це до 
дру ге штрец ну ла ми сао: да ка ко ли ће код нас би ти кад и код Не ма ца 
спре ма не по кла па сва ку по тре бу? Они има ју та ко мно го и не пре глед но 
бо гат ство у љу ди ма и сред стви ма, они су има ли то ли ко при ли ка да на у че 
шта и ка ко тре ба спре ми ти, па опет, час фа ли ов де час он де. Ја шта ли ће мо 
ми јад ни ци?“, ...па на ста вља „по што се ма ло ори јен то вах у тим пи та њи ма, 
ко ја за ме не бе ху са свим но ва, по што про у чих шта су ра ди ли оста ли на ро-
ди у Евро пи и Aме ри ци у ра зним ве ли ким ра то ви ма и упо ре дих са овим 
што сам код Не ма ца на де лу ви део, у ме ни се ис кри ста ли са ло убе ђе ње: да 
мо же мо без бри ге би ти за на ше ра ње ни ке и бо ле сни ке, са мо ако од мах 
сме ста поч не мо спре ма ти што тре ба, ако од мах поч не мо при ку пља ти и 
ор га ни зо ва ти на шу ма ле ну ле кар ску сна гу“.

Он је сма трао да „ва ља да се спре ми мо да мо же мо сме сти ти и ле чи ти 
15000 ра ње ни ка и бо ле сни ка“. Aли се од мах и пи та: „сад је пи та ње где, а и 
ко да их ле чи?“ Ра чу нао је да ће по ред ле ка ра и ле кар ских по моћ ни ка ко-
јих је у Ср би ји та да би ло све га око 100, при ву ћи још дру ге: „из аустриј ске 
Ср би је мо же мо ра чу на ти на 45 ле ка ра и 49 ме ди ци на ра – ста ри јих го ди-
на; од хр ват ских, сло вен ских и бу гар ских ле ка ра да ће нам при тр ча ти у 
по моћ, ко је из брат ске љу ба ви, ко је за до бру пла ту још 50, те би би ло око 
250 ле ка ра и ле кар ских по моћ ни ка“. Да ље, ве ро вао је да би се ле ка ри ма 
при дру жи ли и по је ди ни стран ци, те би по тре ба за њи ма би ла до не кле 
за до во ље на. „Ме ђу тим, ка ко ни ме ђу њи ма ни ме ђу срп ским вој ним ле-
ка ри ма не ће би ти мно го хи рур га спе ци ја ли ста, а још ма ње та квих, ко ји 
су има ли при ли ке да прак ти ку ју рат ну хи рур ги ју, то др жим да би би ло 
прак тич но кад би се из ра дио и штам пао још у мир но до ба кра так пре глед 
ле кар ског по сла на бој ном по љу, на за во ји шту, у рат ним и ре зер вним ла за-
ре ти ма; скуп нај но ви јих ис ку ста ва о при мар ним и доц ни јим ам пу та ци ја-
ма и ре сек ци ја ма глав них удо ва и згло бо ва, о нај прак тич ни јим за во ји ма, 
о тран спор ти ма, јед ном реч ју о све му што обич но не за ни ма ле ка ре ко ји 
ле че са мо ре цеп ти ма.“

Сход но ис ку стви ма пру ског вој ног са ни те та Вла дан Ђор ђе вић је дао и 
не ке прак тич не пре по ру ке на ро чи то у ве зи са ам пу та ци ја ма екс тре ми те та.

„Где год мог нем ја ћу у пр вих 24 са та опе ри са ти, чим се убе дим, да 
се екс тре ми тет мо же спа си ти, а да се цео жи вот не мет не на коц ку“. Ово 
гле ди ште на ра не ам пу та ци је би ло је у оно вре ме тач но с об зи ром на по-
зна ва ње бак те ри о ло ги је, ан ти сеп ти ке и ње не при ме не. Кон зер ва тив но 
ле че ње ова квих рат них по вре да та да је углав ном би ло смр то но сно, услед 
ком пли ка ци ја и де ге не ра тив них про це са у ор га ни зму.
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„Вла дан је са сво јим учи те љем Лан ген бе ком и Бил ро том био ве ли ки 
по бор ник пот пе ри о стал не ре сек ци је згло бо ва, ко ју је и увео ста ри Лан-
ген бек.“

У вре ме пи са ња ових „Вој но-ле кар ских пи са ма“ бак те ри о ло ги ја је 
би ла у по во ју а по зна ва ње ин фек ци је ве о ма сла бо. За то ни Вла дан Ђор-
ђе вић ни је имао ја сан став о при ме ни за во ја код рат них ра на. У ве зи са 
тим он пи ше: „ако ме сад пи таш: а чи ме ва ља да се пре ви ја ју ра не ја ћу ти 
од го во ри ти пи та њем: ко ја је ве ра нај бо ља? Ко ли ко шко ла ме ди цин ских, 
то ли ко ме то да, а ко ли ко ђа ка из тих шко ла уђе у прак су, го то во то ли ко 
мо ди фи ка ци ја има. Го ди не 1869. пре ви ја не су све ра не у свим хи рур шким 
оде ље њи ма беч ких бол ни ца, где је год са мо мо гу ће би ло Ли сте ро вом па-
стом (Aci di car bo li ci и olei li ni у сра зме ри 1:6) и при то ме је би ло глав но 
на че ло, ни по што да не до ђе ра на у до дир са ат мос фер ским ва зду хом; јер 
у ње му је сва ки отров за ра не, он је узрок ери зи пе лу итд. Не про ђе ни 
го ди на да на а тај исти Ли стер огла шу је да тек са да не ма ви ше пи о хе ми је 
у сво јој бол ни ци, от ка ко сва ку ра ну ис пи ра рас тво ром хлор ног цин ка 
(1:12 де ло ва во де). Мој про фе сор Бил рот“ – ве ли др Вла дан – „пре ви јао 
је са рас тво ром ка ли је хло ра те (1:2), али то са мо оне ра не, ко је не мо же 
оста ви ти са свим от кри ве не, јер он ам пу та ци он ске и ре сек ци он ске ра не 
ни кад не пре ви ја ни чим. Он баш, да кле, же ли да ра не до ђу у до дир са ат-
мос фер ским ва зду хом и ми ло му је, ако све нов и нов ва здух ћар ли ја по 
ра ни, јер ве ли, да та ко не мо же би ти ни ка кве стаг на ци је гно ја у ра ни, те 
не мо же у њој тру ну ти, ни ти је тро ва ти; за то са мо не ка се ва здух об на вља 
ка ко ва ља у бо ле снич ким со ба ма“.

Др Вла дан Ђор ђе вић је ви део да ни не мач ки хи рур зи ни су има ли 
је дин ствен став ко јим ан ти сеп тич ким рас тво ри ма тре ти ра ти ра не да би 
се сма њио ри зик од ин фек ци је. Сва ко је ве ро вао да је ње гов ме тод нај бо-
љи, па је ко ри стио сва ку при ли ку да ви ди те раз ли чи те ме то де и да лич но 
про це ни ко ли ко ко ја ме то да вре ди. За кљу чио је да рат не при ли ке ипак 
из и ску ју да се ра не мо ра ју за во јем по кри ти, али та ко да за вој ни нај ма ње 
не сме та сло бод ном оти ца њу гно ја из ра не, да не пр ља ра ну и ње ну око-
ли ну, а „за упи ја ње гно ја и ра зних се кре та у оп ште нај по де сни је је ко вр-
џа ста че шља ни ца, ко ја тре ба са мо да се чу па из чи стог ста рог плат на и то 
чи стим пр сти ма“.

Ис црп но је из ло жио и сво је ста во ве о ле че њу пре ло ма ду гих ко сти ју 
екс тре ми те та и ве ли ких згло бо ва, ко ји су би ли узрок ве ли ке смрт но сти и 
ин ва ли ди те та. По себ ну па жњу по кла њао је хи ги је ни и ин си сти рао „да 
бу де све чи сто на ра ње ни ку, на ње го вој по сте љи и ње го вој со би“... јер и 
„нај ве ћа пе дан те ри ја мо же са мо да ко ри сти“. Зна ју ћи ка ко су сла би усло-
ви за сме штај код нас, пре по ру чи вао је бла го вре ме ни по че так по ди за ња 
бол ни ца по па ви љон ском си сте му. За ла гао се за бла го вре ме но оку пља ње и 
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под у ча ва ње во лон те ра да би се ума њи ле не га тив не по сле ди це не до стат ка 
у са ни тет ским ка дро ви ма, по угле ду на слич ну прак су у Не мач кој.

„Ја сам у прај ским ла за ре ти ма ви део као про сте ну ди ље же не прај-
ских прин че ва, ми ни ста ра, нај ве ћих „бла го род ни ка“. У оде ље њу про фе со-
ра Есмар ха у Бер ли ну ви део сам као про сту ну ди љу же ну вој ног ми ни стра 
Ро а на, же ну кан це ла ра Би смар ка и дру ге. Па ка да је то мо гу ће у зе мљи са 
1000-го ди шњим ста ле жним пред ра су да ма, за што не би ишло у зе мљи, у 
ко јој не ма ни ка квих дру гих раз ли ка до по лич ној вред но ћи и по ште њу?“

За ла гао за бла го вре ме ну при пре му и чу ва ње са ни тет ског ма те ри ја ла 
и ње гов рас по ред, та ко да бу де нај ви ше до ста вљан са ни тет ским фор ма-
ци ја ма. На кра ју др Вла дан Ђор ђе вић за кљу чу је: „Он да ће се за це ло вр ло 
мно го тру да и вре ме на уште де ти, а то су ства ри, ко је баш у ра ту ва ља још 
ви ше не го обич но ште де ти и да у не во љи не из гу би мо гла ве.“

5. Ђор ђе вић В. На род на ме ди ци на у Ср ба. Ле то пис Ма ти це срп-
ске, св. 114; Срп ска на род на за дру жна штам па ри ја. Но ви Сад 
1872. го ди не
На род на ме ди ци на се сва ко днев но прак ти ко ва ла у ку ћи у ко јој је од-

ра стао др Вла дан Ђор ђе вић. На и ме, ње гов отац је у ства ри био при у че ни 
на род ни ле кар ко ји је зна ња из на род не ме ди ци не сти цао по слу жу ју ћи 
у апо те ци Ма те Ива но ви ћа и у ба кал ни ца ма ко је су би ле и не ка вр ста 
на род них апо те ка у ко ји ма је ин ди ко ва на упо тре ба и вр ше на про да ја ле-
ко ви тих тра ва, да би се јед но вре ме у Са ра је ву и сам ти ме ба вио. За то је 
Вла дан на род ну ме ди ци ну, ка ко је јед ном ре као, „по знао још де те том кад 
су ме по ње ним на че ли ма ле чи ли“, али и ка сни је ка да је као ле кар „до ла-
зио у све кру го ве на ше га гра ђан ства“, где је че сто био по зи ван тек на кон 
што би би ли ис про ба ни тра ди ци о нал ни на чи ни на род ног ле че ња. Ту се 
мо гао уве ри ти у штет ност ба ја ња и ни за на чи на на род ног ле че ња ко ји су 
„обо ле ли ма на но си ли знат не ште те“.

Док тор Вла дан Ђор ђе вић је, ме ђу тим, це нио до ми шља тост на род них 
ле ка ра па се за ла гао за ску пља ње гра ђе из на род не ме ди ци не, при че му је 
сма трао да за то тре ба за ду жи ти учи те ље и све ште ни ке ко ји су у сва ко-
днев ном кон так ту са на ро дом. Сма трао је да за ску пља че тре ба при пре-
ми ти пи та ња на ко ја ће се од на ро да тра жи ти од го во ри. Ве ро вао је да при-
ку пље ну гра ђу тре ба да про у ча ва ју „на ша уче на дру штва ко ја се на ро чи то 
ба ве ет но гра фи јом у ко ји ма има и ле ка ра“. По ње го вом ми шље њу на род на 
ме ди ци на је „са сво јим основ ним на че ли ма и сво јим ис ку ством – сва чи је 
има ње и оно пре ла зи усме ним пре да њем са јед ног по ко ље ња на дру го“.

На род ном ме ди ци ном у Ср ба ба ви ли су се хе ћи ми и ме ди ци ко ји 
су ле чи ли по вре де, док су дру ге бо ле сти нај че шће ле чи ле ба бе. Та ко др 
Вла дан Ђор ђе вић на во ди да су пре ло ме ко сти ју ле чи ли имо би ли за ци јом 
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у спе ци јал ном за во ју од ци гле, са пу на и ку чи не. У књи зи се го во ри о ра-
зним на чи ни ма ле че ња ра на, пре ло ма, уга ну ћа и др.

У ле че њу ра зних бо ле сти при ме њи ва но је ба ја ње ко је је др Вла дан осу-
ђи вао и ап со лут но од ба ци вао. У књи зи он го во ри о ле ко ви ма ко ји се ко ри-
сте код зу бо бо ље, о ле ко ви тим деј стви ма цр ног лу ка, ла на и др. Опи са ни 
су на чи ни ле че ња уну тра шњих бо ле сти, ор га на за кр во ток, ва ре ње, бо ле-
сти пол них и ги не ко ло шких ор га на и др. По себ но се го во ри о ди је те ти ци 
уоп ште и по себ но о ди је те ти ци код труд ни ца. На кра ју књи ге, ко ја има 77 
стра на, на пи сао је укуп но 79 пи та ња за ску пља че на род не ме ди ци не. 

На кон што је књи га раз мо тре на у Срп ском ле кар ском дру штву од 
стра не по себ не ко ми си је, др Јо ван Ва лен та је при пре мио још из ве стан 
број пи та ња, па је на кра ју, на кон усва ја ња у Дру штву, све то штам па но у 
Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство под на сло вом: „Пи та ња за ску-
пља че на род не ме ди ци не“.

Књи га „На род на ме ди ци на у Ср ба“ по све ће на је др Вал та за ру Бо ги-
ши ћу као „мо рал ном по кре та чу овог на уч ног де ла“, а као из во ри ко ри шће-
ни су члан ци и књи ге из ове обла сти на не мач ком је зи ку, као и члан ци и 
књи ге на ших ауто ра Ју ки ћа, Вр че ви ћа, Ми ли ће ви ћа, др Пан чи ћа, др Ва-
лен те и Вла да но ве лич не за бе ле шке. За ову књи гу је др Вла дан Ђор ђе вић 
до био 40 срп ских ду ка та на гра де од Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, али је 
за исту ову књи гу оп ту жен за пла ги јат. „Офи ци о зна кри ти ка из не се да је 
та рас пра ва про сто пре пи са на из Ми ли ће ви ће ве рас пра ве „Жи вот Ср ба 
се ља ка“. У ве зи са том оп ту жбом др Вла дан Ђор ђе вић је у „Прав ди“ во дио 
по ле ми ку са др Ни ко лом Ј. Пе тро ви ћем.

6. Ђор ђе вић В. Вој но – ле кар ска ста ти сти ка. Срп Aрх Це лок Лек 
1874; књ. 1:93–122.
Ова књи га је збир ка пре да ва ња из лек ци ја о „Вој ној хи ги је ни“, ко ју 

је др Вла дан Ђор ђе вић пре да вао то ком 1873. го ди не у Офи цир ској шко-
ли у Бе о гра ду. У њој је при ка зао ужа сне по дат ке о бо ло ва њу и уми ра њу у 
срп ској вој сци у раз до бљу 1841–1870. го ди не. У том пе ри о ду озбиљ но је 
бо ло ва ло 80 263 вој ни ка ко ји су мо ра ли би ти ле че ни у бол ни ци, што зна чи 
да је сва ки вој ник био хо спи та ли зо ван по че ти ри пу та. Умр ло је укуп но 
2763 вој ни ка, што је би ло зна чај но ви ше не го у ар ми ја ма Ру си је, Aу стри је, 
Фран цу ске, а на ро чи то Пру ске. Др Вла дан Ђор ђе вић је у књи зи по ку шао 
да убе ди срп ске не са ни тет ске офи ци ре да је су зби ја ње обо ле ва ња и сма-
њи ва ње сто пе уми ра ња и њи хов, а не са мо ле кар ски за да так. Ис ти цао је 
да се ве ћи на обо ле ва ња и уми ра ња мо же спре чи ти сра змер но ла ко спро-
во ди вим, ефи ка сним и јеф ти ним ме ра ма и да „ни шта то ли ко не ко шта 
ску по, као бо ло ва ње у вој сци“. Из не ти су та ко убе дљи ви по да ци о по је-
ди ним нај че шћим бо ле сти ма, ко је би се ре ла тив но ла ко мо гле спре чи ти, 
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а мно ге од њих до во ди ле су не са мо до смр ти, не го и трај ног ин ва ли ди те та. 
Ка да се то са бе ре, по ста је ја сно ка ко је ве ли ки ри зик по мла дог ре гру та 
пред ста вља ло по зи ва ње на од слу же ње вој ног ро ка. Др Ђор ђе вић је, у не-
до стат ку ис ку ства срп ске вој ске у ра то ви ма, по ка зао да су и у европ ским 
ар ми ја ма бо ло ва ња и уми ра ња од рат них по вре да би ла сра змер но ма ња 
од бо ло ва ња и уми ра ња од бо ле сти ко је су се мо гле спре чи ти.

Књи га се на ста вља пре во дом Кирш не ро вог (Kirschner) уџ бе ни ка Вој-
не хи ги је не, из да тог у Ер лан ге ну 1869. го ди не. На во ди се „да сви вој ни ци 
куд и ка мо ви ше бо лу ју и уми ру од обич них бо ле сти, не го од ра на у след 
убој ног оруж ја, па и то не са мо за вре ме ду го го ди шњег ми ра, не го и у 
вре ме сви ју ра то ва“ ...да су че сто „епи де ми је ре ши ле из ла зак (ми сли се на 
ис ход – при мед ба Р. Ч.) ка кво га ра та ви ше не го оруж је, збри сав ши с ли ца 
зе мље чи та ве вој ске...“.

7. На че ла вој не хи ги је не. Ми ни стар ство вој но, Бе о град, 1873.
У пи са њу ове књи ге др Вла дан Ђор ђе вић је нај ви ше ко ри стио пу бли-

ка ци је ко је су на пи са ли не мач ки вој ни ле ка ри Рот, Лекс и Кирх нер. Би-
ла су то ње го ва ауто ри зо ва на пре да ва ња слу ша о ци ма Офи цир ске шко ле, 
доц ни је Вој не ака де ми је. 

У пр вом пре да ва њу го во ри се о ва жно сти вој не хи ги је не, при че му 
су ана ли зи ра ни и гу би ци срп ске ста ја ће вој ске у гар ни зон ској слу жби и 
упо ре ђе ни са гу би ци ма у дру гим европ ским ар ми ја ма, у ко ји ма су они 
би ли не у по ре до во ма њи. 

У дру гом пре да ва њу го во ри се о раз ме ра ма бо ло ва ња и уми ра ња у 
вре ме ра та, а на осно ву по да та ка пру ске, ен гле ске, фран цу ске, ру ске и 
не ко ли ко дру гих ар ми ја. На кон то га, го во ри се о ути ца ју ат мос фе ре, све-
тло сти, то пло те и хлад но ће, ва зду ха и др. на здра вље вој ни ка, а за тим о 
зе мљи шту, сме шта ју вој ни ка, ме то да ма обез бе ђе ња во де и ути ца ји ма не-
ква ли тет не во де на мо гу ће ма сов но обо ле ва ње вој ни ка. 

Да ља пре да ва ња од но се се на вој нич ке ста но ве, нај пре на стал не, 
а за тим на ста но ва ње у ло гор ским усло ви ма и ана ли зи ра шта све тре ба 
обез бе ди ти у би ва ку, ло го ри ма од ша то ра, у ко ли ба ма итд. 

Сед мо пре да ва ње од но си се на вој нич ку оде ћу и ути цај те жи не оруж-
ја, пр тља га и др. на вој нич ко здра вље, осмо го во ри о чи сто ћи и вој нич кој 
хра ни а де ве то о вој нич ком ве жба њу. 

Књи га се за вр ша ва рас пра вом о ре гру ту, ње го вом жи во ту у ка сар ни, 
рас по ре ду вој нич ког вре ме на у мир но до ба и ње го вој при пре ми за бор бу 
и рат. На кра ју се го во ри о ра зли ци из ме ђу ла ких и те шких ра ње ни ка и 
по ступ ци ма са јед ном и дру гом вр стом ра ње ни ка, уз за вр шна упут ства о 
по сту па њу са мр тва ци ма, јер је оно ве о ма ва жно за спре ча ва ње бо ле сти 
у вој сци.
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8. Ђор ђе вић В. Пр ве го ди не ле кар ске прак се. Ле кар ско – ста ти-
стич ка сту ди ја. Срп Aрх Це лок Лек 1875; књ.2:61–112. 
У по чет ку сво је ле кар ске прак се у Бе о гра ду, др Вла дан Ђор ђе вић је 

ра дио као при ват ни ле кар и као шеф хи рур шког оде ље ња Вој не бол ни це.
Др же ћи „да не ће би ти из ли шно“ ако за пам ти сва ког бо ле сни ка тач-

но „не са мо по бо ле сти“ и ако за бе ле жи ка ко и чи ме га је ле чио и ка кав 
је био ре зул тат ле че ња, ка ко је на у чио „код те мељ них Не ма ца“, до био је 
оби ман ма те ри јал за „ле кар ску ста ти сти ку“, из ко је је на ста ла ова сту ди ја. 
Об у хва ћен је пе ри од од 1. ју ла 1871. до кра ја 1872. го ди не, ка да је ле чио 
2159 бо ле сни ка, и то 729 вој ни ка на хи рур шком оде ље њу вој не бол ни це, 
ко јим је упра вљао од 8. де цем бра 1871. го ди не, и 1430 при ват них бо ле сни-
ка, од че га „808 уну тра шњих и 622 спо ља шњих или хи рур шких бо ле сти“. 
У књи зи је да та де таљ на ана ли за бо ле сни ка по по лу, ста ро сти, за ни ма њу, 
ме сту ста но ва ња и вр ста ма обо ље ња. Сход но вре ме ну, нај ви ше је би ло 
за ра зних и бо ле сти ко је да нас кла си фи ку је мо као ин тер ни стич ке. Сле-
ди ана ли за мор та ли те та из при ват не прак се, где је „на ...525 озбиљ ни је 
бо ле сних умр ло 30“, што је др Ђор ђе вић оце нио као из у зет но ви сок мор-
та ли тет. Из ана ли зе обо ље ња од ко јих су па ци јен ти умр ли, ја сно је да се 
ра ди ло о, за то вре ме, не из ле чи вим бо ле сти ма. Раз лог то ме је и оби чај за 
ко ји „сва ки прак ти чан ле кар зна, ка ко су, у по чет ку ње го ве прак се, сви 
за ста ре ли, не из ле чи ви бо ле сни ци у ва ро ши и око ли ни, ко ји ма већ ни је-
дан од до са да шњих док то ра у ме сту ни је умео по мо ћи, на ва ли ли од мах ... 
на но вог док то ра што је тек ју че сти гао са вра та на у ке“.

Од по себ ног зна ча ја су по да ци ко је је из нео о 622 хи рур шка бо ле-
сни ка. Опи са на су 92 опе ра тив на слу ча ја „од ко јих се са мо 10 ни је да ло 
опе ри ра ти“, што ука зу је да се код на ро да већ у то вре ме по ла ко раз би јао 
страх од опе ра ци ја. У пре гле ду о хи рур шком ра ду др Вла да на Ђор ђе ви ћа 
да ти су нај ва жни ји по да ци ко је ов де не ће мо по на вља ти. За хва љу ју ћи тим 
по да ци ма мо же мо ство ри ти до ста до бру сли ку о по че ци ма хи рур ги је у 
да на шњем сми слу те ре чи.

Не ки од при ме ње них на чи на ле че ња за ни мљи ви су да на шњем ле ка ру: 
он мо же да се упо зна са на чи ном ра да он да шњих ле ка ра у усло ви ма крај ње 
оскуд них зна ња о бо ле сти ма и рас по ло жи вих ме то да ле че ња.

9. Ђор ђе вић В. Бил ро то ва оп шта хи рур шка па то ло ги ја и те ра пи-
ја. Срп ска др жав на штам па ри ја, Бе о град 1875. 
Те о дор Бил рот се сма тра ро до на чел ни ком мо дер не хи рур ги је. Он је 

на ме ди цин ском фа кул те ту др жао пре да ва ња ко ја је ауто ри зо вао и об ја вио 
под на зи вом „Оп шта хи рур шка па то ло ги ја и те ра пи ја“. На мол бу ње го вог 
уче ни ка, др Вла да на Ђор ђе ви ћа, Те о дор Бил рот је до зво лио да се ова књи-
га пре ве де на срп ски је зик. У пи сму од ју ла 1875. го ди не до слов но сто ји:
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„Го спо ди ну Др-у Вла да ну Ђор ђе ви ћу у Бе о гра ду.
По што ва ни го спо ди не ко ле га, са за до вољ ством до пу штам Вам да на 

срп ски пре ве де те сед мо из да ње мо јих пре да ва ња из Оп ште хи рур шке па-
то ло ги је и те ра пи је. Ја не знам ни ко га ко ји би тај по сао мо гао та ко до бро 
из ра ди ти као Ви, ко ји сте го ди на ма би ли мој ђак и мој по моћ ник и ко ји 
сте сваг да мо ја пре да ва ња пра ти ли са та ко жи вим ин те ре сом и са та квом 
на уч ном рев но шћу. Да бог да мо ја књи га ко ри сти ла ле ка ри ма, а ти ме и 
бо ле сни ци ма у ва шој отаџ би ни, оно ли ко ко ли ко ја од ср ца же лим.

С при ја тељ ским по здра вом, Ваш Т. Бил рот с. р.“

Ово пи смо све до чи ко ли ко је Те о дор Бил рот це нио и по што вао др 
Вла да на Ђор ђе ви ћа и у каквим су при ја тељ ским од но си ма би ли.

Пре во ђе ње је до зво ље но без на кна де и пре вод је од штам пан у из у-
зет но крат ком ро ку, чак и за да на шње пој мо ве, што све до чи о огром ној 
рад ној енер ги ји др Вла да на Ђор ђе ви ћа.

За хва љу ју ћи ње му срп ски ле ка ри су има ли пре ве де но нај са вре ме ни је 
де ло из хи рур ги је. Овај пре вод мо жда ни је имао ве ли ку прак тич ну вред-
ност за срп ске ле ка ре, ко ји су та да сту ди је ме ди ци не ма хом за вр ша ва ли 
у зе мља ма не мач ког го вор ног под руч ја, те су ово де ло мо гли чи та ти и у 
ори ги на лу, али је зна чај ове књи ге ипак ви ше струк. У ње му је др Вла дан 
Ђор ђе вић ства рао срп ску ме ди цин ску, а по себ но хи рур шку тер ми но ло-
ги ју, ко ја ра ни је ско ро и да ни је по сто ја ла. Мно ги од тих тер ми на су при-
хва ће ни и ко ри сте се до да на шњих да на.

10. Бол ни чар ска слу жба. Ми ни стар ство вој но, Бе о град , 1876.
Убр зо на кон до ла ска Вла да на Ђор ђе ви ћа на ме сто ше фа хи рур шког 

оде ље ња Вој не бол ни це, ова уста но ва је по ста ла ма ла хи рур шка кли ни ка. 
Исто вре ме но, др Ђор ђе вић је по ста вљен и за на став ни ка у бол ни чар ској 
че ти. Да би, на при мер, сво је ђа ке на у чио ка ко се за у ста вља крв, мо рао их 
је на у чи ти шта је то кр во ток. При то ме он ни је са мо го во рио, већ је вр-
шио и ви ви сек ци је на жи во ти ња ма, а ка сни је је при пре мио и уџ бе ник са 
број ним илу стра ци ја ма. Та ко је на ста ла књи га Бол ни чар ска слу жба, ко ја 
је до жи ве ла не ко ли ко из да ња. Пре да ва ња је по чи њао ис ти ца њем зна ча ја 
ро до љу бља, ко је се у на род ној вој сци до ка зу је нај пре спрем но шћу да се 
на род и до мо ви на бра не, тј. ис пу ња ва њем тог нај све тли јег и нај све ти јег 
ду га отаџ би ни. Ука зи вао је и на зна чај зна ња бол ни ча ра ко је им мо же 
ко ри сти ти и у сва ко днев ном жи во ту. На кон то га, пре да ва ња су на ста-
вља на о слу жби у бол ни ци, по чев од при је ма бо ле сни ка, пре ко при пре ме 
бо ле снич ке по сте ље, до не пре кид не бри ге о бо ле сни ци ма, чи сто ћи и др. 
Да вао им је основ не по у ке о ле ко ви ма, по моћ ним ле ко ви тим сред стви ма, 
не зи бо ле сни ка итд. По себ на пре да ва ња би ла су по све ће на дез ин фек ци ји 
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бол нич ких про сто ри ја, укљу чу ју ћи и хи ги јен ске про сто ри је, по ступ ци-
ма бол ни ча ра са умр лим и њи хо вим ду жно сти ма при об дук ци ји ле ше ва. 

У дру гом де лу књи ге основ ни по да ци из ана то ми је и фи зи о ло ги је из не ти 
су та ко да мо гу би ти схва ће ни од стра не ла и ка, ње го вих уче ни ка бол ни ча ра. 

У тре ћем де лу го во ри се о по вре да ма, тј. ра на ма, на ро чи то они ма у 
усло ви ма ра та, о опе ко ти на ма, по вре да ма згло бо ва, ко сти ју итд, у че твр-
том – о за во ји ма, нај пре о ма те ри ја ли ма ко ји се ко ри сте, а за тим о тех ни ци 
по ста вља ња на по је ди ним де ло ви ма те ла. 

Пе ти део од но си се на слу жбу бол ни ча ра на бој ном по љу, из вла че ње ра-
ње ни ка, ме то де тран спор та и имо би ли за ци је, при че му је те жи ште би ло ста-
вље но на раз не мо гућ но сти им про ви за ци је бу ду ћи да у то вре ме срп ска вој ска 
ни је има ла до вољ но стан дард них сред ста ва за имо би ли за ци ју и тран спорт. 

У ше стом де лу го во ри се о по мо ћи у слу ча је ви ма из не над ног раз бо-
ле ва ња и опа сно сти ма по жи вот, као што су обил но кр ва ре ње, по вра ћа ње, 
тро ва ње ја ким отро ви ма, опа сне за ра зне бо ле сти, по ре ме ћа ји све сти, мо-
жда ни удар, гу ше ње, пад са ве ли ке ви си не, озбиљ не бо ле сти, сун ча ни ца, 
да вље ње, смр за ва ње, удар гро ма и сл. 

Ова књи га је би ла та ко све о бу хват на да је, без озбиљ ни јих до пу на, 
не ко ли ко на ред них де це ни ја слу жи ла за обу ку бол ни ча ра, ка ко у вој ном, 
та ко и ци вил ном са ни те ту. 

11. Ђор ђе вић В. Ланд сбер го ва рат на хи рур шка тех ни ка. Срп ска 
др жав на штам па ри ја, Бе о град 1877.
Ову књи гу др Вла дан Ђор ђе вић је пре во дио у пе ри о ду 1875–1877. го-

ди не. Нај пре је пре вео пр ви од сек, ко ји је де лом пре ра дио, до пу нио пре ма 
по тре ба ма на ше вој ске и об ја вио у ча со пи су „Отаџ би на“ под на сло вом 
„Са ни тет ска слу жба на бо ји шту“. По том је усле дио пре вод и об ја вљи ва ње 
це лог де ла сре ди ном фе бру а ра 1877. го ди не.

Због не ви ђе ног, ско ро екс пло зив ног раз во ја хи рур ги је у дру гој по ло-
ви ни XIX ве ка, по ја вио се ве ли ки број пу бли ка ци ја из хи рур ги је и рат не 
хи рур ги је, на ро чи то по сле Не мач ко-фран цу ског ра та 1870–1871. го ди не. 
У по пла ви мно го број них де ла из ових обла сти, прак тич ном ле ка ру и хи-
рур гу би ло је те шко да се сна ђе ка ко да збри ња ва рат не по вре де. Осе ћа ла 
се глад за јед ном крат ком али ипак све о бу хват ном књи гом, ко ја би, што 
је мо гу ће бо ље, упу ти ла ле ка ра у збри ња ва ње ових по вре да. То је на ве ло 
не мач ку ца ри цу Aу гу сту да рас пи ше ве ли ку на гра ду за књи гу „у ко јој би 
вој ни ле кар мо гао на ћи са ве та у сви ма пи та њи ма ко ја га се ти чу, ко ја би га 
ори јен ти са ла у це лој ри зни ци до би је но га ис ку ства, у ко јој би на шао украт-
ко свих „де сет за по ве да“ рат не хи рур ги је, у ко јој би се на ро чи то го во ри ло 
о оно ме што је су шта стве но, глав но, што се опро ба ло као нај бо ље, али да 
се опет не из гу би са свим из ви да оно што је ма ње до бро, ал’ у ра ту је ди но 
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мо гу ће. У крат ко, та књи га, на ме ње на за џеп вој ног ле ка ра, тре ба да бу де 
из вод из це ле ње го ве књи жни це“. На гра ду је до би ла Ланд сбер го ва „Руч на 
књи га рат не хи рур шке тех ни ке“, из да та у Ти бин ге ну 1875. го ди не. 

Ка ко је не мач ку хи рур ги ју и рат ну хи рур ги ју сма трао во де ћом у све-
ту тог вре ме на, др Вла дан Ђор ђе вић је ве ро вао да упра во јед ну ода бра ну 
књи гу, ко ја је по бе ди ла на вр ло стро гом кон кур су, тре ба пре ве сти за срп ске 
ле ка ре и срп ски са ни тет, и то вр ло бр зо, с об зи ром на пред сто је ће осло бо-
ди лач ке ра то ве срп ског на ро да. Та ко је, за хва љу ју ћи др Вла да ну Ђор ђе ви ћу, 
срп ски вој ни са ни тет имао на рас по ла га њу ову књи гу прак тич но исто вре-
ме но кад и не мач ки ле ка ри. Ова књи га ни је бу квал ни, већ кре а тив ни пре-
вод с ме сти мич ним ко мен та ри ма и по ја шње њи ма др Вла да на Ђор ђе ви ћа.

Књи га се са сто ји од 4 од се ка: I. од сек „Са ни тет ска слу жба на бо ји-
шту“, II. од сек „Ле че ње у бол ни ца ма“, III. од сек „Тех ни ка“, у ко јој су опи са-
не нај че шће опе ра ци је и IV. од сек „Aкци ден тал не бо ле сти код ра ње ни ка“ 
и „Ва жна рат но-хи рур шка днев на пи та ња.“

12. Ђор ђе вић В. Хи ги јен ски ме ђу на род ни кон гре си у Ту ри ну и Же не-
ви. Срп ска др жав на штам па ри ја Бе о град 1883, 
Ова књи га на 209 стра на са др жи два из ве шта ја ко ја је, као пред став-

ник Ср би је на ме ђу на род ним хи ги јен ским кон гре си ма у То ри ну 1880. го-
ди не и Же не ви 1882. го ди не, ми ни стру уну тра шњих де ла вла де Кра ље ви-
не Ср би је под нео др Вла дан Ђор ђе вић, на чел ник Са ни тет ског оде ље ња у 
овом ми ни стар ству.

Бор ба про тив ши ре ња за ра зних бо ле сти, ко је су би ле глав ни здрав-
стве ни про блем, и по бољ ша ње оп штих хи ги јен ских при ли ка, би ли су у 
то вре ме при о ри тет здрав стве не слу жбе свих зе ма ља, по себ но Евро пе. 
За то се овим кон гре си ма при да вао огро ман зна чај, па је, сход но то ме, 
пред став ник Ср би је био сам на чел ник Са ни тет ског оде ље ња, као нај ви ше 
ин сти ту ци је здрав стве не вла сти Ср би је. Кон грес је раз ма трао ско ро све 
што и да нас сма тра мо нај ва жни јим у овим обла сти ма. За ни мљи во је и ва-
жно да је ме ђу де ле га ти ма 14 др жа ва, 14 гра до ва, 21 са ни тет ских са ве та и 
50 на уч них ле кар ских, хи ги јен ских и ин же њер ских дру шта ва, др Вла дан 
Ђор ђе вић био иза бран у ко ми си ју ко ја је од лу чи ва ла о на гра ди Про вин-
циј ског са ве та То ри на за нај бо ље де ло о хи ги је ни се љач ког ста нов ни штва, 
та да нај ве ћег де ла по пу ла ци је у свим зе мља ма. Пред лог да се на гра да до де-
ли про фе со ру хи ги је не са ме ди цин ског фа кул те та у Бор доу (Фран цу ска), 
A. Ла јеу, др Вла дан Ђор ђе вић је пот пи сао као дру ги члан де ве то чла не ко-
ми си је. То го во ри о угле ду ко ји је др Вла дан Ђор ђе вић ужи вао у кру го ви ма 
ме ди цин ских струч ња ка за хи ги је ну у све ту, по себ но у Евро пи.

Ови из ве шта ји, по на шем ми шље њу, по ка зу ју ка ко од го вор но тре ба 
да се из вр ша ва ју оба ве зе од стра не др жав них функ ци о не ра.
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13. Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та (4 књи ге)
Исто ри ју срп ског вој ног са ни те та др Вла дан Ђор ђе вић је на пи сао 

„је ди но за љу бав на ше вој ске, ко ја тре ба да по ста не не са мо ди ка не го и 
по у зда на за ло га сјај ни је бу дућ но сти срп ско га на ро да“, и то „кр вљу и су-
за ма, на да ју ћи се да гор ка исти на деј ству је на на ро де као гор ки ки нин у 
из ве сним бо ле сти ма по је ди на ца“. 

Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, ка пи тал но де ло др Вла да на Ђор-
ђе ви ћа и на ше исто ри о гра фи је, са сто ји се од 4 књи ге. 

У пр вој књи зи, ко ју је из да ло Ми ни стар ство вој но 1879. го ди не, из-
не та је исто ри ја срп ског вој ног са ни те та за пе ри од од 1835. до 1875. Књи-
гу је на пи сао на соп стве ну ини ци ја ти ву, а на кон мол бе ми ни стру вој ном 
Са ви Гру ји ћу од 18. мар та 1877. го ди не. Ову књи гу је сма трао „глав ним 
де лом свих ње го вих књи жев них по ку ша ја“ и да би је на пи сао пре тра жио 
је ар хи ве ми ни стар ства вој ног и ми ни стар ства уну тра шњих де ла у ко ји ма 
је про на шао и пре гле дао пре ко 20.000 ра зних до ку ме на та. Ка да се узме у 
об зир да је де ло на пи са но на 816 стра на, да има де та љан ре ги стар на 34 
стра не и да је у он да шњим усло ви ма на пи са но за го ди ну и по да на, оправ-
да но се по ста вља пи та ње ка ко је др Ђор ђе вић уоп ште ус пео да га за вр ши, 
ка да се зна да је у то вре ме био ан га жо ван на број ним дру гим по сло ви ма, 
из ме ђу оста лог и на обим ном по слу при пре ме за кон ских пред ло га за но-
во са ни тет ско за ко но дав ство. Ово де ло, по ре чи ма ре цен зе на та др Са ве 
Пе тро ви ћа и др Aћи ма Ме до ви ћа, „по ред пот пу не исто ри је на шег вој ног 
са ни те та пред ста вља и исто ри ју раз вит ка са ме на ше вој ске“.

У дру гој књи зи, ко ја је иза шла у еди ци ји Срп ског ар хи ва за це ло куп-
но ле кар ство 1893. го ди не, об ра ђе на је исто ри ја вој но-са ни тет ске слу жбе 
у Пр вом срп ско-тур ском ра ту 1876. го ди не и у њој је из не та гра ђа до пр-
вих би та ка. 

У тре ћој књи зи, ко ја је та ко ђе штам па на као из да ње Срп ског ар хи ва 
за це ло куп но ле кар ство 1880. го ди не (631 стра на, 7 та бли ца и 2 про јек та),а 
ко ја је из ра ђе на уз са рад њу др Л. До ки ћа и Ј. Хо ле ца и оста лих са ни тет ских 
офи ци ра и ле ка ра срп ске вој ске у том ра ту, из не та је исто ри ја срп ског вој-
ног са ни те та у Дру гом срп ско-тур ском ра ту 1877–1878. го ди не. Књи га се 
звр ша ва пре по ру ка ма ка ко би на осно ву ис ку ста ва у оба срп ско-тур ска 
ра та тре ба ло ре ор га ни зо ва ти срп ски вој ни са ни тет.

У че твр тој књи зи, ко ја је та ко ђе иза шла као из да ње Срп ског ар хи-
ва за це ло куп но ле кар ство 1888. го ди не (564 стра не), Вла дан Ђор ђе вић 
је при ка зао исто ри ју пољ ске вој но-са ни тет ске слу жбе у срп ској вој сци 
за вре ме Срп ско-бу гар ског ра та 1885–1886. го ди не. У из да њу Ко лар че-
ве за ду жби не 1908. го ди не штам па но је про ши ре но и до пу ње но из да ње 
исто ри је Срп ско-бу гар ског ра та у две књи ге. У ре цен зи ји о тој књи зи, ге-
не рал штаб ни ма јор Пе шић је на пи сао: „Кад би се из овог де ла из дво ји ли 
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бе ле три стич ки укра си, ко ји са мо до при но се ин те ре сант но сти књи ге, оно 
што би оста ло, са ста вља са мо по се би пра ву и пот пу ну ге не рал штаб ну 
исто ри ју овог ра та“.

Це ло куп но де ло Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та об у хва та 2354 
стра ни ца и за и ста пред ста вља не са мо исто ри ју срп ског вој ног са ни те та 
не го и срп ске вој ске и ра то ва ко је је она во ди ла у XIX ве ку. И у овом де лу 
Вла дан Ђор ђе вић је, ка ко ка же М. Ве ли ми ро вић, био „објек ти ван, исти нит 
и за ни мљив, иако је у исто ри ју уно сио ро ман ти ку а у ро ма не исто ри ју“.



БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА 
ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА

Ве ро ват но је не мо гу ће на пра ви ти пот пу ну и ап со лут но тач ну би бли о-
гра фи ју др Вла да на Ђор ђе ви ћа. Ни ми ни смо има ли илу зи ју да то мо же мо 
ура ди ти. За та кав по ду хват био би по тре бан рад ве ће гру пе вред них, стр-
пљи вих и са ве сних ис тра жи ва ча, и то у ду жем пе ри о ду. Спи сак пу бли ка-
ци ја ко ји сле ди на пра вљен је, пре све га, пре ма по да ци ма из Гла сни ка Кра-
љев ске срп ске ака де ми је на у ка, а по не где је до пу ња ван из дру гих из во ра 
ко ји се на ла зе у по пи су ли те ра ту ре. Вр ло је мо гу ће да ту има и гре ша ка, 
јер број не по дат ке пот пи сник ових ре до ва ни је мо гао да про ве ри, па се 
уна пред из ви ња ва чи та о ци ма.

Др Вла дан Ђор ђе вић је на срп ском је зи ку на пи сао 226 де ла, од ко јих 
ве ћи број об у хва та по не ко ли ко све за ка и ви ше од не ко ли ко сто ти на стра-
ни ца. На не мач ком је зи ку на пи сао је 24 де ла, на фран цу ском 4 и на грч ком 
1 де ло. По ред де ла из ме ди ци не др Вла дан Ђор ђе вић је пи сао при по вет ке, 
ро ма не, де ла из исто ри је ме ди ци не и исто ри је уоп ште, пу то пи сне ре пор-
та же, ко зе ри је, кри ти ке, ре цен зи је, не кро ло ге и др. 

I. ПУ БЛИ КА ЦИ ЈЕ НА СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

1858.
 1. Пе тар Гој ни ко вић. Дра ма. – 1858. 

1859.
 2. Ро бо ви. Дра ма. – Зе мун: из да ње Со пра но во.
 3. Су леј ман. Дра ма. – Зе мун: из да ње Со пра но во.

1860.
 4. Пу шча на зр на. – Пр во изд. – Срп ске Но ви не, (25. фе бру а ра 1860).

1861.
 5. По бра ти ми. – Да ни ца, (1861).
 6. Хлеб и со. – Да ни ца, (1861).
 7. Не ве ра. – Да ни ца, (1861).
 8. Ро са. – Да ни ца, (1861).
 9. Зла тан Бич / од Ран га ви са. – Пре вод са но во-грч ког. – Да ни ца, (1861).
10.  Љу бо је, срп ски жу пан. Тра ге ди ја у три чи на. – Ру ко пис. – Као пред ста ва 

из ве де на 21. но вем бра 1862. од До бро вољ ног дру штва Омла ди не срп ске 
у Са ли ве ли ке Пи ва ре. – Ре при зи ра на на зах тев пу бли ке. 
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11.  До бра же на / ко ме ди ја од Гол до ни ја. – Пре вод са но во грч ког. –Пред ста-
вље на 1861. – Игра на у Бе о град ском и Но во сад ском по зо ри шту.

1862.
12. Ко чи на кра ји на. – Исто риј ски ро ман. – Ви дов дан, (1862).
13. Две же ље. – По но во-грч ком. – Све то вид, (1862).
14. Га вран. – Да ни ца, (1862).
15. Ки та цве ћа. – Да ни ца, (1862).
16. Је ди ни ца. – Да ни ца, (1862).

1863.
17. Ву ка на. – Ви дов дан, (1863).
18. Ве ра у Ср би на. – Ли цеј, (1863).
19.  Твр ди ца. – Ко ме ди ја Мо ли је ро ва, пре вод са фран цу ског (у ру ко пи су). – 

П.о.: Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га. – (Без зна ња пре во ди че вог).

1864.
20. Бе се да на гро бу Ву ка Ка ра џи ћа, 1864.
21.  Хир тло ва де скрип тив на ана то ми ја. – (Пр ва три де ла, у ру ко пи су), пре-

вод са не мач ког.
22. Ми ра ма ре. – Ви дов дан, (1864).

1865.
23. Сту де ни ца. – Ви ла, (1865).
24. Два да на кроз че ско-са ску Швај цар ску. – Ви ла, (1865).
25. Збо гом / од Бал за ка; пре вод с фран цу ског. – Ви ла, (1865).
26. Ка пе тан Вељ ко. – Да ни ца, (1865).
27. Гмун ден ско је зе ро. – Ср би ја, (1865).

1866.
28. Га зда Ми лић. – Да ни ца, (1866).
29. Слав на ко ми си ја. – Да ни ца, (1866).
30. Хај ду ко ва мај ка. – Ви ла, (1866).

1867.
31. Бе се да у Ср ба. – Ви ла, (1867).
32. Бе се да у Со кољ ни ци ма код Мо скве. – Ср би ја, (1867).
33. До пис из Ру си је. – За ста ва, (1867).
34.  Све ти Са ва и Вук Ка ра џић. – Пре да ва ње одр жа но у беч ком омла дин-

ском дру штву „Зо ра“ 1867. – Ма ти ца, (1867).
35. Кра гу је вац. – Ср би ја, (1867).
36. За ца ра и оте че ство. – Ви ла, (1867).
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1868.
37. Срп ски на род у го ди ни 1866. – Омла дин ски Ка лен дар, (1868).
38. Ка ко ва ља не го ва ти здра вље?. – Омла дин ски Ка лен дар, (1868).
39. Сло вен ска сло бо да / по Миц ки је ви ћу. – Омла дин ски Ка лен дар, (1868).
40. С ја дран ског мо ра / по Ба бо-у. – Омла дин ски Ка лен дар, (1868).
41. Кра ље вић Мар ко. – Омла дин ски Ка лен дар, (1868).
42.  На род и ве ли ка ши. Дра ма. – Под ли стак Ка ље ви ће ве „Ср би је“, (1868). – 

Игра на ви ше пу та у Но во сад ском по зо ри шту. 
43. Бе се да у Ху син цу. – Ср би ја, (1868).
44. До пи си из Бе ча. – Под ли стак ча со пи са „Ср би ја“, (1868).
45. Два ли ста из је ста стве ни це. – Ви ла, (1868).
46. Ва жност је ста стве ни це, јав на пре да ва ња у 1866. го ди ни. – Ви ла, (1868).
47. Ка ко се чо век за љу бљу је? . – Мла да Ср ба ди ја, (1868).

1869.
48.  При ло зи за исто ри ју срп ског ра да у је ста стве ни ци: Д-р Јо ван Aндри је-

вић. – Мла да Ср ба ди ја, (1869).
49. Хус и ху сит ска кра ји на. – Гла сник Срп ског Уче ног Дру штва, (1869).
50. Исто ри ја јед ног ор де на. – Ср би ја, (1869).

1871.
51.  О лим фо лип та њу и лим фан ги о му. – Гла сник Срп ског Уче ног Дру штва, 

књ. 29: 70–157.
52. По ле ми ка са „Рад ни ком“. – Об ја вље но 1871. и 1872.

1872.
53. Вој но-ле кар ска пи сма. – Бе о град: из да ње Ми ни стар ства Вој ног, 1872.
54.  На род на ме ди ци на у Ср ба. – Ле то пис Ма ти це Срп ске, (1872). – П.о.: 

„Ле то пис Ма ти це Срп ске“, 1872.
55.  Да по мог не мо, бра ћо, пра вој си ро ти њи на шој. – Јав но пре да ва ње. – Бе-

о град: Др жав на штам па ри ја, 1872.
56.  О ка у те ри са њу ра на у оп ште и о ка у те ри са њу раз го ли ће них ве на на по-

се. – Гла сник Срп ског Уче ног Дру штва, (1872), књ. 33: 237–268.
57.  По ле ми ка са Д-р Сте ва ном Ми ло са вље ви ћем „Ба на ба ком“. – Ис ток, (1872).
58.  По ле ми ка са Д-р Ни ко лом Ј. Пе тро ви ћем (По во дом књи ге На род на ме-

ди ци на у Ср ба). – Прав да, (1872).
59.  По ле ми ка са Све то за ром Мар ко ви ћем (По во дом пре да ва ња „Да по мог-

не мо бра ћо пра вој си ро ти ни на шој“). – Је дин ство, (1872).
60.  Са ни тет ски по сло ви у Ср би ји. – Бе о град: Др жав на штам па ри ја, 1872. 

– Ис ток, (1872).
61.  Брут и Ко ла тин / тра ге ди ја Линд не ро ва; пре вод с не мач ког. – Игра на 

са ве ли ким успе хом у Бе о град ском на род ном по зо ри шту.
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1873.
62.  На че ла вој не хи ги је не. – Пре да ва ња у офи цир ској шко ли. – Бе о град: 

из да ње Ми ни стар ства Вој ног, 1873.
63.  Пр ве го ди не ле кар ске прак се. – Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, 

(1873), књ. 2: 61–112.
64.  Вој но-ле кар ска ста ти сти ка. – Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство“, 

(1873), књ 1: 93–122.
65. О не го ва њу ма ле де це. – Бу дућ ност, (1873).
66. Ћир Та са. – Прав да, (1873).

1874.
67.  Бил ро то ва оп шта хи рур ги ја. – Пре вод. – Срп. Арх. Цел. Лек., (1874), 

књ. 1: 1–54.
68.  Бол ни чар ска слу жба. – [Не ко ли ко из да ња]. – Бе о град: Ми ни стар ство 

Вој но, 1874.
69. На бро ду „Со фи ја“. – Ја вор, (1874).
70. Ца ри град и Бу ку решт. – Срп ске но ви не, (1874).
71.  Ве ве ло ва исто ри ја ин дук тив них на у ка. – Је дин ство, (1874). – П.о.: „Је-

дин ство“, 1874.
72.  Ђор ђе вић, В; Ва лен та, Ј.: Пи та ња за ску пља че гра ђе „На род не ме ди ци-

не“. – Срп. арх. цел. лек., (1874), књ. 1: 279–288.
73.  Ва лен та Ј; Ђор ђе вић В.: Из ве штај о тре ћем ме ђу на род ном ле кар ском 

кон гре су. – Срп. Aрх. Це лок. Лек., (1874), књ. 1: 243–278; књ. 2: 167–178.

1875.
74.  Пр ве го ди не ле кар ске прак се. Ле кар ско ста ти стич ка сту ди ја. – Срп. 

Aрх. Це лок. Лек., (1875), књ. 2: 61–112.
75. Сте ван Ду шан, исто риј ски ро ман. – Отаџ би на, (1875).
76. „Отаџ би на“. – Ча со пис, из ла зио од 1875–1892.
77. Кроз Швај цар ску. – Отаџ би на, (1875).
78.  Бил ро то ва оп шта хи рур шка па то ло ги ја и те ра пи ја. – П.о.: „Срп ски 

ар хив за це ло куп но ле кар ство“, 1875.
79. Са ни тет ска слу жба на бо ји шту. – Отаџ би на, (1875).

1876.
80.  Упут ство за слу жбу срп ског вој ног са ни те та ста ја ће и на род не вој ске. 

– Бе о град: Ми ни стар ство вој но, 1876. 
81.  Цр ве ни крст на бе лој за ста ви. – Јав на пре да ва ња ко ја је у ко рист хер-

це го вач ких ра ње ни ка у дво ра на ма бе о град ске Гра ђан ске ка си не 2. и 8. 
ја ну а ра др жао Вла дан Ђор ђе вић. – Бе о град: Др жав на штам па ри ја, 1876. 

1877.
82.  Ланд сбер ге ро ва рат на хи рур шка тех ни ка. – Еди ци ја „Срп ског ар хи ва 

за це ло куп но ле кар ство“. – Бе о град: Др жав на штам па ри ја, 1877. 



Владан Ђорђевић  145

1878.
 83. Кри ти ка на де ло „Свет и чо век“. – Го ди шњи ца, (?), (1878).
 84. Бе се да на гро бу М. М. Ра до ва но ви ћа, 1878.
 85.  Успо ме на, као при ступ по смр че ту М. М. Ра до ва но ви ћа: „Шта то пи-

шеш?“, 1878.

1879.
 86.  При лог за по зна ва ње срп ске вој но-ле кар ске књи жев но сти. Кри ти ка на 

сва ле кар ска де ла др Фи ли па Тај си ћа. – Срп ски ар хив за це ло куп но ле-
кар ство, (1879), књ. 4: 104–121.

 87.  Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та. Књи га 1: (1735–1875). – Бе о град: Ми-
ни стар ство Вој но, 1879.

 88.  Бе се де у на род ним скуп шти на ма. – Сте но граф ске бе ле шке, 1879, 1880, 
1881. и 1884.

 89.  Јав на хи ги је на. Бе се да пред На род ном Скуп шти ном. – Срп ска Зо ра, (1879).
 90.  Здра вље у Ср би ји 1879. го ди не. – Отаџ би на, (1879) . – П.о.: „Отаџ би на“, 1879.
 91.  – Рас пи си, пре пи си, за ко ни. – Књ. 1, св. 1. (Све ска дру га: пре ре фор ме од 

1880-те). – За кон о уста но вље њу на род ног са ни тет ског фон да ; За кон 
о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и чу ва њу на род ног здра вља . – Књ. 2, св. 
1. – За кон о за шти ти од сточ них за ра за. За кон о за шти ти ти од го ве ђе 
ку ге. –Св. 2. – У: Са ни тет ски Збор ник, књ. 1–2, (1879–82), св. 1–4.

1880.
 92.  Пред у го ват на рад ња за ре фор му са ни тет ске стру ке у Ср би ји. – Срп ски 

ар хив за це ло куп но ле кар ство, (1880).
 93.  Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књи га III, о дру гом срп ско-тур ском 

ра ту 1877–78. – П.о.: „Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство“, 1880.
 94.  „На гра ни ци“. – Отаџ би на, (1880). – П.о.: „Пле ме ни ти граф Ни ћи фор 

Ду чић, хер це го вач ко-цр но гор ско-ја вор ско-бе о град ска при по вет ка XIX 
ве ка“. – Бе о град: „Отаџ би на“, 1880. – По ле ми ка са Ни ћи фо ром Ду чи-
ћем иза зва на де лом др Вла да на Ђор ђе ви ћа. Во ђе на нај пре у ча со пи су: 
Отаџ би на, (1880).

 95.  На гра ни ци, рат 1876. При ло зи за исто ри ју ра то ва но ве срп ске др жа ве. 
– Отаџ би на, (1880).

1881.
 96.  Пре ко гра ни це, дру ги рат, 1877–78. При ло зи за исто ри ју ра то ва но ве 

срп ске др жа ве. – Отаџ би на, (1881). 
 97. Кри ти ка на „Рад“. – Отаџ би на, (1881).
 98. По ле ми ка са „Са мо у пра вом“. – Ви де ло, (1881); (1882).
 99. Гим на сти ка ма ле де це. – На род но здра вље, (1881).
100. Ме ха не, ка фа не и на род но здра вље. – На род но здра вље, (1881).
101. На род но здра вље у Ср би ји 1880. – На род но здра вље, (1881).
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1882.
102. Ко зе ри ја о гим на сти ци. – Отаџ би на, (1882).
103. Хи ги јен ски кон грес у Ту ри ну 1881. – На род но здра вље, (1882).
104. Хи ги јен ски кон грес у Же не ви 1882. – На род но здра вље, (1882).
105. Хи ги је на де це у пр во до ба жи во та. – На род но здра вље, (1882).
106.  Жен ске су зе и гим на сти ка. Ко ме ди ја / [В. Ђор ђе вић] ; по фран цу ском. 

– Отаџ би на, (1882).

1883.
107.  Де чи ја игра ли шта (Фле бе ло ве ба ште). – Јав но пре да ва ње др жа но на дру гој 

го ди шњој за ба ви гим на стич ког дру штва у На род ном По зо ри шту, 1883.
108.  Уплив зе мљи шта на здра вље се о ског ста нов ни штва. – На род но здра-

вље, (1883).
109. Се љач ке ку ће у Евро пи. – На род но здра вље, (1883).
110. Ко ви ше жи ви, ва ро ша ни или се ља ци. – На род но здра вље, (1883).
111.  Ре мон. „Ро ман Ма рио Иша ра“ / [В. Ђор ђе вић] ; пре вод с фран цу ског. – 

Отаџ би на, (1883).
112.  На пре сто лу Ро ман Aу ер ба хов / [В. Ђор ђе вић] ; пре вод с не мач ког. – 

Отаџ би на, (1883).
113.  Хи ги јен ски ме ђу на род ни кон гре си у Ту ри ну и Же не ви. – Бе о град: Срп ска 

др жав на штам па ри ја, 1883.

1884.
114. Глав на пра ви ла за се љач ке ста но ве. – На род но здра вље, (1884).
115. Бе се да на гро бу Др. Лин ден ма је ра. – На род но здра вље, (1884).

1885.
116. Бе о град ски оп штин ски по сло ви. – Св. 1–4, 1884; 1885.

1886.
117.  Исто ри ја Срп ског вој ног са ни те та. Књ. 4. – Еди ци ја ча со пи са „Срп ски 

ар хив за це ло куп но ле кар ство“. – П.о.: „Срп ски ар хив за це ло куп но ле-
кар ство“ , 1886. – [О срп ско-бу гар ском ра ту].

1887.
118. Ка ра ђор ђе и Aу стри ја. – Отаџ би на, (1887).
119.  Слив ни ца, тре ћи рат 1885–86. При ло зи за исто ри ју ра то ва но ве срп ске 

др жа ве. – Отаџ би на, (1887).

1888.
120. Ка ра ђор ђе и Ру си ја. – Отаџ би на, (1888).
121. Бе се да на гро бу Д-р Ј. Пан чи ћа, 1888.
122. Бе се да ко јом је отво ре на сто го ди шњи ца Ву ко ва, 1888.
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1889.
123. Не бла го дар ност Ср ба спрам Ру си је. – Отаџ би на, (1889).
124. Књаз Ми лош и Ру си ја. – Отаџ би на, (1889).

1890.
125. Ту ђин ски ути ца ји у Ср би ји. – Отаџ би на, (1890).
126.  Ср би ја на Бер лин ском Кон гре су. – Отаџ би на, (1890). – П.о.: Ана ли Дру-

штва за ди пло мат ску исто ри ју. – На фран цу ском.
127. Јед на но ва бо лест – „ју би ле ум“, ко зе ри ја. – Отаџ би на, (1890).
128. Пет па ра број, ко зе ри ја. – Отаџ би на, (1890).
129. „Пр ви опа нак кра љев ства“, ко зе ри ја. – Отаџ би на, (1890).
130.  Ве чер ња за ба ва код г. Су за ма ти са, од Вла хо са / [В. Ђор ђе вић] ; пре вод 

са грч ког. – Отаџ би на, (1890). 
131. Кри ти ка на Ђо ри ће вог „Мо ми ра“. – Отаџ би на, (1890), књ. 24.
132. Кри ти ка на Окру ги ће ву „Ва ра дин ку“. – Отаџ би на, (1890), књ. 24.
133. Кри ти ка на Цве ти ће вог Ду ша на. – Отаџ би на, (1890), књ. 24.
134.  Aна Ка ре њи на / Лав Тол стој; пре вод с ру ског. – Отаџ би на, (1890); (1891); 

(1892). 
135. Гор њи дом Ср би је. – Отаџ би на, (1890); (1891); (1892). 
136. Мо је ми ни стро ва ње. Успо ме не. – Отаџ би на, (1890); (1891). 
137. Наш при вред ни про грам. – Отаџ би на, (1890); (1891).  

1891.
138. Фи нан си је бал кан ских др жа ва. – Отаџ би на, (1891). 
139. По ре ђе ње не ко ли ко др жав них бу џе та. – Отаџ би на, (1891). 
140. Ци фре, са мо ци фре. – Отаџ би на, (1891). 
141. Са да шња на ша фи нан сиј ска си ту а ци ја. – Отаџ би на, (1891). 
142.  Ла за К. Ла за ре вић, при лог за ње го ву би о гра фи ју и за оце ну ње го вог ле кар-

ског и пе снич ког ра да. – Отаџ би на, (1891). 
143.  Кри ти ка на књи гу Re ne Mil le ta-a „So u ve nir des Bal kans“. – Отаџ би на, (1891). 
144. Ре фе рат о књи зи Бра ни сла ва Ну ши ћа „Ли сти ћи“. – Отаџ би на, (1891). 

1892.
145. Спољ на тр го ви на Ср би је за по след њих дест го ди на. – Отаџ би на, (1892). 
146. Бо ги ши ће ве збир ке. – Отаџ би на, (1892). 
147.  Ме ро па. Тра ге ди ја у пет чи но ва од Вер нар да ки ја. [В. Ђор ђе вић] ; пре вод 

с грч ког. – Отаџ би на, (1892). 
148. Кур ту ли со ва свад ба. Ко ме ди ја A. Рам га ви со ва. – Отаџ би на, (1892). 
149. Јед на ноћ Aти на ма. – Отаџ би на, (1892). 

1893.
150.  Исто ри ја Срп ског вој ног са ни те та, књи га II, св. I о пр вом срп ско-тур-

ском ра ту 1876. – П.о.: Бе о град: еди ци ја ча со пи са „Срп ски ар хив за 
це ло куп но ле кар ство“ , 1893.

151. О Ла зи Ла за ре ви ћу. – Пре да ва ње одр жа но на грч ком у Ати ни, 1893.
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1896.
152.  Мај ка, од Смир но ва / [В. Ђор ђе вић] ; пре вод с ру ског. – Бран ко во Ко ло, 

(1896).
153.  Грч ка и срп ска про све та. – Бе о град: из да ње Срп ске Кра љев ске Aка де-

ми је, 1896.

1898.
154.  Бе се да на па ра сто су Ми ха и ла Гли го ри је ви ћа Чер ња је ва. – Срп ске Но-

ви не, (1898).

1899.
155. Бе се да на опе лу Јо ва на Ри сти ћа. – Срп ске Но ви не, (1899).
156.  Бе се да на опе лу Дра го ми ра Вуч ко ви ћа, ми ни стра вој ног. – Срп ске Но-

ви не, (1899).

1904.
157.  Ла бо ре мус! Пр вих 100 го ди на у раз вит ку ле кар ске стру ке, по здрав Пр-

вом кон гре су срп ских ле ка ра и при род ња ка. – У: Пр ви кон грес срп ских 
ле ка ра и при род ња ка / уред ни ци В. М. Су бо тић ; В. Ку јун џић. – Књ. 1. 
– Бе о град, 1905, 44–69.

1905.
158.  Крај јед не ди на сти је, при ло зи за исто ри ју Ср би је од 11. ок то бра 1897. 

до 8. ју ла 1900. – Књ. 1: 1897–1898; књ. 2: 1898–1899; књ. 3: 1899–1900.

1906.
159. Мо ја од бра на пред су дом. – Бе о град: На род на штам па ри ја, 1906.

1907.
160.  Срп ско-тур ски рат. – Књ. 1–2. – Бе о град: Штам па ри ја Д. Ди ми три је-

ви ћа, 1907.

1908.
161. Бе се да на гро бу Сто ја на Бо шко ви ћа, 1908.
162. Бе се да на гро бу Ђе не ра ла Јо ва на Ми шко ви ћа, 1908.
163.  Исто ри ја срп ско-бу гар ског ра та 1885. год. – Књ. 1–2. – Бе о град : Из да ње 

Ко лар че ве за ду жби не, 1908.

1909.
164.  „Сер би ка“. – Збир ка од 800 до ку ме на та о исто ри ји Ср би је и Цр не Го ре од 

1804. до 1815. го ди не. – (Чу ва се у Кра љев ској срп ској ска де ми ји на у ка).
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165.  Гол го та, ро ман из бал кан ског жи во та. – Св. 1–2. / Иг њат Да ни чић. –Бе-
о град, 1909.

166. Ми ни стар у ап су. – Св. 1–10. – Бе о град, 1909.

1910.
167.  На род но здра вље. Збир ка чла на ка по све ће них хи ги је ни и ди је те ти ци. – 

Chi ca go: Ује ди ње но срп ство, 1910.
168.  Кра так пре глед раз вит ка ме ди ци не за по след њих 50 го ди на. Шта да нас 

опа жам у ме ди ци ни. – Пре да ва ње одр жа но у Срп ском ле кар ском дру штву 
6. фе бру а ра 1910. го ди не. – Срп. Aрх. Цел. Лек., (1910), св. 4: 181–189.

169.  Пре да ва ње о Ло ма нов цу. – Др жа но у Сом бо ру, 22. 3. 1910. – Сло га, (1910).
170.  Ми ни стар ство на род ног здра вља. При лог за исто ри ју са ни тет ске ре-

фор ме у Ср би ји 1879–1910. – Бе о град, 1910. 

1911.
171.  Ре фе рат о пе сма ма Јо ва на Ду чи ћа. – Про чи тан на све ча ној сед ни ци 

Кра љев ске срп ске ака де ми је 21. ју на 1911.
172. Мо ре, де цо, па зи те шта штам па те. – Штам па, (15. ма ја 1911). 

1913.
173. Aрна у ти и ве ли ке си ле. – Из да ње Јеф те Па вло ви ћа и ком па ни је, 1913.

1921.
174.  Два јав на пре да ва ња из исто ри је срп ских ра то ва. – Др жа на у офи цир-

ској ка си ни у Ду бров ни ку, 1921.

1922.
175.  Ве рид ба Ду ша но ва. – Јав но пре да ва ње у ко рист жен ског дру штва у Ду-

бров ни ку, 1922.

1923.
176. Бе се да на 50-го ди шњи ци Срп ског ле кар ског дру штва, 1923.
177.  На род на зе ни ца. – Пре да ва ње у са ли Но вог Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 

др жа но у ко рист ма те рин ског фон да, 1923.
178.  Кнез Цр но гор ски Да ни ло I. – Три јав на пре да ва ња др жа на у ве ли кој са ли 

Но вог Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 1923.

1924.
179.  Пе тро ви ћи и Обре но ви ћи. Је дан од ло мак из исто ри је о су рев њи во сти 

две ју по кој них ди на сти ја. – Про чи тан у ве ли кој са ли Но вог Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, 1924.
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1927.
180.  Ср це и ду ша Евро пе. – Пре да ва ње о Цр ве ном кр сту и Срп ском дру штву 

Цр ве ног кр ста на по се. Одр жа но фе бру а ра 1927. го ди не.
181.  Ду ша нов уни вер зи тет. – Пре да ва ње одр жа но у Но вом Са ду, на мол бу 

Дру штва На пред них Же на, 1927.
182.  Пре да ва ње о пе де се то го ди шњи ци Срп ског Дру штва Цр ве но га Кр ста. 

–Др жа но у ве ли кој са ли Но вог Уни вер зи те та, 1927.
183.  Пре да ва ње о Са бо ру Др жав ном у Ско пљу, на ко ме је до не сен Ду ша нов 

За ко ник. – Др жа но на мол бу беч ког ју го сло вен ског Дру штва „Сло га“ у 
са ли Сло вен ске бе се де, 1927.

184.  Бе се да, ко јом је Д-р В. Ђ. од го во рио Де ка ну и про мо то ру Ме ди цин ског 
Фа кул те та Бе о град ског Уни вер зи те та, при ли ком ње го ве све ча не про-
мо ци је за по ча сног док то ра. – Бе о град, 1927.

II. ПУБЛИКАЦИЈЕ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ
  1.  Die Liebe ist Refl exthätigkeit, Novelle. / vom Dr. V. Georgevitch im Fenileton 

des „Wanderer“. – Wien 1869. 
  2.  Die cauterisation der Wunden und der blossgelagten Venen. Beiträge zur kau-

stischen Wundenbehandlung nebst versuchen über das Verhalten blossgelegter 
Venen / R. Gersuny; V. Gеorgevitch. – Langenbeck’s Archiv für klinische 
Chirurgie, (1869), Bd 12, S 814, 25, Berlin.

  3.  Über Lymphorrhoee und Lymphangiome / V. Gеorgevitch. – Langenbeck’s 
Archiv für klinische Chirurgie, (1870), Bd 12, Heft  2. Berlin.

  4.  Fürstenthum Serbien, Ministerium des Innern Sanitätsabteilung. – Die 
Sanitätsgesetze in Serbien, amtliche Ausgabe, Belgrad, Staatsdruckerei, 1881. 

  5.  Die öffentliche Gesundsheitspflege im Serbischen Königreiche vom XII 
Jahrhundert an bis zum Jahre 1883. / von Dr. V. Georgevitch, кgl. Sektionschef 
etc. – Berlin Max Pasch, 1883. 

  6.  Die Entwickelung der öff entlichen Gesundheitspfl ege im serbischen Königreiche 
vom XII Jahrhundert an bis 1883. – Berlin, 1883. S.122. 

  7.  Der letzte Obrenovitch / von Dr. V. Georgevitch. – Separat. – Abbruck aus der 
„Zukunft “ Wien, Verlag von Hermann Goldschm edit, 1903. 

  8.  Die Frauen der Obrenovitch / von Dr. V. Georgevitch. – In der „Zukunft “ v. 
7. Februar, 1903. 

  9.  Das Ende der Obrenovitch. Beiträge zür Geschichte Serbiens 1897–1900. / von 
Dr. Vladan Georgevitch, serbischer Ministerpräsident. – A. D. Verlag v. S. 
Hirzel in Leipzig 1905, 615. 

 10.  Die türkischen Revolution und ihre Aussichten / von Dr V. G. Ministerpräsident. 
– A. D. Leipcig Verlag von S. Hirzel, 1908. 

 11.  Golgotha. Ein Balkan roman / von Vladan Georgevitch. – Erstes bis fünft es 
Tausend, Stuttgart, Deutche Verlagsanstalt, 1909, 563. 

 12. Eindrücke aus Sinaia. – „N. W. Tagblatt“, 1911. 
 13. Beim Rumänischen Königspaar. – „N. W. Tagblatt“, 1911.
 14.  Das Wetterleuchten im nahen Osten. – „Neue Freie Presse“, 29. September 1912. 
15. Kriegszeiten in Serbien. – In der „Neue Freie Presse“, 4. Oktober 1912. 
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16. Der Balkanbund. – „Neue Freie Presse“, 15. Oktober 1912. 
17.  Der König A. O. Eine Novele / von Dr. Vladan Georgevitch. – Feuillton „Die 

Zeit“, 1913.
18.  Die Albanesen und die Grossmächte / vom Dr, V. G. – Leipzig, Verlag von S. 

Hirzel, 1913. 
19. Die Frage der Föderation. – In der „Diplomatischen Rundschau“, Berlin. 
20.  Allah amanet olla! Abschid vom gestürtzen Sultan Abdul Hamid II . – „Die Zeit“. 
21. Abdul Hamid II. – „N. W. Tagblatt“.
22.  Die politische Gevatterschaft , ein Brief an den Chef. – Redakteur der „Neue 

Freie Presse“.
23.  Quo vadis Austria? / von Dr. V. G., klg serb. Min. – A. D. im Selbstverlage des 

Verfassers, gedruckt in Leipzig bei August Preis. 
24.  König Milan`s Haus, geschrieben nach dem Tellegram dass die Bulgaren den 

Konak des König Milan verbrannt haben (рукопис). 
25.  Die Serbische Frage / von Dr. Vladan Georgevitch, serbischen Ministärpräsi-

denten. – A. D. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt 19....
26.  Serbice, eine Sammlung von Abschriften. – V. Dokumenten aus dem k. k. 

Haus-Hof-Staatsarchiv in Wien betreffend die Geschichte Serbiens und 
Montenegro`s vom J. 1806. bis zum J. 1815. / vom Dr. V. G. der Kgl Akademie 
der Wissenschaft en in Belgrad übergeben. 

27.  Das serbische Parlament im XIV Jahrhundert (Das Gesetzbuch Duschans). 
– (Јавно предавање држано у политичко-социјалном одељењу der Leo-
Gesellschaft , на молбу тога друштва).

III. ПУБЛИКАЦИЈЕ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ
1.  Principaute de Serbie. Ministère de l`Interieur. Section du service sanitaire. Les 

Lois sanitaires en Serbie. – Edition offi  cielle Belgrade. Imprimerie de l`Etat, 1881. 
2.  La Serbie an Congres de Berlin / par le Vladan Gorgevitch. – Extrait de la 

Revue d`histoire diplommatique, Paris. Ernest Leroux libraire de la Sociète 
d`histoire diplomatique 28, rue Bonaparte 28, 1891. 

3.  Quo Vadis Austria? / Vladan Gorgevitch. – Exstrait de la „Revue de Paris“ du 
15. dècembre 1913. Coulommiers, Imprimerie Paul Brodard 1913. 

4.  Les Albanais et Les Grandes Puissances. Traduit de l`allemand par S. A. le 
prince Alexis Kara-Gorgevitch / Vladan Gorgevitch, ancien Prèsident du 
Conseil des Ministres du Royaume de Serbie. – Paris, Calman-Levy, Editeur 
3, rue Auber 3 p. 312.
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VLADAN DJORDJEVIĆ
(1844–1930)

Vladan Djordjević was born on November the 21st 1844 in Belgrade. His 
given name was Ipokrat. He attended basic school in Belgrade and Sarajevo, 
secondary school and college (Lyceum) in Belgrade, during which he started 
translating works from Greek and French and wrote a couple of dramas that 
were played in theatres in Belgrade and Novi Sad, as well as a novel „Kočina 
Krajina“. At that time he took a new name Vladan he used in the rest of his life.

As a state scholar he studied medicine in Vienna from 1863. to 1869. Du-
ring that time he translated three toms of Hyrtl’s Descriptive human anatomy, 
founded literary society of Serbian students, later joined it with the society of 
students of Vojvodina „Zora“, in which he was engaged politically, writing and 
giving lectures and speeches. In autumn 1869 he passed the exam for training 
in surgery at the First surgical clinic of Vienna medical school led by Th eodor 
Billroth, leading surgeon of the time and one of the greatest surgeons of all 
times. He was one of ten such doctors, some of whom later became prominent 
or leading surgeons in Europe. During training in surgery he assisted and ope-
rated as well as performed scientifi c research, the results of which were two 
papers published in Langebeck’s Archives for clinical surgery in Berlin, one of 
the leading surgical journals of that time. From August 1870 to June 1871 he 
spent in a German military service, during the German-French war, fi rst, as 
an escort of wounded soldiers , then as a surgeon in charge of two wards of 40 
patients in a military hospital in Frankfurt on Main. He achieved a signifi cant 
experience in war medicine and surgery as well as translated from German to 
Serbian a German war military health care doctrine, which became the basis 
for a developement the same doctrine of serbian army. 

Aft er he got a diploma in surgery, he came to Belgrade and started private 
medical and surgical practice until November 1871, when he was appointed 
a military doctor in the Military hospital in Belgrade as well as teacher of the 
hospital staff . Later, he was appointed a professor of military hygiene at the 
Military academy in Belgrade. Soon aft er, he was appointed a personal doctor 
of duke Milan and a court doctor, what started gradually distract him from 
practical medicine and surgery. Th ose years, he was working hard, wroting 
and translating a number of books and papers, founded a Serbian medical 
society, its journal, Serbian archives for entire medicine, Serbian Red cross, his 
own journal „Otadžbina“ (Th e Fatherland), he gave a number of lectures and 
speeches, led polemics and so on. 



158 Живот и дело српских научника

During the Serbian-Turkish wars (1876–1878), at fi rst he was in charge 
of Timok’s division health care and later became a commander in chief of the 
health care of the High military command. From 1878 to 1881 he developed 
a Serbian sanitary and veterinary legislature, one of the most prosperous in 
Europe. By the middle of 1884 he was appointed a Mayor of Belgrade and in a 
short time he prepared plans and projects for major works in order to moder-
nize waterworks, severage systems, streat lightening, cobbling, construction of 
a river quay and so on. For political misunderstandings with the Government 
he resigned aft er a year so that he left  a number of projects unfi nished. In a 
Serbian-Bulgarian war 1885/86 he again took health care post in the High mi-
litary command. He later became a Minister of education and religious aff airs 
and a Minister of economy, Vice President and president of the Serbian medical 
society, ambassador in Greece and then in Turkey, where he achieved a number 
of diplomatic successes. He was appointed Prime and foreign aff air minister 
1897 and resigned 1900. 

Being deprived of state pension, he spent 3 years as a journalist and a 
historian in Vienna. Aft er he returned to Serbia he was devoted to literature 
and history. For the short period of time he was angaged in politics, so that his 
politicals enemies accused him for state secret publication for which he ser-
ved six montha in jail. He was politically engaged again during „Anexy crises“ 
1908. and during Turkish revolution when he warned the world that genocide 
of nationalities in Turkey could take place. During the First world war, he was 
confi ned in Austria. Aft er the war he lived in Belgrade and Dubrovnik, devoted 
to writing, giving lectures and so on. In 1926 he was appointed fi rst honorable 
doctor of Belgrade school of medicine.

Dr Vladan Djordjević was an outstanding personality of great capabilities 
and enormous working energy and intelligence. He was the fi rst properly tra-
ined surgeon in Serbia in modern meaning of that word with an outstanding 
achievements in Serbian medicine and surgery, in Serbian war time health care, 
in sanitary legislature as well as in diplomacy, history, literature and other ac-
tivities, he was engaged in.

In spite of rather short surgical practice, he gave an important contributi-
on to the Serbian surgery. He published two scientifi c studies in Langenbeck´s 
archive for clinical surgery, wrote a number of medical books and translated 
several others in surgery, war surgery, medicine and anatomy. He founded the 
cathedra of Military Hygiene, second in Europe, aft er one in England. He gave 
a number of other contributions to Serbian medicine, wrote several books in 
history of medicine in Serbia and four books of History of Serbian military 
medicine. He was the founder of the Serbian medical society and its journal, 
Serbian archive for entire medicine as well as Serbian Red Cross society. 
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ПОРЕКЛО И ПОРОДИЦА

Ми ли во је Ло за нић по ти че из углед не бе о град ске по ро ди це ви со ких 
ин те лек ту а ла ца. У Бе о гра ду је за вр шио гим на зи ју и две го ди не сту ди ја 
на Фи ло зоф ском фaкул те ту Ве ли ке шко ле. Го ди не 1900. оти шао је у Бер-
лин где је на Уни вер зи те ту сту ди рао хе ми ју и док то ри рао 1906. го ди не. 
По сле за вр ше ног док то ра та ра дио је две го ди не као аси стент Тех нич ке 
ве ли ке шко ле у Дан ци гу, а за тим се вра тио у Бе о град. Кра јем 1907. го ди не 
иза бран је за до цен та за хе ми ју Бе о град ског уни вер зи те та, по сле Пр вог 
свет ског ра та за ван ред ног, а 1922. го ди не за ре дов ног про фе со ра Бе о град-
ског уни вер зи те та. Из ме ђу два ра та био је де кан Фи ло зоф ског фaкул те та. 
Пен зи о ни сан је 1. апри ла 1955. го ди не.

БИОГРАФИЈА

Ми ли во је Ло за нић ро ђен је 6. ма ја (24. апри ла по ста ром ка лен да-
ру) 1878. го ди не у Бе о гра ду. Ње гов отац Си ма Ло за нић (1847–1935), наш 
нај зна чај ни ји хе ми чар, био је про фе сор на Ве ли кој шко ли и Уни вер зи те-
ту, пр ви рек тор Бе о град ског уни вер зи те та, акaде мик и пред сед ник Срп-
ске кра љев ске ака де ми је. Мај ка Стан ка (1858–1942), рођ. Па чић, пра у-
ну ка је То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа. По ред си на Ми ли во ја има ли су кћер ке 
Је ле ну и Ану. 

Ми ли во је Ло за нић се оже нио Ол гом Гру јић (1884–1973), двор ском 
да мом, кћер ком ге не ра ла Са ве Гру ји ћа, пред сед ни ка ми ни стар ског са ве та 
и пред сед ни ка др жав ног са ве та, пра у ну ком вој во де Ву ла Или ћа Ко лар ца. 
Има ли су кћер ке Стан ку и Ми ли цу. Стан ка (1914–2003), би ла је уда та за 
Па три ка Меј тлен да (1911), ста ре ши ну шкот ског брат ства Меј тленд, ер ла 
од Ло дер деј ла. Њи хо во че тво ро де це жи ви у Лон до ну. Ми ли ца (1915), би-
ла је уда та за Бра ни сла ва Пе тро ви ћа (1910–1987). Она и ње но дво је де це 
жи ве у Лон до ну.
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ШКОЛОВАЊЕ

Основ ну шко лу и гим на зи ју Ми ли во је Ло за нић за вр шио је у Бе о-
гра ду. Као ђак Пр ве бе о град ске гим на зи је по себ но се ин те ре со вао за 
хе ми ју и у „На ди“, ђач кој дру жи ни ове гим на зи је, чи тао је свој ре фе рат 
О ато ми ма и мо ле ку ли ма. Ју на 1897. го ди не за вр шио је осми раз ред Пр ве 
бе о град ске гим на зи је, а са мо ме сец да на ка сни је, тј. ју ла по ло жио је ис пит 
зре ло сти.1 Исте го ди не упи сао се на Ма те ма тич ко-фи зич ки од сек Фи ло-
зоф ског фа кул те та Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду где је сту ди рао две го ди не 
(1897/8–1898/9 школ ске го ди не).2 

Сле де ће го ди не, по од слу же њу вој ног ро ка, оти шао је у Бер лин, где је 
сту ди рао хе ми ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту Кра љев ског Фри дрих-Вил хем 
уни вер зи те та. Од ок то бра 1900. до кра ја лет њег се ме стра 1904. го ди не слу-
шао је по је дан се ме стар ана ли тич ку ге о ме три ју, ди фе рен ци јал ни ра чун, 
ин те грал ни ра чун, осно ве фи зи о ло ги је, спек трал ну ана ли зу и фо то ме три-
ју, кри ста ло гра фи ју, ло ги ку, фи ло зо фи ју, елек тро хе ми ју, па ле он то ло ги ју 
и ге о ло ги ју. Фи зич ку хе ми ју слу шао је и ве жбао пет се ме ста ра, а оста ло 
вре ме слу шао је пре да ва ња и ве жбао у ла бо ра то ри ја ма за нео р ган ску и 
ор ган ску хе ми ју. 

Ми ли во је Ло за нић је сту ди рао на јед ном од нај ве ћих и нај зна чај ни јих 
хе миј ских ин сти ту та оног вре ме на. Шеф Ка те дре за хе ми ју био је но бе-
ло вац Емил Фи шер (Emil Fischer, 1852–1919; Но бе ло ва на гра да за хе ми ју 
1902), код ко га је слу шао пре да ва ња и ра дио ве жбе и прак ти кум из нео р-
ган ске и ор ган ске хе ми је кроз се дам од укуп но осам се ме ста ра. Фи зич ку 
хе ми ју је слу шао код но бе лов ца Вант Хо фа (van’t Hoff , 1852–1911; пр ва 
Но бе ло ва на гра да за хе ми ју, 1901).3 

По сле за вр ше них ре дов них сту ди ја, по чет ком но вем бра 1904. го ди-
не упи сао се на Кра љев ску ви со ку тех нич ку шко лу у Дан ци гу4, где је два 
се ме стра сту ди рао ор ган ску хе ми ју код Во ла (А. Wohl), ре дов ног про фе-
со ра ор ган ске хе ми је, код ко га је ра дио и док тор ску ди сер та ци ју. По сле 
не што ви ше од го ди ну да на, 17. мар та 1906, по ло жио је док то рат из хе ми је 

1 На ис пи ту зре ло сти имао је од лич не оце не из сле де ћих пред ме та: ла тин ски, 
фран цу ски, фи зи ка, исто ри ја на род на и оп шта са зе мљо пи сом. Вр ло до бре оце-
не имао је из сле де ћих пред ме та: срп ски и ста ри сло вен ски је зик с ли те ра ту ром, 
грч ки (пре ма го ди шњим оце на ма), ма те ма ти ка, је ста стве ни ца (пре ма го ди-
шњим оце на ма), фи ло зоф ска про пе дев ти ка (пре ма го ди шњим оце на ма). Све до-
чан ство гим на зи је из Бе о гра да од 14. ју на 1897, Ар хи ва Хе миј ског фа кул те та.

2 Не ма ар хив ских по да та ка о ис пи ти ма.
3 У све до чан стви ма с Бер лин ског уни вер зи те та упи са ни су са мо пред ме ти ко-

је је слу шао, али не ма по да та ка о ис пи ти ма. Ар хи ва Хе миј ског фа кул те та, по-
клон кћер ке Ми ли це.

4 Да нас Гдањск.
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у Бер ли ну са оце ном „cum la u de“. Док тор ска те за об у хва ти ла је три ра да 
ра ни је об ја вље на у Be ric hte der De utschen Che mischen Ge sellschaft . По за вр-
ше ном док то ра ту ра дио је као при ват ни аси стент у ла бо ра то ри ји А. Во ла у 
Тех нич кој шко ли у Дан ци гу где је остао до по врат ка у Ср би ју 1908. го ди не.

Миливоје Лозанић са родитељима

На ста ва до Пр вог свет ског ра та

Без об зи ра на усло ве ко је је имао у ра ду и на мо гућ но сти ко је су му 
се отва ра ле као мла дом и ве о ма та лен то ва ном хе ми ча ру, Ми ли во је Ло-
за нић се ис пу њен по но сом и па три о ти змом ја вио на кон курс за ме сто 
до цен та на Ка те дри хе ми је Бе о град ског уни вер зи те та, рас пи сан 15. ју на 
1907. го ди не.1 Од до ку ме на та је при ло жио док тор ску ди пло му Бер лин ског 

1 Кра јем апри ла Си ма Ло за нић је тра жио од де ка на Фи ло зоф ског фа кул те та да 
рас пи ше кон курс за два до цен та за Ка те дру хе ми је, од ко јих би је дан спре мао 
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уни вер зи те та, ина у гу рал ну ди сер та ци ју, об ја вље не ра до ве про из и шле из 
јед ног де ла ди сер та ци је и уве ре ње А. Во ла, про фе со ра на Ве ли кој тех-
нич кој шко ли у Дан ци гу, о ње го вом аси стент ском ра ду и о по доб но сти 
за са мо ста лан на уч ни рад. Ре фе рат о ње го вом из бо ру на пи са ли су Са ва 
Уро ше вић, Ми ха и ло Пе тро вић и Ми ло је Сто јиљ ко вић 23. ок то бра 1907, 
пред ло жив ши га за при вре ме ног до цен та. Ми ли во је Ло за нић је но вем-
бра по слао још и рад ко ји је у ме ђу вре ме ну иза шао, та ко ђе из док тор ске 
те зе; о ње му су се исти ре фе рен ти, Уро ше вић, Пе тро вић и Сто јиљ ко вић, 
вр ло по хвал но из ра зи ли (де цем бра 1907), али су оста ли при прет ход-
ном ми шље њу, од но сно из бо ру за при вре ме ног до цен та. За при вре ме-
ног до цен та за хе ми ју Фи ло зоф ског фа кул те та 29-го ди шњи Ло за нић 
по ста вљен је ука зом бр 46, од 31. де цем бра 1907. го ди не, с го ди шњом пла-
том од 1500 ди на ра.1 

Миливоје Лозанић у Берлину

огле де за пре да ва ња и ње му по ма гао у ра до ви ма, а дру ги по ма гао у „упу ћи ва-
њу уче ни ка у ла бо ра то риј ским ра до ви ма“. По ред то га, др жа ли би пре да ва ња из 
„оних де ло ва хе ми је, ко је тре ба раз ра ди ти код уче ни ка ши ре“. Са вет Фи ло зоф-
ског фа кул те та усво јио је 23. ма ја овај пред лог и по слао рек то ру ко ји је 11. ју на 
рас пи сао кон курс за два до цен та; рок за при ја вљи ва ње био је 1. сеп тем бар.

1 Ар хив Ср би је (да ље: АС), Уни вер зи тет (да ље: У), V–119/1907. Са вет Фи ло зоф-
ског фа кул те та је 22. де цем бра 1907. јед но гла сно иза брао Ло за ни ћа за при вре-
ме ног до цен та. АС  Г–200, V119/1907.
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Две го ди не по сле пр вог из бо ра, на кон курс за стал ног до цен та хе ми-
је, рас пи сан 5. ма ја 1909, под нео је, 31. ав гу ста, че ти ри ра да об ја вље на са 
А. Во лом у окви ру док тор ске ди сер та ци је, још три ра да об ја вље на с Во лом 
и је дан са мо ста лан рад. У то ку са мог кон кур са је кон курс ној ко ми си ји 4. 
ок то бра под нео још је дан рад ко ји је у ме ђу вре ме ну иза шао. Ре фе рат за 
из бор од 29. ок то бра 1909. пот пи са ли су Са ва Уро ше вић, Све то лик Ра-
до ва но вић и Ми ло је Сто јиљ ко вић. Но вем бра 1909. Са вет Фи ло зоф ског 
фа кул те та јед но гла сно га је иза брао, а 27. ја ну а ра 1910. го ди не кра ље вим 
ука зом по ста вљен је за стал ног до цен та за хе ми ју.1 

По сле Пр вог свет ског ра та, 29. сеп тем бра 1919. по ста вљен је за ван-
ред ног про фе со ра2, а 1922. за ре дов ног про фе со ра. Жи во јин Ђор ђе вић и 
Ми ха и ло Пе тро вић су апри ла 1921. го ди не пот пи са ли ре фе рат за ње гов 
из бор. У из ве шта ју су на пи са ли да за ре дов ног про фе со ра има и струч них 
и на уч них ква ли фи ка ци ја, да је об ја вио „ле пе“ ра до ве у до брим стра ним 
ча со пи си ма, не са мо са сво јим проф. Во лом не го и са мо стал но. Али, на 
кра ју су му пре по ру чи ли да на ђе ви ше вре ме на за са мо ста лан рад. Са вет 
Фи ло зоф ског фа кул те та иза брао га је 2. но вем бра за ре дов ног про фе со ра, 
а Уни вер зи тет ско ве ће је 29. но вем бра 1921. го ди не усво ји ло тај из бор. 3

Сима и Миливоје Лозанић 1922.

1 АС, Ми ни стар ство про све те (да ље: Мпс) 5–7/1910.
2 29. сеп тем бра 1919. го ди не ука зом бр. 15373 по ста вљен је за ван ред ног про фе-

со ра. Ни смо на шли до ку мен те о том из бо ру.
3 АС, У III–49 /1921.
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По из бо ру за при вре ме ног до цен та, Ми ли во је Ло за нић се мар та 1908. 
зва нич но ја вио на ду жност. По ред ње га, на Ка те дри хе ми је био је са мо Си ма 
Ло за нић, управ ник Хе миј ског ин сти ту та и ре дов ни про фе сор, ко ји је др жао 
пре да ва ња из нео р ган ске и ор ган ске хе ми је. Ми ли во је Ло за нић је од 1908. до 
1914. го ди не др жао ви ше спе ци јал них пре да ва ња за сту ден те хе ми је, од но сно 
ма ње кур се ве из ко јих се ни је по ла гао ис пит: сте ре о хе ми ју (1908)1, О ма те-
ри ја ма што бо је (1909), ана ли тич ку хе ми ју и кон фи гу ра ци ју и ре ак тив ност.2

Као при вре ме ни до цент по ма гао је Си ми Ло за ни ћу у сту дент ским 
ве жба ма, а ка да је иза бран за стал ног до цен та пре у зео је ру ко во ђе ње сту-
дент ским прак тич ним ра до ви ма у хе миј ској ла бо ра то ри ји.3 

У вре ме сту ди ја М. Ло за ни ћа у Не мач кој, пре све га у Бер ли ну и Дан-
ци гу, уста но вље ни су ве ли ки хе миј ски ин сти ту ти с мо дер ним ин ста ла-
ци ја ма и ин тен зив ним прак тич ним и на уч ним ра до ви ма. По угле ду на 
те ин сти ту те и њи хо ве про гра ме Ми ли во је Ло за нић је са сво јим оцем 
Си мом Ло за ни ћем већ 1908. го ди не са чи нио но ви план ве жби за че ти ри 
го ди не сту ди ја хе ми је.4 Да би се мо гли из ве сти прак тич ни ра до ви би ло 
је по треб но на ба ви ти но ве ре а ген се и опре му и С. Ло за нић је тра жио 
до дат них 5.000 ди на ра „ко ји ће тек је два сти ћи за нај ну жни је на бав ке, 
по треб не за из вр ше ње но во га пла на ра да“ ко ји је сту пио на сна гу 1909. 
го ди не. Про грам је био ве о ма ам би ци о зан и имао је за циљ фор ми ра ње 
до брог хе ми ча ра прак ти ча ра. Ме ђу тим, план ни је мо гао у пот пу но сти да 
се ре а ли зу је у ста рој хе миј ској ла бо ра то ри ји из Ра шко ви ће вог до ба, ко ја 
се са сто ја ла из јед не про сто ри је опре мље не са 12 рад них ме ста. У њој је 
тих го ди на ра ди ло по три де се так сту де на та ко ји су се че сто жа ли ли, као 
и сам Ло за нић, на не мо гу ће усло ве ра да.5 Ка ко би у пот пу но сти ре а ли-
зо ва ли нов на став ни план и про грам Си ма и Ми ли во је Ло за нић су 1910. 

1 Сте ре о хе ми ја, 1 час не дељ но, Уни вер зи тет ске вла сти и пре глед пре да ва ња за 
дру ги (лет њи) се ме стар 1908. – 1909. школ ске го ди не, Бе о град 1909. Сте ре о-
хе ми ја, 2 ча са не дељ но, Уни вер зи тет ске вла сти и пре глед пре да ва ња за пр ви 
(зим ски) се ме стар 1913. – 1914. школ ске го ди не, Бе о град 1913.

2 С. Бо јо вић, Си ма Ло за нић, Бе о град, 1996, 64.
3 У Пре гле ду пре да ва ња за лет њи се ме стар 1908/9. сто ји да ве жба ња и ис тра жне 

ра до ве у хе миј ској ла бо ра то ри ји др жи Си ма Ло за нић уз при по моћ др Ми ли во ја 
Ло за ни ћа, при вре ме ног до цен та и аси стен та, сва ког рад ног да на од 8–12 ча со ва 
пре и од 2–6 ча со ва по сле под не, сем су бо те по под не. По сле из бо ра за стал ног 
до цен та, 1910,  у Пре гле ду пре да ва ња пи ше да су хе миј ска ве жба ња под ру ко во ђе-
њем М. Ло за ни ћа, Уни вер зи тет ске вла сти и пре глед пре да ва ња за пр ви (зим ски) 
се ме стар 1913. – 1914. школ ке го ди не, Бе о град 1913.

4 Оба ве шта ва ју ћи де ка на о но вом про гра му, Си ма Ло за нић је на пи сао да ће тај 
про грам би ти из ве ден „са мо у то ли ко, у ко ли ко се мо же из ве сти у јед ној при-
ми тив ној ла бо ра то ри ји, као што је ова на ша, а ње го во пра во из во ђе ње мо ра да 
при че ка на но ви хе ми ски ин сти тут“. С. Бо јо вић, Си ма Ло за нић, 64.

5 С. Бо јо вић, Си ма Ло за нић, 66–69.
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го ди не са чи ни ли де та љан план но ве згра де Хе миј ског ин сти ту та пре ма 
про јек ти ма „два нај но ви ја и нај са вр ше ни ја хе ми ска ин сти ту та у Не мач-
кој“. Пре ма том пла ну Хе миј ски ин сти тут би имао при зе мље и два спра та, 
у ла бо ра то ри ја ма би би ле спро ве де не во до вод не и га со вод не ин ста ла ци је, 
вен ти ла ци ја, нео р ган ске и ор ган ске ла бо ра то ри је има ле би 64 ме ста за рад 
сту де на та, ве ли ка слу ша о ни ца би има ла 120 ме ста, а пла ни ран је и ве ли ки 
број дру гих ла бо ра то ри ја. Бал кан ски ра то ви и Пр ви свет ски рат оне мо гу-
ћи ли су из град њу но вог хе миј ског ин сти ту та. 

До Пр вог свет ског ра та Ми ли во је Ло за нић је за из во ђе ње на ста ве из 
ана ли тич ке хе ми је при пре мио за штам пу ру ко пис из три де ла:

1. Увод у ана ли тич ку хе ми ју, I део.
2. Ква ли та тив на хе миј ска ана ли за, II део. Vol hard-ова ква ли та тив на 

ана ли за од Н. V. Pec hmann-a;
3. Ква ли та тив на хе миј ска ана ли за, III део. Упут ство за ква ли та тив-

не хе миј ске ана ли зе.
Сва три ру ко пи са пре дао је Др жав ној штам па ри ји 1914. го ди не1, али 

су они про па ли у то ку Пр вог свет ског ра та. По сле ра та по но во је на пи сао и 
1924. го ди не из дао III део ру ко пи са.2 У Пред го во ру је на пи сао да је ру ко пис 
пре дат у штам пу 1914. го ди не али је за вре ме ра та не стао или је уни штен, 
та ко да је био при ну ђен да га по но во на пи ше и при пре ми. На вео је да пр ви 
део са чи ња ва ју Осно ви хе миј ске ана ли зе про из и шли из ње го вих пре да ва ња. 
Дру ги део је пре вод Пех ма но вог уво да у Ква ли та тив ну хе миј ску ана ли зу, а 
тре ћи део је С. М. Ло за ни ће во „Упут ство за Ква на ти та тив не хе ми ске ана-
ли зе“, ко је је Си ма Ло за нић на пи сао 1873. и при ре дио дру го из да ње још 
1879. го ди не. „Ма да је дру го из да ње ово га упут ства об ја вље но пре по ла 
ве ка, ипак је и у са да шњем остао не про ме њен не са мо основ ни рас по ред, 
већ и мно ге по је ди но сти“. Он је прак ти кум оса вре ме нио, од но сно унео „са-
вр ше ни је ме то де одва ја ња и осе тљи ви је ре ак ци је за до ка зи ва ње са сто ја ка, а 
за тим је про ши ре но мно го број ним на по ме на ма ко је се од но се на сло же ни је 
слу ча је ве. На ро чи та па жња по све ће на је до ка зи ва њу ки се ли на, ко ју по чет-
ни ци ма ње си сте мат ски из во де.“ Упут ства су без те о риј ских об ја шње ња, 
али су да те крат ке на по ме не ка да је то би ло нео п ход но. Та ко ђе је уне сен 
нов оде љак о до ка зи ва њу не ких ре ђих еле ме на та. По ме ну те су и фи зич ке 
ана ли тич ке ме то де, ра ди о ак тив на ме ре ња су са мо на гла ше на, за вр ше ње 

1 По чет ком мар та 1914. ми ни стар оба ве шта ва рек то ра да је Ми и стар ство про-
све те 2. 3.1914. „одо бри ло да се рад г  Ми ли во ја С. Ло за ни ћа, до цен та Уни вер-
зи те та, Упут ство за ква ли та тив ну хе ми ску ана ли зу, штам па о др жав ном тро-
шку, а да се пи сцу, на име хо но ра ра из да 1200 дин.“

2 Ква ли та тив на хе миј ска ана ли за III део, Упут ство за ква ли та тив не хе ми ске 
ана ли зе од проф. С. М. Ло за ни ћа III из да ње од проф. М. С. Ло за ни ћа, Бе о град, 
1924 (130 стра на).



170 Живот и дело српских научника

спек тар ских ана ли за да то је крат ко упут ство, „из ла жу ћи ка то до лу ми ни-
сцент не спек тре не што по дроб ни је“. На ви ше ме ста на во ђе на је са вре ме на 
ли те ра ту ра, што је би ла но ви на у та да шњим прак ти ку ми ма.

Дру ги део ру ко пи са по но во је из дао 1940. го ди не. До зво лу за пре во-
ђе ње Ло за нић је до био од Ви лан да (H. Wi e land), про фе со ра и ди рек то ра 
Хе миј ске др жав не ла бо ра то ри је у Мин хе ну. Сли ке за књи гу из ра дио је 
аси стент Сер ги је Ле бе дев.1

Пр ви део ни је сти гао да на пи ше, али се из пи та ња ко ја је ста вио као 
увод у II део мо же до не кле ви де ти шта би тај део об у хва тао. 

Нај зад, 1948. го ди не по но во је про ши рио и до пу нио Ана ли тич ке ре-
ак ци је и упут ства за ква ли та тив ну ана ли зу ко је је ње гов отац Си ма Ло за-
нић на пи сао пре ма Хоф ма ну још 1875. го ди не.2

1 Ква ли та тив на хе ми ска ана ли за II део. Vol hard-ова Ква ли та тив на ана ли за од 
Н. V. Pec hmann-a, из дао Проф. М. С. Ло за нић, Бе о град, 1940 (из да то пот по ром 
Фон да Лу ке Ће ло ви ћа Тре бињ ца, 214 стра на).

 Мар та 1940. Управ ни од бор За ду жби не Лу ке Ће ло ви ћа оба ве шта ва Ло за ни ћа да 
ће се су ма од 5.000 ди на ра прет ход не го ди не до де ље на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
за „Стра ни Пре глед“ а не у тро ше на, „ње му до де ли за штам па ње уџ бе ни ка с пра-
вом да не ис ко ри шће ну до та ци ју за исту свр ху 1937. го ди не од 10.000 ди на ра ис-
ко ри сти у исту свр ху“. Остав шти на Хе миј ског фа кул те та.

 Упут ство је по ни кло у чу ве ној Ба је ро вој ла бо ра то ри ји у Мин хе ну, у ко јој је Фол-
хард (Ja cob Vol hard) био осни вач нео р ган ске шко ле. Сам Фол хард је из ра дио 
ма њи део „Упут ста ва“, а до вр шио га је Ци мер ман (Cle mens Zim mer mann). Вре-
ме ном су га до пу ни ли и пре ра ди ли Пех ман (Pec hmann), Пи ло ти (Pi loty) и Хоф-
ман (K. A. Hof mann). Прак ти кум је у све ту био чу вен и по слу жио је мно ги ма за 
углед у Не мач кој и ван ње. У Хе миј ском ин сти ту ту Упут ство се упо тре бља ва ло 
ду ги низ го ди на, а да би по ста ло при сту пач но Ло за нић га је пре вео пред Пр ви 
свет ски рат и пре дао Др жав ној штам па ри ји.

 Упут ство је исто вре ме но и ре пе ти то ри јум нео р ган ске хе ми је, а да би по чет ни-
ци пре из во ђе ња ана ли тич ких ре ак ци ја утвр ди ли основ не хе миј ске прин ци пе, 
по треб не за раз у ме ва ње хе миј ских по ја ва, М. Ло за нић је из ра дио увод од ни за 
пи та ња ко ја су ишла упо ре до с ње го вим пре да ва њи ма из нео р ган ске хе ми је и 
ко ја су сту ден ти на ве жба ма про у ча ва ли. Да би се олак шао над зор над ра дом 
у ла бо ра то ри ји, чла но ви су по де ље ни у по је ди нач не ста во ве, а на кра ју сва-
ког чла на на ла зе се пи та ња и ра чун ски за да ци. На мно го ме ста аутор је дао 
на по ме не и про ши ри ва ња, ма да је са др жај 15. из да ња Фол хар до вих упут ста-
ва остао у це ли ни очу ван. При из ра ди до пу на Ло за нић се слу жио са вре ме ном 
ли те ра ту ром (J. W. Mel lor, Mo dern Inor ga nic Che mi stry, Ale xan der Smith, Ex pe ri-
men tal Inor ga nic Che mi stry, F. P. Tra ed well, Kur zes Le hrb. der analytischen Che mie)

2 A. W. V. Hof mann, Ана ли тич не ре ак ци је и упут ство за ква ли та тив ну ана ли-
зу, из дао С. М. Ло за нић, про фе сор Ве ли ке шко ле. Дру го из да ње, М. С. Ло за нић, 
про фе сор Уни вер зи те та, Про све та, Бе о град 1948 (78 стра на)

 Пр во из да ње Ана ли тич ке кла си фи ка ци је ме та ла од A. W. V. Hof mann-а по ср-
био је и из дао Си ма Ло за нић 1875. го ди не. У то вре ме хе ми ја је би ла по моћ на 
на у ка, па су ка сни је сту ден ти оста ли без упут ста ва „по де сне раз ме ре“ за ла бо-
ра то риј ски рад. Ово из да ње је по пу ња ва ло ту пра зни ну.



Миливоје С. Лозанић  171

Ру ко пис Сте ре о хе ми ја про пао је у Дру гом свет ском ра ту, а ни су са чу-
ва на ни ње го ва пре да ва ња о угље ним хи дра ти ма и ма те ри ја ма што бо је.1

На ста ва из ме ђу два ра та

По сле Пр вог свет ског ра та, због оскуд ног про сто ра и сла бе опре мље-
но сти, сру ше на је ма ла згра да ста рог Хе миј ског ин сти ту та ко ју су чи ни ле 
са мо че ти ри про сто ри је: ђач ка ла бо ра то ри ја, про фе сор ска ла бо ра то ри ја, 
ка би нет за про фе со ра и со ба за збир ку пре па ра та. На ње ним те ме љи ма 
по диг нут је 1922. го ди не нов дво спрат ни Хе миј ски ин сти тут ко ји се укло-
пио у Ка пе тан-Ми ши но зда ње. Ис ти тут је имао пар тер и два спра та. По ред 
ве ли ке слу ша о ни це са 240 ме ста, имао је три сту дент ске ла бо ра то ри је са по 
24 ме ста, два ка би не та за про фе со ре, два ка би не та за аси стен те, би бли о те ку 
и не ко ли ко по себ них про сто ри ја (за спек трал не ана ли зе, елек тро ли тич ке 
ана ли зе, ме ре ње, раз ви ја ње во до ник-сул фи да, ку пе ла ци ју и ма га цин). 

Згра да је снаб де ве на, за оно вре ме са вре ме ним ин ста ла ци ја ма и 
опре мље на, углав ном, опре мом до би је ном на осно ву ре па ра ци ја. Но ви 
Хе миј ски ин сти тут, иако мно го ма њи од оног пла ни ра ног 1910, зна чио 
је ве ли ки на пре дак у раз во ју на ста ве хе ми је. Ве ли ки број рад них ме ста и 
спе ци ја ли зо ва не ла бо ра то ри је омо гу ћи ли су у пот пу но сти ре а ли зо ва ње 
ве жби пре ма пла ну и про гр мау из 1908. го ди не. Хе миј ски ин сти тут слу-
жио је за углед при фор ми ра њу свих ка сни јих хе миј ских ла бо ра то ри ја у 
Ср би ји до Дру гог свет ског ра та. 

Ка да је згра да за вр ше на 1922. го ди не, отац Ми ли во јев, Си ма Ло за-
нић, имао је 75 го ди на, али је на ста вио да пре да је нео р ган ску хе ми ју до 
1924. го ди не. Ка да се Ми ли во је Ло за нић, по сле бо рав ка у Лон до ну, 1922. 
го ди не вра тио на Фа кул тет, нај пре је пре да вао ор ган ску хе ми ју, а по сле 

1 Но во из да ње је М. Ло за нић про ши рио мно гим но ви на ма, пре све га ком плек-
сним со ли ма, као и но ви јим ана ли тич ким ре ак ци ја ма. Из ло же не су и ре ак ци је 
нај по зна ти јих ки се ли на, ко јих у прет ход ном из да њу ни је би ло. Нај зад, да ва на 
су крат ка упут ства за ква ли та тив не хе миј ске ана ли зе, та ко да су по чет ни ци 
мо гли да на ђу све што је по треб но за из во ђе ње ана ли за. Ко рек ту ру за књи гу 
вр шио је В. Ми ћо вић. 

 За кван ти та тив не ана ли зе сам је на гра дио рас тво ре и од ре дио њи хо ве кон-
цен тра ци је, а код ми не ра ла њи хов про цент ни са став. Ка да је при пре мио II део 
ква ли та тив не ана ли зе, сва ку ре ак ци ју по но во је про ве ра вао и сам од ре ђи вао 
осе тљи вост ка рак те ри стич них ре ак ци ја ко је је до дао пре во ду. Осе тљи во сти ре-
ак ци ја се обич но на во де, а сту ден ти их при ра до ви ма углав ном ниг де ни су си-
сте мат ски на во ди ли. И ово је би ла јед на но ви на ко ју је Ло за нић увео од по чет ка 
на ста ве. Ву кић Ми ћо вић, Ми ли вој С. Ло за нић (1878 – 1963), Гла сник Хе миј ског 
дру штва Бе о град, 28, 5–6 (1963) 227–236

 Ву кић Ми ћо вић, Ми ли вој С. Ло за нић, 233
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пен зи о ни са ња ње го вог оца 1924. го ди не и ор ган ску хе ми ју. Обе ди сци пли-
не пре да вао је до Дру гог свет ског ра та. 

Од мах по сле ра та, док је још бо ра вио у Лон до ну, Ми ли во је Ло за нић је 
ми слио на прак тич ну на ста ву и тра жио од рек то ра да му ста ви на рас по ла га ње 
су му од 200 фун ти за на бав ку по треб них ма те ри ја ла и по су ђа, ка ко би већ у 
зим ском се ме стру мо гао да из во ди прак тич не ра до ве „јер је ре дов ни бу џет ски 
кре дит за из др жа ва ње Хе миј ског ин сти ту та не до во љан, то гор њи кре дит тре ба 
оства ри ти ван бу џе та и ста ви ти га на рас по ла га ње код фи нан сиј ског де ле га-
та у Лон до ну, где ће се из вр ши ти на бав ке“. Де се так да на ка сни је одо бре на му 
је су ма од 100 фун ти са мо за на бав ку ли те ра ту ре на ен гле ском је зи ку.1 Иако 
је ве ро вао да ће у но вом Ин сти ту ту хе ми ја бр зо на пре до ва ти, да ће мо дер на 
опре ма омо гу ћи ти раз вој на у ке и ства ра ње под млат ка, то се ни је оства ри ло. 

Пе ри од из ме ђу два ра та у исто ри ји Бе о град ског уни вер зи те та ни је 
био мно го успе шан. Ма те ри јал на сред ства ко ја је др жа ва из два ја ла за при-
род не на у ке би ла су не до вољ на не са мо за раз вој на у ке, већ и за ре а ли зо-
ва ње на ста ве. Број на став ног осо бља, мла ђег на став ног ка дра и аси сте на та 
био је не до во љан, опре ма за ста ре ла, по тро шни ма те ри јал ку по ва ли су 
са ми сту ден ти, ра ди ло се у ску че ном про сто ру и без до вољ но са вре ме-
них струч них ча со пи са и струч не ли те ра ту ре, а од ла сци у ино стран ство 
у ци љу струч ног уса вр ша ва ња, све де ни су на ми ни мум.

У Хе миј ском ин сти ту ту, ко ји је до би јао нај ве ћа ма те ри јал на сред-
ства, план и про грам зах те вао је обим не и ску пе екс пе ри мен тал не ра до ве 
па су сред ства у чи та вом два де се то го ди шњем пе ри о ду би ла не до вољ на. 
Ве жбе су мо ра ле да бу ду ре ду ко ва не, сту ден ти су са ми пла ћа ли тро шко ве 
ве жба ња, пре све га на бав ку бен зи на ко ји је слу жио за про из во ђе ње га са. 
Као управ ник Хе миј ског ис ти ту та М. Ло за нић се го ди на ма жа лио на те-
жак ма те ри јал ни по ло жај Ин сти ту та и нео д го ва ра ју ће усло ве за из во ђе ње 
на ста ве и ба вље ње на у ком.2 То је био раз лог што су из ме ђу два свет ска 
ра та из хе ми је ура ђе не са мо две док тор ске ди сер та ци је3.

1 20.8.1918, АС, Г–200, II–440
2 У из ве шта ју за 1935/36.  о ра ду Ин сти ту та на пи сао је:  „За из др жа ва ње овог 

ин сти ту та кре ди ти су увек би ли не до вољ ни и за то су слу ша о ци већ го ди на ма 
мо ра ли пот по ма га ти Ин сти тут ве ћим или ма њим су ма ма, ко је су тро ше не под 
мо јим над зо ром ско ро ис кљу чи во за на бав ку бен зи на за про из во ђе ње га са (...) 
У овој го ди ни су слу ша о ци пла ћа ли по 150 ди на ра се ме страл но“. За ис тра жи-
вач ке ра до ве ни је би ло па ра. На гла сио је да се „са свим пре ста ло са на бав ком ма 
и нај по треб ни их апа ра та“ а „од кре ди та ку по ван је са мо ма те ри јал за екс пе ри-
мен тал не ра до ве до цен та“. Го ди не 1937. се стра Ми ли во ја Ло за ни ћа, Је ле на Ло за-
нић-Фрон тин хам, осно ва ла је Фонд на име сво га оца Си ме Ло за ни ћа из ко га су 
се по ма га ла на уч на ис тра жи ва ња из хе ми је и на гра ђи ва ни сту дент ски ра до ви.

3 Све то зар Јо ва но вић, 1936. и Сер ги је Ле бе дев 1946. Док тор ска те за Сер ги ја Ле-
бе де ва при мље на је као те за за док тор ски ис пит 29. ок то бра 1942. го ди не на 
осно ву ре фе ра та Јо ва на То ми ћа, Сре те на Шљи ви ћа и Ву ки ћа Ми ћо ви ћа. У то 
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Два де сет два ча со пи са, ку по ва на на по чет ку два де се тих го ди на, све де-
на су, на жа лост, три де се тих го ди на на све га два, а и то се те шко на ба вља-
ло јер да „про фе со ри Ин сти ту та лич но не прет пла ћу ју њих пет, из гу би ли 
би смо ве зу за хе миј ским све том.“1 

По сле Пр вог свет ског ра та ско ро је пре ста ло сти пен ди ра ње мла дих 
љу ди на ино стра ним уни вер зи те ти ма па ни је би ло ни струч ња ка ко ји би 
се би ра ли на ка те дра ма. То је раз лог, жа лио се Ло за нић, што хе ми ја, фи зи-
ка и фи зич ка хе ми ја „ви ше за о ста ју да нас од за па да не го што је био слу чај 
пре 40–50 го ди на, кад су сред ства за екс пе ри мен тал не на у ке би ла про сти ја 
па и на ма при сту пач ни ја“. 

Фи ло зоф ски фа кул тет је, због сво је струк ту ре и ди сци пли на ко је је 
об у хва тао, био у нај те жем по ло жа ју. Без об зи ра на по ве ћан број пред ме та, 
ка те да ра и ин сти ту та, а пре све га на по ве ћан број сту де на та, сред ства из 
бу џе та се ни су уве ћа ва ла, усло ви на свим ка те дра ма би ли су нео д го ва ра-
ју ћи и на у ке ни су мо гле да се раз ви ја ју. 

Је дан од ва жних узро ка у за сто ју на ста ве и на у ке би ло је ре ду ко ва-
ње аси сте на та 1927. го ди не, ка да је уки ну то чак 120 аси стент ских ме ста 
и уме сто 206, оста ло је са мо 86 аси сте на та. Тај број се ка сни је по ве ћа вао, 
на ро чи то сре ди ном три де се тих, али до Дру гог свет ског ра та ни је до сти гао 
број ку из 1927. го ди не.

О на ста ви хе ми је, од но сно ста њу на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
и Хе миј ском ин сти ту ту из ме ђу два ра та, нај бо ље све до че Ло за ни ће-
ви из ве шта ји о ра ду Фи ло зоф ског фа кул те та у вре ме ка да је био де-
кан фа кул те та (1835–1937),2 и то у го ди на ма нај те жим за Уни вер зи тет. 
На ста ва је би ла пре ки да на сту дент ским не ми ри ма, штрај ко ви ма и об-
у ста вом ра да, сту ден ти су хап ше ни, рек то ри сме њи ва ни, уни вер зи-
тет ска упра ва је не пре кид но за се да ла и пре го во ра ла са сту ден ти ма 
и с вла сти ма ко је су во ди ле ре стрик ци о ну и не при ја тељ ску по ли ти ку пре-
ма Уни вер зи те ту

У сво јим из ве шта ји ма о го ди шњем ра ду Фа кул те та (1934/35, 1935/36. 
и 1936/37) Ло за нић је из но сио ве о ма те шку си ту а ци ју у ко јој се на ла зио 
фа кул тет због не до стат ка на став ног ка дра и аси сте на та, због не до вољ них 
сред ста ва за из во ђе ње на ста ве и на бав ку опре ме и због нео д го ва ра ју ћег 

вре ме је М. Ло за нић био у за ро бље ни штву, али је те за ра ђе на под ње го вим ру-
ко вод ством  и на ста вља се на ње го ве ра до ве о ади ци ји на три ју мо вих је ди ње ња 
на ку ма ри не.  Ву кић Ми ћо вић док то ри рао је у Фран цу ској 1928. као сти пен-
ди ста фран цу ске Вла де.

1 Из ве штај Ло за ни ћа о ра ду Хе миј ског ис ти ту та у 1934/35. го ди ни.
2 За де ка на Фи ло зоф ског фа кул те та би ран је за лет њи се ме стар 1934/35, за 

1935/1936. и за 1936/37. го ди ну. За тим је  би ран за про де ка на  Фи ло зоф ског 
фа кул те та (1938/39. и 1940/41). Са вет ФФ га је би рао: 19. фе бру а ра 1935, 27. ју-
на 1935. и 29. ју на 1936. го ди не, АС Г–200, X–51/1936.
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про сто ра за ве ћи број за во да и ви ше сту де на та.1 У јед ном из ве шта ју је 
на пи сао да је Са вет Фи ло зоф ског фа кул те та „увек био од ме рен и ни кад 
ни је тра жио кре ди те ко ји не би од го ва ра ли ње го вим ствар ним по тре ба ма, 
али по не сре ћи ње го ве се на де ни су ис пу ња ва ле јер су ре дов но до би ја ли 
не до вољ не кре ди те“ и на вео су ме ко је су тра же не и оне ко је су до би ја не. 
На ро чи то је био оп ши ран и све о бу хва тан ње гов по след њи из ве штај у ко-
ме је де таљ но из ло жио те шку си ту а ци ју у сва кој од 43 ин сти ту ци је (за-
во ди, ин сти ту ти и се ми на ри), на гла сио зна чај Фи ло зоф ског фа кул те та за 
чи та во дру штво и ин те лек ту ал ну јав ност, опи сао ње го ву ор га ни за ци ју и 
функ ци о ни са ње. Упо зо рио је вла сти да ако се не обез бе де до вољ на ма те-
ри јал на сред ства2, не иза бе ру мла ди на став ни ци3, не обез бе де сти пен ди је 

1 Ма те ри јал на сред ства за фа кул те те су стал но сма њи ва на. Бу џет за 1934/35. го-
ди ну из но сио је 384.648 ди на ра, а Фи ло зоф ском фа кул те ту је би ло по треб но 
пре ко ми ли он ди на ра. Због ма лог бу џе та „у за во ди ма је уко чен сва ки рад, а на 
пр вом ме сту за на бав ку књи га и струч них ча со пи са“.

 У го ди шњем из ве шта ју о ра ду за 1934/35. го ди ну Ло за нић је упо ре дио сред-
ства ко ја су одва ја на за Фи ло зоф ски фа кул тет од 1910. до 1914,  ка да је би ло 
3–4 пу та ма ње сту де на та и са мо 23 за во да, са три де се тим го ди на ма ка да је би-
ло 39 за во да. Фи ло зоф ски фа кул тет је пре ра та рас по ла гао са екви ва лент ним 
сред стви ма од 1.000.000 ди на ра, док је у то вре ме до био 415.600 за 1933/34. и 
284.548 за 1934/35. го ди ну. 

2 „Ов де већ ни је реч о на бав ка ма но вих ин стру ме на та за ла бо ра то ри је и се ми на ре, 
без ко јих на у ка и не мо же на пре до ва ти, већ се са ова квим на став ним кре ди ти ма 
не мо гу одр жа ва ти ин вен та ри за во да из ра ни јих го ди на и они из го ди не у го ди ну 
све ви ше про па да ју.“  На вео је и  ко ли ки би бу џет Фи ло зоф ског фа кул те та ствар-
но тре ба ло да бу де  „да би мо гао од го ва ра ти сво ме пра вом ци љу, ме ђу тим фа-
кул тет је до био за бу џет ску 1936/37. го ди ну за 42 за во да, ин сти ту та и се ми на ра 
ди на ра 383.398.– и ако је пред лог бу џе та гла сио на ди на ра 1,115.052. (...) По ста је 
ја сно да су сред ства за из др жа ва ње фа кул те та и у на став ном и у ма те ри јал ном 
по гле ду по ста ла у тој ме ри не до вољ на, та ко да бих у овај мах са мо мо гао по но-
ви ти мој про шло го ди шњи из ве штај још у мно го цр њим бо ја ма, по што су у овој 
го ди ни по ста ле при ли ке још знат но не по вољ ни је, не го што бе ху икад ра ни је.“

3 „Фи ло зоф ски фа кул тет се на ла зи у вр ло те шком по ло жа ју што због не до вољ-
ног бу џе та ни је мо гао пред ла га ти за слу жне на став ни ке за уна пре ђе ње, ни ти 
до вољ но про ши ри ва ти по је ди не ка те дре но вим на став ни ци ма, ка ко то по тре-
ба Фа кул те та зах те ва (...) Пре шна је по тре ба да по је ди ни ста ри ји на став ни-
ци има ју по ред се бе мла ђих сна га, пр во да би се мо гла учи ни ти бо ља по де ла 
пре да ва ња, а за тим да би мла ђе сна ге, у слу ча ју по тре бе, мо гле за у зе ти ме ста 
ста ри јих на став ни ка, ако они ма из ко јих раз ло га на пу сте Уни вер зи тет, јер у 
про тив ном слу ча ју Са вет мо ра мла дим до цен ти ма од мах на мет ну ти те рет но-
си о ца ка те дре, као што је ви ше пу та до са да слу чај би вао. Тај не до ста так на-
став ног осо бља вла да без ма ло, на свим ка те дра ма. По ред нај ста ри јих про фе-
со ра (...) не ма мла ђих на ства ни ка, а сви они не ма ју ни са мих аси сте на та. Још 
не по вољ ни је су при ли ке код фи зи ке, хе ми је и фи зич ке хе ми је, а акут но пи-
та ње под млат ка (....) мо гло би се је ди но ре ши ти ако би се по сла ли пи том ци у 
ино стан ство за те на у ке. На кра ју по ми њем да вла да ве о ма ве ли ка оску ди ца у 
аси стен ти ма и тех нич ком осо бљу, без ко јих је пра ви рад у се ми на ри ма, а на-
ро чи то у ла бо ра то ри ја ма не мо гућ.“ У 43 за во да ра ди ло је са мо 27 аси сте на та.
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за струч но уса вр ша ва ње1 и не по диг ну но ве згра де за по је ди не за во де2, 
Фи ло зоф ски фа кул тет ће из гу би ти ко рак са све том и тај ће се гу би так те-
шко мо ћи на док на ди ти. За бри нут за оп ста нак Фи ло зоф ског фа кул те та, 
јер је ма те ри јал но ста ње „па ло ис под до пу ште ног ми ни му ма“, а да би исто-
вре ме но ски нуо ве ли ку од го вор ност са са мог Фа кул те та, Ло за нић је из ве-
шта ју за 1937/38. го ди ну при ло жио Ме мо ран дум Фи ло зоф ског фа кул те та 
у ко ме је из ло же но ста ње у сва ком од 43 ин сти ту та и упу тио га ми ни стру 
про све те. Ње гов оп ши ран, оправ дан и упо зо ра ва ју ћи „Из ве штај о ста њу 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту“ имао је успе ха. Већ сле де ће го ди не бу џет Фи-
ло зоф ског фа кул те та је удво стру чен и иза бра но је, од но сно уна пре ђе но, 
де се так на став ни ка. Ме ђу тим, до по бољ ша ња при ли ка на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту до шло је уочи Дру гог свет ског ра та и ни је мно го ути ца ло на 
оп шти раз вој на у ке из ме ђу два ра та. 

Ло за нић је из ме ђу два ра та, као и ње гов отац Си ма Ло за нић пре 
ње га, пре да вао нео р ган ску хе ми ју у пр вом се ме стру и ор ган ску хе ми-
ју у дру гом се ме стру, сва ког да на, сем су бо те, од 9 до 10 ча со ва. За оба 
пред ме та при пре мао је и из во дио у то ку на ста ве оби ље екс пе ри ме на та, 
ко је је прет ход но сам про ве ра вао. У Ар хи ви Хе миј ског фа кул те та са чу-
ва не су три све ске ру ко пи са са ве ли ким бро јем огле да ко је је из во дио 
на пре да ва њи ма. Код сва ког огле да је на ве де но шта тре ба при пре ми ти 
(апа ра ту ра и хе ми ка ли је), шта ура ди ти пре ча са, шта на цр та ти на та-
бли, шта по ка за ти сту ден ти ма, по не кад у ком де лу ча са не што ура ди ти, 
шта цр та ти а шта са мо по ка за ти. Че сто у на по ме на ма сто је ме ре опре зно-
сти и за шти те.

Са сво јим аси стен том, ка сни је до цен том, Ву ки ћем Ми ћо ви ћем 3, др-
жао је ве жбе из нео р ган ске и ор ган ске хе ми је, и то сва ког да на, сем су бо те, 
од 8 до 18 ча со ва, а су бо том од 8 до 13 ча со ва.4

1 О по тре би упо зна ва ња стра них је зи ка и на ро да (...) и шко ло ва ња у ино стран-
ству, не по треб но је на ово ме ме сту до ка зи ва ти, већ са мо ука зу јем на ту пре-
шну и нео д ло жну по тре бу, јер се не мо же за ми сли ти да не ко мо же из ла га ти 
са вре ме ну на у ку, ко ја је за по след њих 20 го ди на та кве на прет ке учи ни ла, ако 
се са њом ни је упо знао на са мом ње ном вре лу.

2 Из ме ђу два ра та Фи ло зоф ски фа кул тет је ди ни ни је до био ни јед ну но ву згра ду 
и ако се број за во да и осо бља из го ди не у го ди ну уве ћа вао. Мно ге ла бо ра то ри-
је и за во ди би ли су сме ште ни у обич не згра де ко је је Уни вер зи тет др жао под 
за куп. У но вој згра ди Уни вер зи те та, по ред Фи ло зоф ског фа кул те та, на ла зио 
се и Прав ни фа кул тет. При ли ком ис пи та на Прав ном фа кул те ту, пре да ва ња су 
се мо ра ла по 15 да на об у ста ви ти на по чет ку и на кра ју го ди не јер су ис пи ти, 
због ве ли ког бро ја сту де на та, др жа ни у вре ме ре дов них пре да ва ња и у за јед-
нич ким слу ша о ни ца ма. Из ве штај о ра ду Фа кул те та у 1936/37. го ди ни.

3 В. Ми ћо вић је 1931. иза бран за до цен та, а  1938. за ван ред ног про фе со ра.
4 Пре глед пре да ва ња за зим ски се ме стар школ ске 1936/37 го ди не, Бе о град, 1936.  и 

Пре глед пре да ва ња за лет њи се ме стар школ ске 1938/39  го ди не, Бе о град, 1939.
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Миливоје Лозанић и Вукић Мићовић између два светска рата

По сле Дру гог свет ског ра та, по сле по врат ка из за ро бље ни шта, на 
пред лог Ко ми те та за об но ву Уни вер зи те та од 11. ав гу ста 1945, Ми ни стар-
ство про све те га је 27. ав гу ста, са још пе то ро про фе со ра (Љу би ша Гли шић, 
Па вле Сте ва но вић, Све то зар Ра дој чић, Ка ји ца Ми ла но вић и Пе ро Ђур-
ко вић) „пре у зе ло“ на Уни вер зи тет за ре дов ног про фе со ра гру пе I сте пе на 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту, с тим да му се пла та ис пла ћу је од 1. сеп тем-
бра.1 До од ла ска у пен зи ју 1955. го ди не др жао је пре да ва ња из нео р ган ске 
хе ми је по не де о ни ком, утор ни ком, сре дом и че тврт ком од 9 до 10 ча со ва. 
Сту ден те је при мао по сле ча со ва пре ко це лог да на.2 

Тај пе ри од ра да ни је био лак. О свим про фе со ри ма су пи са не ка рак-
те ри сти ке, а о ста рим пред рат ним про фе со ри ма увек не га тив не. И о ње му 
је, на рав но, на пи са но мно го не га тив них ства ри, пре све га да је пре ра та био 
ан ти ко му ни ста и да „да на шњи дру штве ни по ре дак не ми ри ше“. Али, мо ра-
ло је и по не што објек тив но да се ка же. Иако му је же на би ла двор ска да ма, 
што зна чи да му је „ку ћа би ла по ве за на с дво ром, на ње му се то ни је опа-
жа ло. Био је увек скро ман, и увек је жу рио у свој ин сти тут где је про во дио 
нај ве ћи део вре ме на“. На гла ше но је да је жи вот у за ро бље ни штву, и ако стар, 
сто јич ки под но сио, ни је пот пи сао Нир нбе шку де кла ра ци ју, ни ти апел про-
тив НОП-а. За раз ли ку од че сто ру жних и не при ја тељ ских ка рак те ри сти-
ка ко је су о ње му пи са ли иде о ло шки ак ти ви сти и на став ни ци и са рад ни ци 

1 Ар хив Ср би је, До си јеа про фе со ра уни вер зи те та.
2 Пре глед пре да ва ња за зим ски се ме стар школ ске 1950/51 го ди не, Бе о град, 1950. 

и Пре глед пре да ва ња за школ ску 1953/54 го ди ну, Бе о град, 1953. 
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ко му ни сти са срод них ка те дри, ко ји су ње га и оста ле сво је про фе со ре пред-
ла га ли за пен зо ни са ње, он се о сво јим са рад ни ци ма, Ву ки ћу Ми ћо ви ћу, 
Ђор ђу Сте фа но ви ћу, Све то за ру Јо ва но ви ћу, Ми лен ку Ће ла пу и но во и за-
бра ним аси стен ти ма, увек по хвал но из ра жа вао, хва ле ћи њи хо ву те о риј ску 
спрем ност, спо соб ност за на уч ни рад и за ла га ње за рад са сту ден ти ма.1

Оти шао је у пен зи ју 1. апри ла 1955. го ди не, али је у Хе миј ски ин сти-
тут на вра ћао све до 1961. го ди не (до сво је 83. го ди не). Го ди не су учи ни ле 
сво је, те же се кре тао, ре ђе је из ла зио из свог ста на, а по след њу го ди ну 
жи во та све је ви ше сла био док се у 86. го ди ни жи во та ни је уга сио 25. но-
вем бра 1963. го ди не.

Ка да је пен зи о ни сан, од ли ко ван је ор де ном ра да I ре да.
По сле пен зи о ни са ња по кло нио је Хе миј ском ин сти ту ту ПМФ-а ча-

со пи се Аме рич ког хе миј ског дру штва (ком пле те од 1922. го ди не) и не ке 
књигe чи ја је вред ност пре ма ши ва ла не ко ли ко ми ли о на ди на ра. Том при-
ли ком је упу тио де ка ну ПМФ-а крат ко пи смо сле де ће са др жи не:

Сле ду ју ћи при ме ру мог оца Си ме М. Ло за ни ћа же лим још за жи во та 
да по кло ним Хе ми ском ин сти ту ту на шег фа кул те та мо ју би бли о те ку. 

1 АС, У, Ка рак те ри сти ке про фе со ра Бе о град ског уни вер зи те та из 1950. го ди не

Миливоје Лозанић 
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Она се са сто ји из пе ри о дич них ли сто ва што сам као члан Хе ми ског дру-
штва при мао од 1922. го ди не и то: Jo ur nal of the Ame ri can Che mi cal So ci ety, 
Che mi cal Ab stracts, In du strial and En gi ne e ring Che mi stry, Jo ur nal of the Physi cal 
Che mi stry. По ред то га би ће и не што де ла из но ви је хе ми ске ли те ра ту ре 
од 1940 па на да ље, а она ста ри ја су ми про па ла за вре ме ра та. Мо лим да 
из не се те пред фа кул тет овај мој пред лог на ре ша ва ње.

3-ћег мар та 1955. г.  М. С. Ло за нић. проф. у пен зи ји

За вре ме свог, без ма ло по лу ве ков ног (1908–1955), на став ног ра да 
Ло за нић је био про фе сор број ним ге не ра ци ја ма сту де на та, ка ко они ма 
ко ји ма је хе ми ја би ла глав ни пред мет, ка сни је глав на стру ка, та ко и они-
ма ко ји ма је хе ми ја би ла по моћ на на у ка (сту ден ти би о ло ги је, фи зи ке и 
ми не ра ло ги је, а у по чет ку и сту ден ти ме ди ци не 1920–1925. и сту ден ти 
По љо при вред но-шу мар ског фа кул те та 1920–1933). Од ње го вих уче ни ка 
до Дру гог свет ског ра та осмо ри ца су по ста ли уни вер зи тет ски про фе со ри, 
а не ко ли ко њих на став ни ци ви ших пе да го шких и дру гих шко ла.

За ње го ва пре да ва ња ње гов уче ник, аси стент и на след ник Ву кић Ми-
ћо вић на пи сао је да су увек би ла на за вид ној ака дем ској ви си ни, кон ци-
зна, без су ви шних и не по треб них де та ља. Из ме ђу два ра та и од мах по сле 
Дру гог свет ског ра та, док број сту де на та ко ји су ра ди ли прак тич не ра до ве 
ни је био ве ли ки, он је бар је дан пут днев но оби ла зио све ла бо ра то ри је и 
раз го ва рао са сва ким сту ден том не са мо о оно ме што је у том мо мен ту 
ра дио, већ и о свим пи та њи ма у ве зи с ра дом, те шко ћа ма и успе ху у ра ду. 
С об зи ром на он да шње по тре бе зе мље, Ло за нић је у прак тич ној на ста ви 
на ро чи то ин си сти рао на фор ми ра њу до брог ана ли ти ча ра. Сле де ћи тра-
ди ци ју Хе миј ског ин сти ту та, он је сва ко ме ко му се обра ћао за по моћ 
или са вет у ве зи с хе ми јом из ла зио ра до у су срет. Та ко је у ла бо ра то ри ји 
Ин сти ту та из вр шен ве ли ки број ис пи ти ва ња и ана ли за ра зно вр сних ру да 
и ми не ра ла.1

НАУЧНИ РАД

Ми ли во је Ло за нић се на уч ним ра дом ба вио до Пр вог свет ског ра та. 
По сле тог пе ри о да об ја вио је са мо је дан рад (1922). Нај ве ћи број ра до ва 
по ти че из са рад ње са А. Во лом. За пр вих шест ра до ва ис тра жи ва ња је вр-
шио у Ор ган ско-хе миј ској ла бо ра то ри ји Тех нич ке ви со ке шко ле у Дан ци гу, 
за сед ми рад не пи ше где је ра ђен, а осми је та ко ђе ра ђен у Дан ци гу. Оста-
ли ра до ви ра ђе ни су Хе миј ској ла бо ра то ри ји Бе о град ског уни вер зи те та. 

1 В. Ми ћо вић, Ми ли вој С. Ло за нић, 233–234
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Нова безбедоносна пумпа

Глав ни на уч ни ра до ви спа да ју у област ор ган ске хе ми је и об у хва-
та ју кон ден за ци ју ами но ал де хи да, кон ден за ци је лак то на с ал де хи ди ма и 
ке то ни ма и ади ци је на три ју мо вих ме ти лен ских је ди ње ња на не за си ће не 
лак то не. 
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Кали апарат
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Електролитичко одређивање живе
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Плакета добијена од краља Џорџа V
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При кон ден за ци ји ами но ал де хи да за тва ра ју се пр сте но ви и до би ја ју 
де ри ва ти те тра хи дро пи ри ди на (1, 2, 4, 5). Овим син те за ма на гра ђе ни су 
мно ги де ри ва ти. Ок си да ци о ном де гра да ци јом хи ни на и цин хо ни на до-
би ја се, из ме ђу оста лог, цин хо ло и пон ска ки се ли на чи ја је струк ту ра ра-
ни је пред ло же на, али је по твр ђе на тек син те зом ко ју су из вр ши ли Вол и 
Ло за нић (6) . У јед ном дру гом ра ду (7) по ка за ли су да акро ле ин ре а гу је 
нор мал но с ме тил-маг не зи јум-јо ди дом да ју ћи се кун дар ни 3-бу тен-2-ол. 
Ло за нић је про у ча вао до би ја ње до та да ма ло по зна тих ни тро-ал де хи да (9).

У дру гу гру пу Ло за ни ће вих ра до ва спа да ју кон ден за ци о не ре ак ци-
је лак то на. Нај пре је ди ва ло лак то ну и од го ва ра ју ћој ки се ли ни од ре дио 
струк ту ру (10). За тим је дао прак тич ну ме то ду за до би је ње ва ле ро-лак то на 
из ле ву лин ске ки се ли не, а за ле ву лин ску ки се ли ну је дао прак тич ну ме-
то ду за до би ја ње из ше ће ра (11). Утвр дио је да се ва ре ло лак тон, деј ством 
на три јум-ети ла та, кон ден зу је с аро ма тич ним ал де хи ди ма и ке то ни ма (13). 

Слич ност по сто ји и код не за си ће них де ри ва та (14), јер не за си ће ни али-
фа тич ни лак то ни мо гу да ади ра ју на три ју мо ва ети лен ска је ди ње ња, као и не-
за си ће ни естри. На шао је да то чи не и не за си ће ни аро ма тич ни лак то ни, као 
ку ма рин. Ра до ви о ади ци ји на три ју мо вих ме ти лен ских де ри ва та на ку ма рин 
(16), од ко јих је је дан део ре зул та та из гу бљен за вре ме Пр вог свет ског ра та, 
оста ли су не за вр ше ни, а та ко исто и не ки дру ги, за по че ти из ме ђу два ра та. 

У нео р ган ској хе ми ји дао је зна чај ну елек тро ли тич ку ме то ду за кван-
ти та тив но од ре ђи ва ње жи ве (12).

По ред на уч ног ра да М. Ло за нић је успе шно ре ша вао про бле ме ва кум-тех-
ни ке, ко ја је у то до ба тек по че ла да се раз ви ја. Та ко је кон стру и сао ва кум-пум-
пу за до би ја ње ви со ког ва ку у ма ап сорп ци јом га со ва на угљу на ни ским тем-
пе ра ту ра ма. За тим је раз ра дио скра ће ни об лик Mac-Leod-овог ма но ме тра (3).

При екс пе ри мен тал ном ра ду че сто је на и ла зио и на дру ге те шко-
ће, по ред по ме ну тих, ко је оте жа ва ју по је ди не хе миј ске опе ра ци је и чи-
не их не пот пу ним или за мет ним. Те те шко ће је от кла њао да ју ћи бо ља и 
успе шни ја ре ше ња. Као до бар екс пе ри мен та тор кон стру и сао је апа рат за 
екс трак ци ју ве ћих ко ли чи на теч но сти ко ји је с успе хом при ме нио при до-
би ја њу ле ву лин ске ки се ли не (12), за тим прак тич ну на пра ву за оси гу ра ње 
од вра ћа ња во де при де сти ла ци ји у ва ку му по мо ћу во де них пум пи (15). 
Нај зад, кон стру и сао је но ви тип ка ли јум-хи дрок сид ног апа ра та (8), ко ји 
су про из во ди ле чу ве не не мач ке фа бри ке хе миј ског по су ђа.

УЧЕШЋЕ У РАТОВИМА

У Бал кан ском ра ту 1912. го ди не, ра дио је као при зна ти струч њак 
у Вој но тех нич ком за во ду у Кра гу јев цу у ко ме је раз ра дио по сту пак за 
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до би ја ње ини ци јал ног екс пло зи ва, жи ви ног фул ми на та, у ко ли чи на ма 
ко је су за до во ља ва ле све вој не по тре бе у то ку ра та. Пре то га су до би ја не 
ма ле ко ли чи не, про из вод ња је тра ја ла је ду го и зах те ва ла ве ли ку ко ли чи ну 
ма те ри ја ла. При из ра ди овог про из во да Ми ни стар ство вој но по ста вља ло 
је пи та ње чи сто ће до би је ног фул ми на та, иако је он ина че тех нич ки од го ва-
рао свим оста лим усло ви ма. Ба ве ћи се овим про бле мом М. Ло за нић је дао 
но ву и ори ги нал ну елек тро ли тич ку ме то ду за кван ти та тив но од ре ђи ва ње 
жи ве у фул ми на ту ко ја се и ка сни је упо тре бља ва ла за овај јак екс пло зив 
за ини ци јал но па ље ње (12).1

У Пр вом свет ском ра ту као ар ти ље риј ски на ред ник – вод ник уче-
ство вао је у свим бор ба ма од Це ра до Ко сма ја, у про те ри ва њу аустриј ске 
вој ске из Бе о гра да и у свим бор ба ма при по вла че њу до Кр фа. Као од лич-
ног струч ња ка, Вла да Ср би је га је 1916. го ди не од ре ди ла за де ле га та у ра ду 
Са ве знич ке ко ми си је за снаб де ва ње и опре му Ан тан ти них тру па у Со лу ну, 
са се ди штем у Лон до ну. На том по ло жа ју остао је до 1920. го ди не. Ma ja 
1918. го ди не на гра ђен је Пла ке том кра ља Џор џа V, од но сно до био је зва ње 
Offi    cer of the Most Ex cel lent Or der of the Bri tish Em pi re (OBE).2 Од 1920. до 
1922. го ди не био је члан на ше ре па ра ци о не ко ми си је.

Ка да је по чео Дру ги свет ски рат, иако је имао пре ко 60 го ди на, од-
мах се ја вио на ду жност као ка пе тан I кла се. По сле ка пи ту ла ци је зе мље 
од ве ден је у за ро бље ни штво у Не мач ку3, где је био у ло го ру до 6. апри ла 
1945. го ди не.4 

1 Са чу ва на је До зво ла од 10. ок то бра 1912. ко ју је из дао „ко ман дир 2ге че те Пи-
ро тех нич ког ба та љо на у Кра гу јев цу ка пла ру 2ге че те по ли тех нич ког по лу ба-
та љо на Ми ли во ју Ло за ни ћу“, да у Кра гу јев цу мо же но ћи ва ти код сво је ку ће у 
Ко сов ској ули ци бр. 15. Остав шти на Хе миј ског фа кул те та. В. Ми ћо вић, Ми-
ли вој Ло за нић, 228.

2 Пла ке та до би је на од кра ља Џор џа V у ства ри је по твр да при је ма у Ред бри тан-
ске им пе ри је (Or der of the Bri tish Em pi re), од но сно по твр ду о  зва њу Offi    cer of 
the Most Ex cel lent Or der of the Bri tish Em pi re (OBE). Остав шти на Хе миј ског фа-
кул те та, по клон ње го ве кћер ке Ми ли це Пе тро вић.

3 Уве ре ње Цр ве ног кр ста Ју го сла ви је, глав на за ро бље нич ка кар то те ка, од 8. ав-
гу ста  да је МЛ, ре зер вни ка пе тан I кл.     ---- за ро бљен  --- апри ла 1941. у Са ра-
је ву од стра не не мач ке вој ске и од ве ден у не мач ко за ро бље ни штво. Као рат ни 
за ро бље ник ре ги стро ван је под бр. 5492 у Офла гу XI II B. Остав шти на Хе миј-
ског фа кул те та. 

 Са чу ва на је и до пи сни ца по сла та ње го вој кћер ки Ми ли ци  (пре ко Же не ве) из 
ло го ра Kri eg sgef. Offi    zi er la ger XI II B , ba ra ka La za rett. При зна ни ца но си да тум 
18. ју ли 1941.  

 Ло гор у Нир нбер гу  био је ве ли ки и слу жио је за вре ме ми ра као вас пит на 
уста но ва за не мач ку омла ди ну, а за вре ме ра та као за ро бље нич ки ло гор.У ње-
му је био нај ве ћи број срп ских офи ци ра, за ро бље ни ка, око де сет хи ља да.

4 Чу ва се Об ја ва Шта ба др жав не ко ми си је за ре па три ја ци ју (при Ми ни стар ству 
за со ци јал ну по ли ти ку Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је бр. 99703) од 4. 
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О ње го вом по на ша њу и ста ву у за ро бље ни штву при ча ле су ка сни је 
ње го ве ко ле ге. На са мом по чет ку је из ја вио да се на ша зе мља на ла зи у 
ра ту с Нем ци ма и ми с њи ма као не при ја те љи ма, до ко нач ног свр шет ка 
ра та, не ма мо шта да раз го ва ра мо ни пре го ва ра мо. Тај свој став за др жао 
је до кра ја ра та, а по ну ду да се као стар и бо ле стан вра ти у зе мљу од био 
је.1 Та ди ја Пе јо вић оп шир но је за бе ле жио ње гов став око Нир нбер шке 
де кла ра ци је.2

Кра јем 1941. по ја ви ла се „Нир нбер шка де кла ра ци ја“, у ко јој се апе ло-
ва ло на за ро бље ни ке да из ја ве ка ко се ста вља ју на рас по ло же ње та да шњој 
вла ди у Ср би ји за бор бу про тив ко му ни ста. Акт су пре по ру чи ва ле ста ре-
ши не ло го ра офи ци ри ма да пот пи шу као из ја ву ода но сти та да шњој вла ди 
у Ср би ји. Акт је иза звао не ла год ност и ко ме ша ње у ло го ру, раз го во ре и 
ди ску си је о то ме да ли да се пот пи су је. У то ку рас пра вља ња о пот пи си ва-
њу Нир нбер шке де кла ра ци је, Ми ли во је Ло за нић је све офи ци ре из свог 
бло ка по звао у сво ју ба ра ку ра ди до го во ра, јер је та да имао тем пе ра ту ру и 
ле жао у кре ве ту. Нај пре је из нео сво је гле ди ште да ју го сло вен ски офи ци ри 
сма тра ју да Ју го сла ви ја, иако оку пи ра на и рас ко ма да на од стра не не при ја-
те ља, по сто ји за њих све до свр шет ка ра та, јер су они у та бо ру ко ји тре ба 
да по бе ди. Пре ма то ме, пот пи си ма не мо гу да се ста вља ју на рас по ло же ње 
не кој вла ди у Бе о гра ду, ко ју не при зна ју, а ко ја је си гур но фор ми ра на под 
при ти ском оку па то ра. „Ми смо ипак ју го сло вен ски офи ци ри, иако нас 
Нем ци тре ти ра ју као псе“. До дао је да се на ро чи то не мо же сло жи ти с оном 
тач ком у де кла ра ци ји у ко јој се тра жи да се ста ве на рас по ло же ње Вла ди 
ра ди го ње ња ко му ни ста у зе мљи. Сва ко има сво је по ли тич ко ми шље ње о 
уну тра шњем уре ђе њу зе мље, али ка да је у пи та њу сло бо да и од бра на зе-
мље, ту мо ра ју би ти сло жни. По ред то га, за вр шио је, „ми смо про фе со ри 
уни вер зи те та и тре ба да слу жи мо за при мер, па ма шта нас сна шло. Сто-
га сам ја ми шље ња да ми ову де кла ра ци ју не пот пи су је мо“. По сле кра ће 
ди ску си је сви при сут ни су се сло жи ли са Ло за ни ћем да се де кла ра ци ја не 
пот пи су је. Том са стан ку при су ство ва ли су сле де ћи про фе со ри Бе о град-
ског уни вер зи те та: Па вле Сте ва но вић, Љу би ша Гли шић, Сре тен Шљи вић 
и Та ди ја Пе јо вић, као и мно го дру гих мла ђих ко ле га. Па вле Сте ва но вић је 
узео оба ве зу да фор му ли ше Ло за ни ћев за кљу чак, ко ји тре ба да пот пи шу 
сви ко ји не же ле да пот пи шу Нир нбер шку де кла ра ци ју. Ова кав за кљу чак 
и акт, ко ји је ста јао на сто лу у ба ра ци да би га сви ко ји се с њим сла жу 
пот пи са ли, био је у оно вре ме ве о ма опа сан и да су Нем ци до шли до ње га 
мо гао је да има за по сле ди цу ли кви да ци ју ње го вих ауто ра и за го вор ни ка. 

ав гу ста 1945. ко ја ва жи за бес плат ну во жњу Ло за нић Ми ли во ја ко ји се вра ћа 
из за ро бље ни штва из Не мач ке. Остав шти на Хе миј ског фа кул те та

1 В. Ми ћо вић, Ми ли вој Ло за нић, 228
2 Та ди ја Пе јо вић, Мо је успо ме не и до жи вља ји 1892–1945, Бе о град, 1992, стр. 290–292. 
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Ми ли во је Ло за нић је на по чет ку сво је на уч не ка ри је ре по сти гао за па-
же не на уч не ре зул та те. Ка сни је, ме ђу тим, због окол но сти ко је су вла да ле 
у Ср би ји, ни је имао мо гућ но сти да оста ви ду бљег тра га у на у ци. Жи вео је 
и ра дио у вре ме ка да за ис тра жи ва ња ни је би ло ни вре ме на ни сред ста ва. 
Пре да ју ћи хе ми ју ско ро 50 го ди на (1908–1955), сву сво ју енер ги ју усме рио 
је на ства ра ње мо дер ног Хе миј ског ин сти ту та и мо дер не на ста ве хе ми је. 
Скро ман и по ву чен, али с ве ли ким зна њем и со лид ним обра зо ва њем, пре-
да но и са ве сно је уна пре ђи вао хе миј ску на ста ву до при но се ћи да Хе миј ски 
ин сти тут стек не ве ли ки углед не са мо у зе мљи већ и ван ње них гра ни ца,
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MILIVOJE LOZANIĆ
(1878–1963)

Milivoje Lozanić, the son of our most prominent chemist Sima Lozanić, 
was born in 1878, in Belgrade where he completed his secondary education 
and two years of Belgrade College – the Faculty of Philosophy. In 1900, he 
left  for Berlin to study chemistry at the Royal Friedrich Wilhelm University 
under Nobel Prize winners Emil Fischer and Van’t Hoff . He also obtained his 
PhD degree there in 1906. Th e following year he spent working as the personal 
assistant to A. Woll in his laboratory at the Technical High School of Danzig. 
Towards the end of 1907 he was elected assistant lecturer of chemistry at the 
Faculty of Philosophy of Belgrade University. Aft er the First World War he 
became associate professor, and in 1922 full professor of Belgrade University. 
Between the two wars he was Head of the Chemical Institute and Dean of the 
Faculty of Philosophy. He retired in 1955.

Up until the First World War, Milivoje Lozanić gave a number of specia-
lized lectures to students of chemistry, i.e. short courses without exams at the 
end of them. Besides, he assisted the Head of Department, Sima Lozanić, with 
student exercises. In 1910, he took over the supervision of students’ practical 
work in the chemical laboratory. 

In 1908, following the model of his own studies at the Berlin Chemical 
Institute, one of the most modern chemical institutes in Europe at the time, 
Milivoje Lozanić and his father Sima Lozanić created a new programme of 
exercises for a four-year course of study. Th e programme was aimed at produ-
cing a good chemical practitioner but it could only be fully realized aft er the 
First World War when, based on the proposal of the father-and-son team, a 
new modern building of the Chemical Institute was built at the back of Captain 
Miša’s Building.

Before the First World War, Milivoje Lozanić was using a three-part-
manuscript, prepared for publishing, for his analytical chemistry lectures: In-
troduction to Analytical Chemistry, part I; Qualitative Chemical Analysis, part 
II; the Volhard’s Qualitative Analysis by H.V. Pechmann; Qualitative Chemical 
Analysis, part III; Guidelines for Qualitative Chemical Analysis. He submitted all 
three documents to the state-owned publishing house in 1914 but they were all 
destroyed during the war. He rewrote part III of the manuscript aft er the war 
and it was published in 1924. Th e second part was published in 1940. Finally, 
in 1948, he once again extended and amended the Analytical Reactions and 
Guidelines for Qualitative Chemical Analysis, based on Hoff man and written 
back in 1875 by his father Sima Lozanić.
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Between the two wars, Milivoje Lozanić taught organic and inorganic 
chemistry. Apart from one assistant and an assistant lecturer, he was the only 
professor at the Chemical Institute. He was also Head of the Institute during 
that period and Dean of the Faculty of Philosophy for 3 years. In his annual 
reports on the Faculty’s activities (1934/35, 1935/36 and 1936/37) he descri-
bed the diffi  cult situation in which the Institute was working. It was struggling 
and suff ering from a shortage of teachers and assistants, insuffi  cient funds and 
teaching equipment, and inadequate facilities. His 1937/38 report, containing 
a Memorandum of the Faculty of Philosophy, describes the conditions in all 
43 institutes of the said Faculty. He achieved success with his „Report on the 
Conditions at the Faculty of Philosophy“. Th e following year already, the Faculty 
budget was doubled and about ten lecturers were elected, i.e. promoted. Howe-
ver, the onset of the Second World War aff ected the improved conditions and 
diminished the positive eff ects they had on general development of teaching 
and science between the two wars. 

Aft er the Second World War and back from war captivity, Milivoje Lozanić 
returned to the Department of Chemistry where he taught inorganic chemistry 
until he retired in 1955. 

He was most active as a scientist before the First World War and a large 
amount of his work resulted from his cooperation with A. Woll at Danzig. His 
most important papers in organic chemistry dealt with issues such as amino-al-
dehyde condensation, the condensation of lactones with aldehydes and ketones, 
and the addition of sodium methylene compounds to unsaturated lactones. 
He made a signifi cant contribution to inorganic chemistry with his electrolytic 
method for quantitative determination of mercury.

Apart from scientifi c work, Milivoje Lozanić successfully dealt with prac-
tical problems at the laboratory where he produced a vacuum pump for the 
production of high vacuum through absorption of gases on coal at low tem-
peratures. He also produced a shorter version of the McLeod manometer, and 
constructed an apparatus for extraction of larger volumes of liquid, as well as 
a practical device that stops water from returning through the pump during 
vacuum distillation.

Finally, he designed a new type of potassium-hydroxide appliance which 
was manufactured by a renowned chemical vessels factory in Germany.

Milivoje Lozanić achieved signifi cant results in science at the beginning of 
his career. Between the two wars, due the circumstances that existed in Serbia 
at the time, he was not able to pursue his scientifi c interests and activities. By 
teaching chemistry for nearly 50 years (1908–1955), he devoted all of his energy 
to the development of a modern chemical institute and the improvement of the 
teaching methods of his subject which explains why the present day Faculty of 
Chemistry enjoys a good reputation both at home and abroad.



ТОМА ЛЕКО
(1884–1915)
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О ПО РО ДИ ЦИ ЛЕ КО

По ро ди ца Ле ко по ти че из ме ста Кли су ре (ра ни је Вла хо кли су ре) у се-
вер ној Грч кој, из ко га се на кон по гро ма Цин ца ра и спа љи ва ња Мо ско по ља, 
нај ве ће цин цар ске ва ро ши у ју го и сточ ној Ал ба ни ји од стра не Али-па ше 
Ја њан ског, по ро ди ца ра се ли ла на ви ше стра на. Је дан део по ро ди це се упу-
тио у ју жни Ба нат и на се лио се у Бе лој Цр кви. Ту се Мар ко (Чо че) Ле ко 
оже нио Аном, та ко ђе цин цар ком, да би се ка сни је са су пру гом и си ном 
То мом, 1821. го ди не пре се лио у Бе о град. По чео је да се ба ви тр го ви ном, 
упо знао се и спри ја те љио са кне зом Ми ло шем Обре но ви ћем и као ње гов 
чо век од по ве ре ња по стао ње гов по што но ша, тзв. „та та рин“. За тај по сао 
је имао од лич не ква ли фи ка ци је и пре по ру ке по што је го во рио, по ред срп-
ског, још грч ки и тур ски је зик, јер се нај ве ћим де лом ко му ни ка ци ја Кне за 
Ми ло ша мо ра ла од ви ја ти у Тур ском цар ству и са Ца ри гра дом. Иако је 
не сум њи во до но сио од ре ђе не по год но сти, тај по сао је био вр ло на по ран 
и опа сан. Ни је би ло ла ко ја ха ти или во зи ти се ко чи ја ма по рђа вим и не си-
гур ним пу те ви ма, са крат ким од мо ри ма у по штан ским тзв. ме зу лан ским 
ста ни ца ма, где је вре ба ла опа сност од раз бој ни ка и за ра зних бо ле сти, 
ко ле ре, ти фу са и др. У Тур ском цар ству је тај по сао био ре зер ви сан за 
из др жљи ве ја ха че-Та та ре, па се це ло за ни ма ње сма тра лао „та тар ским“ 
по слом, та ко да су све по што но ше на зи ва ли Та та ри ма, и кад то ни су би ли. 
На јед ном та квом пу то ва њу Чо че Ле ко је обо лео од ти фу са и умро. 

По сао са тр го ви ном пре у зео је ње гов син То ма. То ми на се стра Ма ри ја 
уда ла се за „хе ћи ма“ Ђор ђа Ђор ђе ви ћа, ле кар ског по моћ ни ка и са ни тет-
ског офи ци ра. Њен син је ака де мик Вла дан Ђор ђе вић, ле кар, пр ви срп ски 
хи рург, пу бли ци ста, књи жев ник и по ли ти чар. 

То ма Ле ко је нај ве ћи део сво јих при хо да уло жио у шко ло ва ње де-
це. Син Мар ко за вр шио је сту ди је хе ми је у Швај цар ској. Вра тив ши се у 
Ср би ју био је про фе сор хе ми је у Пр вој бе о град ској гим на зи ји, а за тим 
про фе сор и рек тор Ве ли ке шко ле, члан Глав ног др жав ног са ве та и по ча-
сни члан Срп ског ле кар ског дру штва. Дру ги син, Ди ми три је, за вр шио је 
ар хи тек ту ру, та ко ђе у ино стран ству и ка сни је про јек то вао ви ше згра да 
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у Бе о гра ду, ко је и да нас по сто је. То ма је кћер ке, у прат њи сво је су пру ге, 
та ко ђе по слао на сту ди је у Швај цар ску. 

Др Владан Ђорђевић и др Тома Леко

Мар ко Т. Ле ко, хе ми чар, оже нио је Да ни цу Ан ту ла, та ко ђе Цин цар ку, 
са ко јом је имао је да на е сто ро де це. Нај ста ри ји син, То ма, по стао је ле кар 
и хи рург. Оста ла бра ћа за вр ши ла су сту ди је ар хи тек ту ре, хе ми је, пра ва 
итд. И доц ни је ге не ра ци је по ро ди це Ле ко да ле су ви ше ин те лек ту а ла ца. 

БИ О ГРА ФИ ЈА ТО МЕ ЛЕ КА

Ле кар ко ји је сво јим де ло ва њем злат ним сло ви ма обез бе дио сво је ме-
сто у исто ри ји, по себ но у исто ри ји ме ди ци не у Ср би ји, сва ка ко је др То ма 
Ле ко, ро ђен 18. мар та по ста ром, од но сно 30. мар та 1884. го ди не по но вом 
ка лен да ру у Бе о гра ду, од већ по ме ну тих ро ди те ља Мар ка Ле ка и Да ни це 
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Ан ту ла. У по ро ди ци је То ма сте као пра во, тра ди ци о нал но ле по вас пи та ње. 
Основ ну шко лу по ха ђао је у по зна тој „Шко ли код Са бор не цр кве“. Шко-
ло ва ње је на ста вио у Пр вој бе о град ској му шкој гим на зи ји ко ју је за вр шио 
са од лич ним успе хом и ма ту ри рао школ ске 1901/02. го ди не. То ком шко ло-
ва ња до бро је на у чио не мач ки. Као од ли чан уче ник и са до брим зна њем 
не мач ког је зи ка 1902. го ди не упи сао се на Ме ди цин ски фа кул тет у Бе чу. 
По се бан ин те рес по ка зао је за ана то ми ју, ко ју је пре да вао слав ни ана том, 
про фе сор Карл Толдт (1840–1920), из ме ђу оста лог по знат и по јед ном од 
нај бо љих ана том ских атла са из ко га је ви ше де се ти на ге не ра ци ја сту де на та 
учи ле ана то ми ју. Уско ро је То ма Ле ко до био ме сто де мон стра то ра-во лон-
те ра на Дру гом ана том ском ин сти ту ту беч ког уни вер зи те та. Због по ка за не 
скло но сти за на уч но и стра жи вач ки рад, упу ћен је у Ана том ски ин сти тут 
у Је ну код про фе со ра Ма у ре ра, где је про вео је дан се ме стар. 

          
 То ма Ле ко у вре ме сту ди ја

Млад, на дах нут и ам би ци о зан То ма Ле ко је већ то ком сту ди ја у бе о-
град ском ча со пи су Де ло об ја вио два пре во да пре да ва ња про фе со ра Ер не-
ста Хе кла: „Бор ба око иде је о ство ре њу све та“ и „Бор ба око ге не о ло шког 
ста бла“. Го ди не 1906. у ча со пи су „Je na ische Ze itschrift  für Na tur wis sen schaft , 
Einun dve ig zig ster Band“ об ја вио је рад „Das gan glion Ci li a re eini ger Car ni-
vo ren. Ein Be i trag zur Lösung der Fra ge über die Na tur des Gan glion Ci li a re“, а 
1907. го ди не у ча со пи су „Ana to mischer An ze i ger, Cen tral batt für die Ge sam te 
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Wis sen cha ft lic he Ana to mie. Am tlic hes or gan der ana to mischen ge sellschaft . 
He ra us ge ge ben von Dr Karl von Bar de le ben“ рад „Ein Fall von vollständigem 
Fe hlen des lan gen Kop fes des M. bi ceps brac hii und die da mit Zu sam men hang 
ste hen den Veränderungen an Knoc hen und Ge lenk te i len“. 

За док то ра це ло куп не ме ди ци не про мо ви сан је 29. но вем бра 1907. 
го ди не. 

Позивница за промоцију Томе Лека 
у звање доктор целокупне медицине

По за вр ше ним сту ди ја ма, тј. по ди пло ми ра њу се вра тио у Бе о град да 
од слу жи вој ни рок, а по том је 1909. го ди не кре нуо у Беч да спе ци ја ли зи ра 
хи рур ги ју на Дру гој хи рур шкој кли ни ци код про фе со ра Хо хе не га (Hoc he-
neg), уса вр ша ва ју ћи се, исто вре ме но, из обла сти ана то ми је код про фе со ра 
Хо ште те ра (Hoschste ter), Тол до вог на след ни ка. То ком спе ци ја ли за ци је 1910. 
го ди не, у ча со пи су Sit zung sbe ric hte der Mat he ma tisch-Na tur wis sen scha ft lic-
hen Klas se. Der Ka i ser lic hen Aka de mie der Wis sen schaft  en, об ја вио је рад „Zür 
Morp ho lo gie des Pan cre as an nu la re“, ко ји је 9. де цем бра 1910. го ди не усме но 
са оп штио на сед ни ци Ака де ми је на у ка у Бе чу. У ча со пи су Ana to mischer 
An ze i ger, Cen tral batt für die Ge sam te Wis sen cha ft lic he Ana to mie. Am tlic hes 
or gan der ana to mischen ge sellschaft . He ra us ge ge ben von Dr Karl von Bar de le-
ben, об ја вио је 1911. го ди не рад „Zum Cordsschen Fall von Pan cre as An nu la re“. 

По за вр шет ку спе ци ја ли за ци је вра тио се у Бе о град, сту пио у вој ску, 
до био чин са ни тет ског по руч ни ка и био по ста вљен за аси стен та, хи рур-
га у вој ној бол ни ци у Бе о гра ду. Ак тив но је ра дио у СЛД, на чи јим је са-
стан ци ма ре фе ри сао и ди ску то вао, а у ча со пи су дру штва Срп ски Ар хив 
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за це ло куп но ле кар ство об ја вљи вао је ра до ве. Ка ко су уско ро на сту пи ли 
бал кан ски ра то ви, др Ле ко је ра дио као труп ни ле кар и хи рург у пољ ској 
вој ној бол ни ци на Врач јем бр ду и Ца ре вом вр ху на Осо гов ским пла ни на-
ма. Бо рио се да се не до ста ци срп ског вој ног са ни те та уоче ни у бал кан ским 
ра то ви ма што пре укло не. 

По из би ја њу Пр вог свет ског ра та ра дио је као труп ни ле кар а ка сни је 
је по ста вљен за управ ни ка Ше сте ре зер вне бол ни це, сме ште не у Дрин ском 
ди ви зиј ском скла ди шту у Ва ље ву, ко ју је вр ло до бро уре дио. На жа лост, 
раз бо лео се од пе га вог ти фу са ко ји је је два ус пео да пре бо ли. Ка да је по чео 
да се опо ра вља, оти шао је у Бе о град да до не се сво је при ват не ин стру ме не-
те ко ји су му би ли по треб ни за рад у бол ни ци у Ва ље ву. Ко ле ге и ро ђа ци 
у Бе о гра ду, па чак и ње го ви прет по ста вље ни, са ве то ва ли су га и мо ли ли 
да се не вра ћа у Ва ље во док се пот пу но не опо ра ви. Др Ле ко их ни је по-
слу шао јер је имао сна жан, ду бок осе ћај ве ли ке од го вор но сти и ду жно сти 
пре ма сво јим бо ле сни ци ма и осо бљу бол ни це. Убр зо по по врат ку, као ре-
кон ва ле сцент, др Ле ко је обо лео од тр бу шног ти фу са и пре ми нуо 27. ју на 
1915. го ди не у 31. го ди ни жи во та. Са хра њен је у Ва ље ву. Ка сни је су ње го-
ви по смрт ни оста ци пре не ти у по ро дич ну гроб ни цу на Но вом гро бљу у 
Бе о гра ду. Др То ма Ле ко се ни је же нио и ни је оста вио по том ке за со бом.

ВОЈ НА КА РИ ЈЕ РА ТО МЕ ЛЕ КА

Др То ма Ле ко је нај пре про из ве ден у чин ре зер вног са ни тет ског по-
руч ни ка (Срп. Арх. Це лок. Лек. 1909, св. 10., стр. 393), за тим у чин деј-
стви тел ног (ак тив ног – при мед ба Р. Ч) са ни тет ског по руч ни ка (Срп. Арх. 
Це лок. Лек. 1910, св. 4, стр. 191) и на кра ју у чин са ни тет ског ка пе та на II 
кла се (Срп. Арх. Целок. Лек.1913, св.1, стр. 30). За за слу ге у бал кан ским 
ра то ви ма др То ма Ле ко је од ли ко ван „Кр стом ми ло ср ђа“ (Срп. Арх. Целок. 
Лек. 1913, св. 11, стр. 361). Смрт од тр бу шног ти фу са за те кла га је у чи ну 
са ни тет ског ка пе та на II кла се.

ТО МА ЛЕ КО И ОСНИ ВА ЊЕ 
МЕ ДИ ЦИН СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА

Иако се ње гов до при нос осни ва њу Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о-
гра ду не мо же по ре ди ти са до при но сом Ми ла на Јо ва но ви ћа-Ба ту та, Во-
ји сла ва Суб бо ти ћа, Еду ар да Ми хе ла, Ђо ке Ни ко ли ћа и не ких дру гих, др 
То ма Ле ко се за ла гао за ње го во осни ва ње. Он је то ја сно ис ка зао и у сво јим 
члан ци ма и ди ску си ја ма, нај ма ње два пу та. 
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У члан ку „Ори ги нал ни по гле ди д-ра Јор да на Ста ји ћа (Ва ље во) на 
ети о ло ги ју и па то ге не зу акро ме га ли је“, об ја вље ном у ча со пи су Срп ски 
ар хив за це ло куп но ле кар ство, по ред ве о ма убе дљи ве кри ти ке ње го ве 
пу бли ка ци је „Три слу ча ја акро ме га ли је и њи хо ви ети о ло шки мо мен ти“, 
др Ле ко на пи сао је још и ово: „Оп шти ни во на уч ног обра зо ва ња на шег 
ме ди цин ског све та у Ср би ји не да се, ме ђу тим, по ди ћи ни нај бо љим ра до-
ви ма по је ди на ца, а нај ма ње ова квим као што је овај Ста ји ћев рад. За то 
је по треб но јед но ме ди цин ско на уч но те ло, је дан ме ди цин ски фа кул тет.

Та ква би јед на уста но ва не са мо са чу ва ла ме ди цин ске ра де ни ке у Ср-
би ји од ова квих по гре ша ка, не го би, им шта ви ше, ствар но по мо гла да у 
исти ну за до во ље сво ју пле ме ни ту те жњу за раз у ме ва њем и от кри ва њем 
при род них по ја ва. 

На жа лост код нас, и то на јед ном ме ро дав ном ме сту, вла да ду бо ко 
уве ре ње да нам је јед на та ква уста но ва не по треб на“ (Срп. Арх. Целок. Лек. 
1912, св. 4, стр.148).

Ка да је на Глав ном го ди шњем ску пу СЛД, одр жа ном 29–30. XII 1913. 
го ди не, во ђе на ди ску си ја по ре фе ра ту Ђо ке Ни ко ли ћа „Наш вој ни са ни-
тет у Бал кан ским ра то ви ма“, др То ма Ле ко је у ди ску си ји ре као: „Ми смо 
ушли у рат са не сра змер но ма лим бро јем ле ка ра“, те да због то га „ис ку-
ство бал кан ског ра та на ла же да се по ста ра мо да се број ле ка ра по ве ћа. То 
се да – по мом скром ном ми шље њу – је ди но по сти ћи уста но вља ва њем 
Ме ди цин ског фа кул те та“ (Срп. Арх. Це лок. Лек. 1914, св.5, стр. 262–263).

Не ма сум ње да су нај ве ћи за го вор ни ци осни ва ња фа кул те та, др Ми-
лан Јо ва но вић-Ба тут и др Во ји слав Суб бо тић, ра чу на ли на др Ле ку као на-
став ни ка ана то ми је. То је др Во ји слав Суб бо тић екс пли цит но ре као 1922. 
го ди не, то ком про сла ве 50. го дишњце СЛД: „Са да бих се се тио за тво ре них 
очи ју из ме ђу дру гих и др То ме Ле ка, умр лог тек што је по чео да жи ви. Не 
бе ја ше му су ђе но да сво ју дра гу Ана то ми ју пре да је на на шем фа кул те ту“ 
(Срп. Арх. Це лок. Лек. 1922, св. 8, 9, 10, 11 и 12, стр. 359).

ТО МА ЛЕ КО И СРП СКО ЛЕ КАР СКО ДРУ ШТВО

То ма Ле ко је као сту дент ме ди ци не уче ство вао на Пр вом кон гре су срп-
ских ле ка ра и при род ња ка, ко ји је у скло пу кру нид бе них све ча но сти Кра ља 
Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа одр жан 5–8. сеп тем бра 1904. го ди не у Бе о гра ду. 

На кон за вр ше них сту ди ја, вра тив ши се из Бе ча, др То ма Ле ко је по 
пр ви пут при су ство вао сед ни ци СЛД ко ја је одр жа на 30. но вем бра 1907. 
го ди не, а ко ја је би ла је по све ће на про сла ви три де се то го ди шњи це ле кар-
ског ра да др Јо ва на Да ни ћа, пред сед ни ка СЛД (Срп. Арх. Це лок. Лек. 1908, 
св. 5, стр. 198). По сле то га ни је при су ство вао са стан ци ма све до одр жа ва ња 
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XXXVI Глав ног го ди шњег ску па СЛД 28. и 29. сеп тем бра 1908. го ди не, 
ка да се у из ве шта ју пред сед ни ка СЛД кон ста ту је да је „управ ни од бор, у 
сми слу дру штве них пра ви ла при мио за ре дов не чла но ве ове ко ле ге... и др 
То му Ле ка“ (Срп. Арх. Це лок. Лек. 1908, св. 11, стр. 455). Иако је од лу ка 
Управ ног од бо ра СЛД до не та у то ку при пре ме за Глав ни го ди шњи скуп, 
мо же се узе ти да је др Ле ко по стао ре дов ни члан СЛД 28. сеп тем бра 1908. 
го ди не, ка да је та од лу ка об ја вље на.

Због од ла ска у Беч на спе ци ја ли за ци ју хи рур ги је, др Ле ко ни је при-
су ство вао са стан ци ма СЛД све до VI II ре дов ног са стан ка, одр жа ног 8. ја-
ну а ра 1911. го ди не, ка да је у Дру штву одр жао пре да ва ње „О Фер сте ро вој 
опе ра ци ји“ (Срп. Арх. Цел. Лек. 1911. св. 4, стр. 234–44), ве ро ват но за то 
што је до ок то бра 1911. го ди не био на спе ци ја ли за ци ји у Бе чу. По ме ну то 
пре да ва ње је одр жао ка да је на крат ко до шао у Бе о град. На истом са стан-
ку, а по во дом пре да ва ња др Ни ко ле Кр сти ћа „Пер фо ра ци ја и не кро за 
ду ва ра жуч не бе ши ке“, уче ству ју ћи у ди ску си ји др То ма Ле ко је ре као: 
„Г. др Ни ко ла Кр стић на по ме нуо је у свом за ни мљи вом ре фе ра ту чуд-
но ва то по на ша ње пул са, ко ји је, обр ну то та хи кар ди ји ко ја обич но пра ти 
пер фо ра ци ју ин тра аб до ми нал них ор га на, био у ње го вом слу ча ју успо рен 
(72 пу та у ми ну ти). Слич но сам не што имао не дав но да по сма трам код 
јед не тра у ма тич не суб ку та не руп ту ре је тре. По вре ђе ни је био у шо ку, кад 
сам га пр ви пут ви део. Опо ра вив ши се по сле не ког вре ме на од шо ка по-
вре ђе ни је по ка зао ја ку осе тљи вост у де сном хи по хон дри ју му, му ску ло зну 
ре зи стен ци ју по тр бу ши не и као не што ма ло сло бод не теч но сти у аб до ме-
ну. Бо ле сник је био блед, упла ше ног из гле да; ко жа је би ла зно јем овла же на; 
је зик вла жан, ди са ње са ка ди ра но али не убр за но. Пулс је био 68; при ти сак 
кр ви у крв ним су до ви ма пре ви сок но ни зак. Бо ле сник је ла па ро то ми сан. 
Том при ли ком кон ста то ва на је руп ту ра је тре и из лив жу чи у сло бод ну 
тр бу шну ду пљу. Из гле да да је и у овом слу ча ју, као и у дру гим слич ним 
слу ча је ви ма, из лив жу чи у сло бод ну тр бу шну ду пљу био ди рек тан узрок 
сра змер но успо ре ног пул са. На шао сам за по треб но ову по ја ву на ро чи то 
да под ву чем, јер ми се чи ни, да је она у ова квим при ли ка ма као ство ре на 
да уне се за бу ну при ста вља њу ин ди ка ци ја. Ми слим да је про би тач но за-
др жа ти је у па ме ти.“

На Пр вом ју го сло вен ском са стан ку за опе ра тив ну ме ди ци ну, одр жа-
ном у Бе о гра ду 5–7. сеп тем бра 1911. го ди не, др То ма Ле ко је био не са мо 
под но си лац ре фе ра та већ је и ви ше пу та ди ску то вао. 

а) По во дом ре фе ра та др Ђор ђа Ђор ђе ви ћа „Де ло ва ње Сал вар за на“, 
др То ма Ле ко је ре као да је на кли ни ци про фе со ра Фин ге ра у Бе чу по сма-
трао се ри ју од пре ко 500 лу е ти ча ра ко ји су ис кљу чи во ле че ни Сал вар за-
ном, да је у ле че њу Ер ли хо вим ле ком и сам уче ство вао и да је до шао до 
за кључ ка: 1. да Сал вар зан ни у јед ном ста ди ју му лу е са ни је увек у ста њу да 
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иза зо ве те ра пи ју ste ri li sans mag nu и да је ма ње ефи ка сан у се кун дар ном и 
тер ци јар ном лу е су; 2. да са Сал вар за ном лу е тич ке по ја ве с ма лим из у зет-
ком бр зо не ста ју; 3. да је Ва сер ма но ва ре ак ци ја са мо крат ко по сле при ме не 
Сал вар за на не га тив на; 4. да лек да је ду го трај не не кро зе и ап сце се на ме сту 
ин фи ци ра ња; 5. да он мо же до ве сти до те шких оште ће ња не ра ва (по себ но 
не ра ва гла ве) и 6. да ни је ис кљу че но да мо же до ве сти до ак ти ви ра ња ста ре 
ту бер ку ло зе у ми ли јар ну. Ве ро вао је да је Сал вар зан ин ди ко ван са мо кад 
је по треб но што пре по сти ћи не ста нак лу е тич них по ја ва и ка да су се жи-
ва и јод по ка за ли не до вољ ним. У оста лим слу ча је ви ма др Ле ко је сма трао 
да је Сал вар зан кон тра ин ди ко ван, пре све га због опа сно сти од оште ће ња 
оч ног и слу шног жив ца. Кад се ипак мо ра да ва ти, сма трао је да је нај бо ље 
да ва ти га ин тра вен ским пу тем, јер дат ин стра му ску лар но или суб ку та но 
че сто до во ди до ло кал не не кро зе (Пр ви ју го сло вен ски са ста нак за опе ра-
тив ну ме ди ци ну 1912, стр. 40–41).

б) По во дом пре да ва ња др Ми ли во ја Ко сти ћа „Кра так ре фе рат о ша ву 
крв них су до ва и лич на по сма тра ња“, др То ма Ле ко је из нео сво је ис ку ство 
о два слу ча ја ша ва крв ног су да, јед но због тран сек ци је бра хи јал не ар те ри је 
ко ју је он са успе хом ре а на сто мо зи рао и дру го, ка да је про фе сор Хо хе нег 
при екс тир па ци ји јед ног ту мо ра ми ши ћа, са успе хом ре се ци рао и ре а на сто-
мо зи рао ак си лар ну ар те ри ју, та ко да се ме сто ана сто мо зе ни је мо гло на ћи 
то ком аутоп си је пред у зе те кад је по сле не ко ли ко ме се ци па ци јент умро. 

По во дом Ко сти ће ве кон ста та ци је да су по ку ша ји да се пре о кре не 
кр во ток и ар те ри о зна крв кроз ве ну до ве де на пе ри фе ри ју, у 90% слу ча-
је ва про па ли у ле че њу „ан ги о скле ро тич ног ган гре на“, др Ле ко је ре као и 
да је ис пи ту ју ћи лич но ви ше од 200 ме ста ули ва ња ве не са фе не, утвр дио 
да се ту вал ву ле раз ли чи то по на ша ју, да их по не кад има две или три и да 
су раз не ве ли чи не и об ли ка (Пр ви ју го сло вен ски са ста нак за опе ра тив ну 
ме ди ци ну, 1912 стр. 120–121).

ц) По во дом пре да ва ња др Кр сте Дра го ми ро ви ћа „Лум бал на ане сте-
зи ја са при ка зом соп стве них апа ра та и мо ди фи ка ци ја“, др Ле ко је ре као 
да је од 11.VII до 23.VI II 1911. го ди не на хи рур шком оде ље њу Вој не бол-
ни це у Бе о гра ду из ве де но 60 лум бал них ане сте зи ја, углав ном код осо ба 
ста ро сти 20–30 го ди на, и то код 52 слу ча ја са пот пу ном и 3 са не пот пу ном 
ане сте зи јом, док код 5 слу ча је ва до ане сте зи је ни је до шло услед гре ша ка у 
тех ни ци, да је ане сте зи ја тра ја ла 30–45 ми ну та и да је све вре ме мо ти ли-
тет остао очу ван. Он је сма трао да је до за од 0,05 тро па ко ка и на до вољ на 
и без о па сна и да се ова ане сте зи ја мо же пре по ру чи ти као нај бо ља ме то да 
за опе ра ци је од пуп ка на ни же, по себ но у рат ној хи рур ги ји. 

Из бро ја ане сте зи ја и по пи са опе ра ци ја ви ди се да су у Вој ној бол ни-
ци у Бе о гра ду днев но ра ђе не про сеч но по две опе ра ци је, и да су нај ви ше 
опе ри са не хер ни је (ки ле), а знат но ре ђе опе ра ци је ва ри ко це ле, хи дро це ле, 
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апен дек то ми је, уре тро то ми је, хе мо ро и дек то ми је, ин ци зи је пе ри а нал них 
ап сце са и екс тир па ци је стра них те ла. Ме ђу тим, ра ђе не су и сло же ни је опе-
ра ци је, као што је опе ра ци ја рек то ва ги нал не фи сту ле (Пр ви ју го сло вен ски 
са ста нак за опе ра тив ну ме ди ци ну, Бе о град 1912, стр. 126–129).

Др Тома Леко у операционој сали

д) Ди ску ту ју ћи по ре фе ра ту др Јор да на Ста ји ћа „Јед на но ва ме то да 
ра ди кал не опе ра ци је ин гви нал них ки ла“, др Ле ко је из нео ми шље ње да се 
то ком те Ста ји ће ве ме то де „мно го упо тре бљу је фа сци ја а ма ло му ску ла ту ра 
за плом би ра ње ин гви нал ног ка на ла“ па да му се ова вр ста ра ди кал не хер ни-
о то ми је чи ни не прак тич ном (Пр ви ју го сло вен ски са ста нак за опе ра тив ну 
ме ди ци ну Бгд 1912, стр. 355). Аутор ових ре до ва сма тра да др Ле ко ни је био 
у пра ву и да код ви со ког при по ја уну тра шњег ко сог и по преч ног ми ши ћа 
по ку шај уши ва ња ми ши ћа за Пу пар тов ли га мент услед не кро зе ми ши ћа, 
а че сто и ин фек ци је, ре зул ти ра још ве ћим ра за ра њем зад њег зи да пре пон-
ског ка на ла, па су ре ци ди ви че сти, што је др Ста јић до бро при ме тио. 

е) По во дом пре да ва ња др Л. Ко е на „Акут на ар те ри јо-ме зен те ри јал-
на ком пре си ја ду о де ну ма. Иле ус ду о де но-ме зен те ри кус“ и ди ску си је др 
Е. Ха љец ке да је иле ус код же на ре ђи, др Т. Ле ко је ре као да је то по сле ди-
ца то га што је ме зен те ри јум код же на кра ћи (Срп. Арх. Целок. Лек. 1911, 
св.10, стр. 599).



204 Живот и дело српских научника

ф) На I ре дов ном са стан ку СЛД, одр жа ном 1. ок то бра 1911. го ди не, др 
Ле ко је ди ску то вао по ре фе ра ту др Н. Ву че ти ћа „Апен ди ци тис са гле ди шта 
прак тич ног ле ка ра“ и том при ли ком ис та као: „У сво ме да на шњем пре да ва-
њу ре као нам је г. Ву че тић мно го ин те ре сант них по је ди но сти. Не го во ре ћи 
о па то ге не зи апен ди ци ти са, чи ни ми се да је г. др Ву че тић из нео гле ди ште, 
ко је сто ји до не кле у кон тра дик ци ји са да на шњим на шим ис ку ством. На и ме, 
г. др Ву че тић при да је ве ли ки ети о ло шки зна чај биљ ној ис хра ни, на во де ћи 
при то ме као до каз да се апен ди ци тис код кар ни во ра не ја вља.

Ме ни је ме ђу тим свеж у па ме ти је дан рад, јед ног ауто ра (чи јег се име-
на ви ше не се ћам), а ко ји је ту ско ро иза шао у јед ном не мач ком ча со пи су 
(Gren zge bi e te der Me di zin und Chi rur gie ili Beiträge zur kli nischen Chi rur gie). 
Тај је аутор баш код пса, да кле код јед ног еми нент ног кар ни во ра, на шао 
на сле пом цре ву из ве сне про ме не, ко је у све му од го ва ра ју оним про ме на-
ма ко је пра те хро нич но за па ље ње људ ског апен дик са и тај му је факт дао 
по во да да на псе ћем апен дик су из ве де низ екс пе ри ме на та у ци љу да се 
при бли жи ре ше њу пи та ња о па то ге не зи људ ског апен ди ци ти са.

Ка ко су ре зул та ти ових ис пи ти ва ња ин те ре сант ни сло бо дан сам их 
ов де из не ти.

1. Са мо под ве зи ва ње вер ми форм ног про це су са ли га ту ром ни је 
има ло ни ка квих осо би тих по сле ди ца. Ли га ту ра је по сте пе но ис-
па да ла, а лу мен са апен дик са, као и ње го ва се ко му ни ка ци ја са 
сле пим цре вом вас по ста вља ла.

2. Тек је ин јек ци јом па ра фи на у зи до ве апен дик са по сти за ва на пот-
пу на цир кум скрипт на об ли те ра ци ја јед ног (обич но цен трал ног) 
ње го вог де ла што је за по сле ди цу има ло хи дропс или сте ри лан 
ем пи јем у пе ри фер ном де лу вер ми форм ног про це су са, или ни је 
ни ов де би ло ни ка квих на ро чи тих по сле ди ца.

3. Исто је та ко оста ло без ефек та уштр ца ва ње псе ћег или чо ве чи јег 
обич ног црев ног са др жа ја у изо ли ра ни пе ри фер ни део апен дик са.

4. Но, кад се у та кав апен дикс уштр ца са др жај из ти пич ног људ-
ског апен ди ци ти са ре дов но се по ја вљи вао и код пса ган гре но зни 
апен ди ци тис. 

До би је ни ре зул та ти до ве ли су ауто ра до за кључ ка да је про ста оп ту-
ра ци ја апен ди тич ног лу ме на од спо ред ног ети о ло шког зна ча ја по апен ди-
ци тис у оп ште а за ган гре но зни апен ди ци тис на по се. Пра ви па то ге не тич-
ни мо ме нат ва ља тра жи ти у спе ци фич ној ин фек ци ји“ (Срп. Арх. Це лок. 
Лек. 1911, св. 12. стр. 746–750).

На са стан ку СЛД одр жа ном 10. де цем бра 1911. го ди не, др Ле ко је 
одр жао пр ви, а 7. ја ну а ра 1912. го ди не дру ги део пре да ва ња „Си сте мат-
ска и то по граф ска ана то ми ја лим фних жле зда на вра ту и гла ви, са 
на ро чи тим об зи ром на по тре бе прак се“ (Срп. Арх. Целок. Лек. 1912, 
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св. 2, стр.79 и Срп. Арх. Це лок. Лек. 1912, св. 4, стр.135). Иако је у за пи-
сни ку са са стан ка на ко ме је др жао пр ви део пре да ва ња на ја вље но да ће 
усле ди ти ши ри при каз, у ка сни јим бро је ви ма Срп ског ар хи ва за це ло-
куп но ле кар ство ни смо ус пе ли на ћи ни пр ви ни дру ги део пре да ва ња ни 
из во де из њих.

На IX ре дов ном са стан ку СЛД, одр жа ном 4. фе бру а ра 1912. го ди-
не, др То ма Ле ко је при ка зао „лу е тич ну не у ро ре ци ди ву код јед ног бо-
ле сни ка ко ји је ле чен Сал вар за ном“ (Срп. Арх. Це лок. Лек. 1912, св. 5. 
стр. 181–183). Код бо ле сни ка код ко га је кон ста то ван лу ес (си фи лис) са 
па пу ло-ма ку ло зним ег зан те мом спро ве де но је ле че ње Сал вар за ном, ко ји 
је та да сма тран јед ним од нај бо љих ле ко ва за ту бо лест. На кон 3 ме се ца 
ле че ња ја ви ли су се па ре за оку ло мо тор ног нер ва, не у рал ги ја три ге ми ну са 
и лим фа де но па ти ја врат них и пре пон ских жле зда. На ле че ње жи ви ним 
са ли ци ла том ста ње се по че ло по пра вља ти. Др Ле ко је сма трао да се ов де 
ра ди ло о ти пич ном слу ча ју не у ро ре ци ди ва па је раз ма трао два мо гу ћа 
об ја шње ња: пр во, да су не у ро ло шки ис па ди би ли у ве зи са не у ро троп ним 
деј ством са мог Сал вар за на и дру го, Ер ли хо во, ко ји је не у ро ак сон ске ис-
па де об ја шња вао хи по те зом о ло ка ли за ци ји спи ро хе та. Ле ко ка же да су 
слу ча је ви не у ро ре ци ди ва „уче ста ли од ка ко је Сал вар зан ушао у те ра пи ју, 
те је сто га оправ да на слут ња у ин ди рект ну ве зу Сал вар за на са уче ста лом 
по ја вом не у ро ре ци ди ва“.

Нормални развој женских гениталних органа
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На XI ре дов ном са стан ку СЛД одр жа ном 2. мар та 1912. по во дом при-
ка за др Јо ва на Ј. Јо ва но ви ћа „Од стра ње не ма те ри це и оба јај ни ка ко је је 
ура дио код же не с пот пу ним де фек том ва ги не“, др Ле ко је ди ску ту ју ћи 
ре као: „Раз гле да ју ћи пре па рат ко ји нам је г. др Јо ва но вић при ли ком де-
мон стра ци је пр вог слу ча ја са атре зи јом ва ги не по ка зао, до био сам дру гу 
сли ку но што је има го спо дин ко ле га. Пре ма об ли ку уте ру са и по ло жа ју 
уте рич них ту ба из гле да ми, да ми ов де има мо је дан ute rus uni cor nus.

Као што је по зна то, ту ба, уте рус и ва ги на раз ви ја ју се из ем бри о нал-
них Ми ле ро вих ход ни ка, и то уте рус и ва ги на из оних де ло ва ових ход ни-
ка ко ји се у бли зи ни кло а ке при љу бљу ју је дан уз дру ги. 

У овом слу ча ју – по свој при ли ци раз вио се са мо је дан Ми ле ров ход-
ник у те шку уте ри ну ту бу и уте рус, док је од дру гог по ста ла са мо де бе ла и 
об ли те ри са на ту ба са ин сер ци јом на до њем по лу уте ру са. За та кав уте рус 
је у па то ло ги ји уоби ча јен на зив: ute rus uni cor nus. 

Механизам настанка uterus unicornus-а.

За фрон та лан на бор пак у уте ру сној ду пљи, за ко га г. ко ле га ми сли да 
је не пот пу ни сеп тум би пар тич ног уте ру са, ми слим: 1) да се он већ ти ме 
што ле жи у фрон тал ној а не у са ги тал ној рав ни не мо же узе ти као та кав; 
2) да он ни је ни шта дру го већ зад њи зид јед ног ди вер ти ку ла, ко ји се на ла-
зи на пред њем зи ду уте ру са и то у то ли ко пре што се сем ње га на ла зе још 
два дру га исто та ква, са мо ма ло ма ња на бо ра, ко ја се по ло же на у дру гим 
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прав ци ма на ла зе иза од го ва ра ју ћих ис пуп че ња уте ру сног зи да“ (Срп. Арх. 
Це лок. Лек. 1912, св. 6, стр.198–199).

На XII ре дов ном са стан ку СЛД, одр жа ном 17. мар та 1912. го ди не, 
др Ан дра Ни ко лић је одр жао пре да ва ње „Mor bus Ba se do wi“, на ко ме је 
из ме ђу оста лог ре као и да се „епи тел на те ла шца“ (па ра ти ро и деа-при мед-
ба Р.Ч) мо гу на ћи у ме ди ја сти ну му (Срп. Арх. Це лок. Лек. 1912, св 6, 203). 

Ди ску ту ју ћи по Ни ко ли ће вом ре фе ра ту др Ле ко је на XI II ре дов ном 
са стан ку СЛД, одр жа ном 31. мар та 1912. го ди не, ре као да се „сам ни је мо-
гао уве ри ти у исти ни тост ове на по ме не, ни ти у то ку сво јих ана том ских 
ис пи ти ва ња, ни ти у ли те ра ту ри. Па чак ни у Би дло вој књи зи ко јом се, 
као што сам из пре да ва ња мо гао ви де ти, ко ле га Ни ко лић у обил ној ме ри 
слу жио, ни сам на шао по твр де овом твр ђе њу. Био бих ве о ма оба ве зан г. 
ко ле ги, кад би ми по ка зао из вор ода кле је ову на по ме ну узео“ (Срп. Арх. 
Це лок. Лек. 1912, св. 7, 263–264).

Ка да је на на ред ном са стан ку, одр жа ном 14. апри ла 1912. го ди не, др 
Ни ко лић по ка зао Би дло ву књи гу „О уну тра шњој се кре ци ји“, у ко јој је ста-
ја ло да „по не кад мо гу се на ћи и код чо ве ка пре ко број на епи тел на те ла шца 
ко ја мо гу до пи ра ти чак у груд ни кош“, др Ле ко је од го во рио: „По вод за 
сум њу да ло ми је дво је. Пр во, мо ја лич на ис пи ти ва ња епи тел них те ла шца 
код чо ве ка, при ко ји ма сам са мо у по чет ку, док ни сам био још са вла дао 
тех ни ку пре па ри ра ња, на ла зио по 3 или са мо по 2 епи тел на те ле шца, док 
сам доц ни је, ка да је тех ни ка би ла са вла да на, кон стант но на ла зио 4 епи тел-
на те ла шца на њи хо вим обич ним ме сти ма. Дру го ис ку ство је оно ко је сам 
пре ви ше го ди на сте као, ба ве ћи се пи та њем о мор фо ло шком об ја шње њу 
ану лар ног пан кре а са, ко јом сам при ли ком на шао јед ну на по ме ну ко ја се 
та ко ре ћи про кри јум ча ри ла би ла у ли те ра ту ри и мар љи во пре пи си ва ла из 
јед ног уџ бе ни ка у дру ги, из јед не пу бли ка ци је у дру гу. Тре ба ло ми је ду го 
вре ме на док сам про на шао ме сто где се та на по ме на пр ви пут по ја ви ла и 
та да сам ви део да је она би ла ре че на на осно ву чи стог су бјек тив ног схва-
та ња ану лар ног ва ри је те та људ ске гу ште ра че [Char pie: (Pan cre as an nu la re) 
„C’est une exa ge ra ti on de l’état nor mal]“.

У од го во ру на Ле ко ву ди ску си ју др А. Ни ко лић је ре као: „Ја сам му 
са да тај из вор у Би дло вој књи зи по ка зао, но чу ди ме да му то ни је до ста, 
већ тра жи да му на ве дем ода кле је то Бидл узео! Ве ро ват но из јед ног од 
оних 2000 де ла (из 2000 ли те ра тур них на во да-при мед ба Р. Ч.), али ми слим 
да би бо ље би ло кад би г. ко ле га то пи та ње ста вио проф. Би длу а не ме-
ни. Што се пак ти че ње го ва ми шље ња да је мо гућ но да се и Би длу та по-
гре шка пот кра ла, др жим да је то пот пу но не ве ро ват но, јер чо век ко ји је 
са то ли ком мар љи во шћу ску пљао ма те ри јал о епи тел ним те ла шци ма код 
ти ца, ри ба, мај му на, зе че ва, кор ња ча и т.д. др жим да тај аутор не ће из не ти 
по гре шна фак та ни о чо ве ку. У оста лом, пи та ње о епи тел ним те ла шци ма 
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са свим је мо дер но и мо гућ но је да га г. д-р Ле ко у ста ри јој ли те ра ту ри 
ни је мо гао та ко об ра ђе ног ни на ћи као н.пр. у Би длу ко ји да ти ра из 1910. 
год. Ја ина че ве о ма це ним г. д-ра Ле ка као ана то ма и ни кад ми не би ни на 
па мет па ло да се шњи ме на то ме по љу так ми чим, али го спо до, ка да се би 
до зво лим част да с јед ном ства ри иза ђем пред Ле кар ско Дру штво, он да 
мо же те би ти си гур ни да сам ту ствар те мељ но про шту ди рао, и он да мо гу 
с пра вом оче ки ва ти да и кри ти чар са сво је стра не уло жи од го ва ра ју ћи 
труд, или бар да ми ве ру је, на ро чи то он да, кад ја из ве сне ства ри не из-
но сим као свој про на ла зак већ ци ти рам дру ге ауто ре“ (Срп. Арх. Це лок. 
Лек. 1912, св. 7, 271–273).

Ово смо на ве ли са мо као при мер да је и др То ма Ле ко, по не кад ису-
ви ше са мо у ве рен, мо гао и да по гре ши. 

Ди ску ту ју ћи по ре фе ра ту др Ђо ке Ни ко ли ћа „Наш вој ни са ни тет 
у Бал кан ским ра то ви ма“, одр жа ном на Глав ном го ди шњем ску пу СЛД 
29–30. де цем бра 1913. го ди не, др Ле ко је из ло жио оштрој кри ти ци озбиљ-
не про пу сте Срп ског вој ног са ни те та у по ме ну тим ра то ви ма, у ко је је Ср-
би ја ушла „са не сра змер но ма лим бро јем ле ка ра“, са „не до вољ но из ве жба-
ним ле ка ри ма и по моћ ним са ни тет ским осо бљем у рат ној са ни тет ској 
слу жби“, са „кру том вој но-са ни тет ском ад ми ни стра ци јом, са ре ла тив но 
до бром опре мом у по гле ду ра да око по вре да, а са не до вољ но пре чи шће-
ним пој мо ви ма о де ло кру гу ра да са ни тет ске цен тра ле на бо ји шту пре ма 
ра ду са ни тет ских цен тра ла у по за ди ни“. Ре зул тат тих про пу ста би ле су 
„рђав рас по ред ле ка ра, епи де мич не по ја ве сва ке за ра зне бо ле сти на ко је 
се на и шло... и те шко ће, ко је су се гра ни чи ле са бес по мо ћи око угу ши ва ња 
епи де ми ја“. Он је сма трао да су то ве ћи ном про пу сти од ра ни је и да се ни су 
мо гли по пра ви ти у очи ра та и за вре ме ра та. 

Са ни те те ском оде ље њу вр хов не ко ман де др Ле ко је ста вио на ду шу 
не спрем ност са ко јом је до че ка на епи де ми ја ко ле ре у срп ској вој сци. Био 
је уве рен да је има ло и по во да и вре ме на да се на вре ме пре тре су пи та ња 
угу ши ва ња евен ту ал не по ја ве ове епи де ми је. По ње го вом ми шље њу та 
епи де ми ја ко ја је „екс пло зив но на ста ла“ за те кла је Са ни тет ско оде ље ње, 
„нео д ре ђе но у по гле ду ме ра, ко је тре ба пред у зе ти“, та ко да су учи ње ни и 
та кви про пу сти да је не ким тру па ма слат ан ти ко ле рич ни се рум „са упут-
ством да је то вак ци на и, на рав но, у од го ва ра ју ћим хо ме о пат ским ко ли чи-
на ма“, што је, из ме ђу оста лог, до ве ло до пре но ше ња епи де ми је у по за ди ну, 
„где је, као што је по зна то по жње ла та ко ђе бо га ту же тву“. Он је за кљу чио 
да нам ис ку ство из Бал кан ског ра та на ла же да се „уста но вља ва њем срп-
ског ме ди цин ског фа кул те та“ број ле ка ра по ве ћа, да се че стим ма не ври ма 
ре зер вни и са ни тет ски офи ци ри упо зо ра ва ју (ве ро ват но упо зна ју-при мед-
ба Р. Ч) са прин ци пи ма рат не са ни тет ске слу жбе, да са ни тет ски офи цир 
пре све га бу де ле кар и док тор, да се по бољ ша ве за са ни тет ских цен та ра са 
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оним на бо ји шти ма и да се ко ман ди ри пољ ских бол ни ца осло бо де сва ке 
ад ми ни стра тив не ду жно сти ка ко би се у што ве ћој ме ри мо гли по све ти ти 
не зи ра ње ни ка, ле че њу бо ле сни ка и бор би про тив епи де ми ја“ (Срп. Арх. 
Це лок. Лек. 1914, св. 5, 262–263 и В. Ста но је вић. Исто ри ја срп ског вој ног 
са ни те та. На ше рат но са ни тет ско ис ку ство, Бе о град 1925, стр. 295–296).

Др Ле ко се ни је устру ча вао и да ре а гу је на по гре шке у ре фе ра ти ма, 
чак и кад су их чи ни ли и нај ве ћи ауто ри те ти. При ме ра ра ди, та ко је на са-
стан ку одр жа ном 1. фе бру а ра 1914. го ди не, по сле пре да ва ња др Во ји сла ва 
Суб бо ти ћа „Ис ку ства о тра у ма тич ним ане у ри зма ма“ учи нио „при мед бу 
чи сто те о рет ске при ро де“ по во дом Суб бо ти ће вог на во да на „аспи ра ци ју 
ве на као узрок да ар те ри о зна крв до шав ши код ар те ри о ве но зних ане у ри-
за ма из ар те ри је у ве ну скре ће цен трал но у ме сто пе ри фер но“. Др Ле ко је 
с пра вом ре као да „у ар те ри јо-ве но зним ане у ри зма ма крв до шав ши у ве ну 
скре ће цен трал но из про стог раз ло га што је у том прав цу lo cus mi no rus 
re si sten ti ae. Он је ту не сра змер но ма њи но у пе ри фер ном прав цу кроз ве-
не, где су се ве но зни за ли сци ис пре чи ли, и знат но ма њи но у пе ри фер ном 
де лу ар те ри је, ко ја кон трак ци јом сво јих ми ши ћа оста вља знат ну пре пре ку 
крв ној ма ти ци“ (Срп. Арх. Це лок. Лек. 1914, св.5 276–277).

Ле ко ве за бе ле шке из Пр вог свет ског ра та и дру ге ње го ве на уч не и 
струч не ра до ве Бу га ри су, ка да су чу ли да је он умро од ти фу са, спа ли ли 
у оку пи ра ном Ни шу у дво ри шту згра де Цр ве ног кр ста.

КРАТ КА АНА ЛИ ЗА НАЈ ВА ЖНИ ЈИХ ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА

1. Lec co Th  M. Das gan glion Ci li a re eini ger Car ni vo ren. Ein Be i trag zur 
Lösung der Fra ge über die Na tur des Gan glion Ci li a re (Gan glion cil li a-
re не ких ме со жде ра. При лог ре ше ња пи та ња о при ро ди Ган гли о на 
ци ли а ре). Je na ische Ze itschrift  für Na tur wis sen schaft , Einun dve ig zig ster 
Band, 1906;483–504. 
Ово је пр ви рад То ме Ле ка ко ји је на пи сан за вре ме сту ди ја ме ди-

ци не. На по чет ку он ка же да га је за го нет на при ро да ган гли о на ци ли а ре 
ин спи ри са ла да ган гли он под врг не до дат ним про у ча ва њи ма. У то ку јед-
ног се ме стра, ко ји је про во дио код про фе со ра Ма у ре ра у Је ни, ука за ла 
му се при ли ка да ис пи та ана то ми ју ци ли јар ног ган гли о на код не ко ли ко 
ме со жде ра. За хва љу ју ћи про фе со ро вој пре ду сер тљи во сти, Ле ко је имао 
не у о би ча је но по вољ ну при ли ку да ис пи ти ва ња оба ви на мла дом ти гру, на 
два мла да ла ва, че ти ри мач ке, две хи је не, јед ном зе цу и два пса. Пре па ра те 
је ма кро скоп ски ис пи ти вао, на кон што их је нај ве ћим де лом уоби ча је ним 
ана том ским тех ни ка ма до бро кон зер ви рао у ал ко хо лу и фор ма ли ну оја ча-
ним хром ном ки се ли ном. Ди сек ци ја је би ла ве о ма сло же на, јер је ана то ми-
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ја код свих ових жи во ти ња спе ци фич на. Код не ких жи во ти ња ци ли јар ни 
ган гли о ни и ње го ве гра не су би ли ве о ма сит ни и не жни и зах те ва ли су 
нај фи ни ју ди сек ци ју по мо ћу лу пе. Ле ко је ана то ми ју ци ли јар них ган гли-
о на и ње го вих гра на код по је ди них вр ста жи во ти ња од лич но илу стро вао, 
а у раз ма тра њи ма је вр шио упо ре ђи ва ње са ци ли јар ним ган гли о ном код 
чо ве ка. Исто вре ме но је о сво јим на ла зи ма ди ску то вао у све тлу ра ни јих 
опи са дру гих ауто ра. 

На кра ју Ле ко је из ву као не ко ли ко за кљу ча ка. 
1) У ци ли јар ном нер вном си сте му не ких ме со жде ра по пра ви лу по-

сто је два нер вна чво ра, gan glion cil li a re ma jus и gan glion cil li a re mi nus. Код 
чо ве ка и дру гих си са ра че сто по сто је два ци ли јар на ган гли о на, што је у 
ли те ра ту ри већ би ло до бро до ку мен то ва но. Ово удва ја ње или по ве ћа ње 
бро ја ган гли о на мо же би ти са мо ми кро скоп ски или ма кро скоп ски ви дљи-
во, али од мно гих ауто ра је схва ће но као ва ри је тет ко ји на ста је одва ја њем 
ма њих гру па ган глиј ских ће ли ја од ци ли јар ног ган гли о на, што су већ ра-
ни је до ку мен то ва ли број ни ауто ри, ко је је Ле ко ци ти рао. Да ље на во ди 
да у по след ње вре ме не ки ауто ри де ле ми шље ње да је ви ше ган гли о на у 
ци ли јар ном нер вном си сте му код си са ра и кич ме ња ка пре пра ви ло не го 
из у зе так, што је од го ва ра ло и ње го вим соп стве ним на ла зи ма код ис пи ти-
ва них ме со жде ра. Та ко је Bumm код ма ча ка на шао два ти па ган глиј ских 
ће ли ја у оба чво ра. Ње го ва екс пе ри мен тал на ис пи ти ва ња по ка за ла су да 
се оба ган гли о на по на ша ју на исти на чин. Pec hel је код три за мор ца та ко-
ђе на шао ви ше ган гли ја у оч ној ду пљи. Уку пан број ган гли ја из но сио је 
чак 85, укљу чу ју ћи и gan glion cil li a re. Ган гли је су се раз ли ко ва ле, та ко да 
их је он свр стао у 4 гру пе: пр ва, ко ја је при па да ла n. ocu lo mo to ri u su, дру-
га, ко ја је пред ста вља ла зад њи гор њи сим па тич ки ган гли он, тре ћа, ко ја 
је пред ста вља ла одво је ни део gan gli o na se mi lu na re и че твр та гру па, кад је 
нер вни чвор при па дао н. аб ду цен су. У сво јим ис тра жи ва њи ма на ај ку ла-
ма, ри ба ма са хр ска ви цом и си са ри ма Ono di је, по ред ган гли о на ци ли а ре 
на шао је дан дру ги ган гли он ко ји је из ван пу та n. ocu lo mo to ri u sa и је дан 
де бе ли gan glion op htal mi cum pro fun dum. У њи ма је пре по знао пр во бит ну 
ма кро скоп ску фор му сим па ти ку са ло ба ње хи је не, зна чи код кич ме ња ка. 
Је ге ров је до шао до два ва ри је те та, од ко јих је је дан био од по себ ног ин те-
ре са за Ле ко ва ис тра жи ва ња. На и ме, код раз ли чи тих жи во ти ња се че сто, 
по ред глав них, на ла зе и пре ко број ни ган гли о ни. Код пр ве гра не н. три-
ге ми ну са ско ро по пра ви лу по сто је ган глиј ске ће ли је, сме ште не из ме ђу 
нер них вла ка на или гра де по себ не фор ма ци је. Gal la ma erts је код чо ве ка 
на шао по јед ну гру пу ган глиј ских ће ли ја у ra dix lon ga и bre vis. За кљу чио је 
да се ган глиј ске ће ли је не на ла зе са мо ску пље не у ган гли о ну ци ли а ре, већ 
да се мо гу на ћи дуж ула зних и из ла зних не ра ва из ган гли о на и да по сто-
је код чо ве ка у по моћ ном ган гли о ну n. op htal mi cu sa. По моћ ни ци ли ар ни 
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ган гли о ни код кич ме ња ка не пред ста вља ју ано ма ли ју. Код чо ве ка се че сто 
на ла зи ве ћи број. 

2) Обе ган гли је ле же на истим ме сти ма и има ју исте ко ре но ве.
3) Gan glion cil li a re ma jus је у вр ло бли ском од но су са n. ocu lo mo to ri u-

som. То је ин спи ри са ло мно ге ана то ме да за кљу че да gan glion cil li a re ma-
jus при па да n. ocu lo mo to ri u su. Schwal be је у ве ли ким сту ди ја ма ис пи ти вао 
при пад ност ган гли о на n. Ocu lo mo to ri u sa, а то су та ко ђе по ку ша ли ово да 
утвр де Mar shall у ем бри о нал ним и Ada muck, Bud ge и An to nel li ма кро скоп-
ским ис тра жи ва њи ма.

4) Gan glion cil li a re mi nus за ви си од од ре ће них нер вних вла ка на ко ји га 
гра де и ко ји до се жу до ra dix lon ga. Ова тврд ња про из и ла зи из чи ње ни це 
да се gan glion cil li a re mi nus на ла зи та мо где се ra dix lon ga или је дан ње гов 
део сје ди њу је са n. ci li a ri som cras su som.  

5) У ra dix lon ga мо гу се раз ли ко ва ти три вр сте нер вних вла ка на. Јед на 
гру па по на ша се као влак на n. ci li a res lon gi, дру га се у од ре ђе ним де ло ви ма 
од но се као влак на ко ја иду ка ган гли о ну cil li a re mi nus а тре ћа као влак на 
ко ја иду ка ган гли о ну cil li a re ma jus. Ra dix re cur rens код чо ве ка опи сан је 
као нер вно влак но ко је при па да тре ћој гру пи нер вних вла ка на. 

2. Lecco Th  M. Ein Fall von vollständigem Fehlen des langen Kopfes des 
M. biceps brachii und die damit Zusammenhang stehenden Verände-
rungen an Knochen und Gelenkteilen (Случај потпуног недостатка 
дуге главе M. biceps brachii и у вези с тим постојеће промене на ко-
стима и деловима зглоба). Anatomischer Anzeiger, Centralbatt für die 
Gesamte Wissenchaft liche Anatomie. Amtliches organ der anatomischen 
gesellschaft . Herausgegeben von Dr Karl von Bardeleben. Dreissigster band, 
Jena 1907; 522–528. 
У овом ра ду Ле ко је при ка зао јед ну рет ку ано ма ли ју ми ши ћа над-

лак ти це, на ко ју је на и шао при ли ком ди сек ци је ле ша док је био сту дент-
де мон стра тор на ана то ми ји. По што је на јед ној ру ци на и шао на сла бост 
и скра ће ње ду ге гла ве дво гла вог ми ши ћа, из вр шио је па жљи ву ди сек ци ју 
истог ми ши ћа на су прот ној стра ни и на шао је да се крат ка гла ва дво гла-
вог ми ши ћа (ca put bre ve m. bi ci pi tis brac hii) од вр ха pro cesssus co ra co i de us-a 
одва ја, као што је то уоби ча је но за јед но са m. co ra co brac hi a lis-ом. По чет на, 
ши ро ка, за јед нич ка те ти ва на пред је би ла пот пу но сло бод на од ми шић-
них вла ка на, али дуж ме ди јал не иви це ми шић ног сно па ко ји при па да m. 
co ra co brac hi a lis на зад њој стра ни пра ти га све до вр ха pro cesssus co ra co i-
de us-а. Ла те рал на стра на за јед нич ке те ти ве је на пред, као и по за ди, би ла 
без ми шић них вла ка на, твр да и по се до ва ла је оштру иви цу, са ко јом је 
те ти ва у да љем то ку бли ско при ла га ла на гор њи крај над лак ти це. Ов де 
је она би ла улег ну та у ду бо ком и ши ро ком жле бу ко ји је по кри вен де лом 
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кап су ле. Овај жлеб се на ла зио ме ди јал но од ма лог ту бер ку лу ма (tu ber cu-
lum mi nus). По сле 10 цм ду гог за јед нич ког то ка, крат ка гла ва (ca put bre ve) 
пот пу но се одва ја ла од m. co ra co brac hi a lis. Ca put bre ve је био сла бо раз-
ви јен, ши ри не све га око 2 цм и де бљи не до 1 цм сје ди ња вао се са, ина че 
че сто по сто је ћом, ак це сор ном гла вом дво гла вог флек со ра над лак ти це, 7 
цм из над ли ни је згло ба лак та. Ова гла ва из ра ња ла је са ме ста при по ја m. 
del to i de us-a, не по сред но ис под спљо ште не те ти ве ве ли ког груд ног ми ши-
ћа (m. pec to ra lis ma jor), од ме ди јал не по вр ши не над лак ти це са свим бли зу 
пред ње иви це ко сти над лак ти це (hu me rus). Она је би ла ду пло ужа и та ња 
од ca put bre ve. Ми шић ни сноп ак це сор не гла ве сје ди ња вао се са ми шић-
ним сно пом крат ке гла ве (ca put bre ve), по што су се ме ђу соб но сје ди ни ли, 
гра де ћи де ли мич но те тив ну, де ли мич но ме сна ту ми шић ну ма су, ду гу 5 цм, 
из ко је се као што је то уоби ча је но, те ти ва при па ја ла на tu be ro si tas ra dii, а 
la ce ra tus на fa scia an te brac hii. Ду га гла ва (ca put lon gum m. bi ces brac hii) ни је 
уоп ште по сто ја ла. 

Ле ко се ни је за др жао на опи су ано ма ли је већ је при сту пио ана ли-
зи ње них по сле ди ца на ко шта но-зглоб не струк ту ре де таљ но их опи сав-
ши, и да ју ћи две фо то-илу стра ци је, да би на кра ју за кљу чио: 1) да је гор-
њи зад њи део la brum gle no i da le био у бли ском од но су са те ти вом ду ге 
гла ве дво гла вог ми ши ћа (ca put lon gum m. bi ceps brac hii), и да у слу ча ју 
где те ти ва не до ста је не до ла зи до ње го вог раз во ја; 2) на до њем и гор-
њем де лу ин тер ту бер ку лар ног жле ба гра де се по чет ни при по ји ра ме-
них и труп них ми ши ћа, док је сред њи део жле ба, због сла би јег при ти-
ска те ти ве ду ге гла ве дво гла вог ми ши ћа (ca put lon gum m. bi ceps brac hii), 
сла би је из ра жен и 3) ме ди јал но од ту бер ку лу ма ми ну са жлеб је, због 
ме ха нич ког при ти ска за јед нич ке те ти ве крат ке гла ве дво гла вог ми ши-
ћа (ca put bre ve m. bi ceps brac hii) и m. co ra co brac hi a lis, ја че из ра жен; у слу-
ча је ви ма где се це ло куп ни при ти сак m. bi ceps brac hii огра ни ча ва на ca-
put bre ve до ла зи до про ду бљи ва ња и по ве ћа ња жле ба услед не до стат ка 
ca put lon gum тог ми ши ћа. 

У члан ку је др То ма Ле ко ис та као да је до та да о овом и слич ним ва-
ри је те ти ма у ли те ра ту ри по сто ја ло ма ло по да та ка, и то нај че шће у фор ми 
крат ких за пи са, а да су про ме не де таљ ни је опи са не са мо од 3 ауто ра на 
укуп но 22 слу ча ја ано ма ли је, од но сно ва ри ја ци је. 

3. Lecco Th  M. Zür Morphologie des Pancreas annulare. Sitzungsberichte 
der Mathematisch-Naturwissenschaft lichen Klasse. Der Kaiserlichen Akade-
mie der Wissenschaft en, CXIX. Band. Abteilung III, Wien 1910; 391–412. 
4. Lecco Th  M. Zum Cordsschen Fall von Pancreas Annulare. Anato-
mischer Anzeiger, Centralbatt für die Gesamte Wissenchaft liche Anatomie. 
Amtliches organ der anatomischen gesellschaft . Herausgegeben von Dr Karl 
von Bardeleben. Neununddreissgster Band, Jena 1911; 535–538. 
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5. Leko Th M. Pancreas anulare. Први југословенски састанак за 
оперативну медицину, Београд 1912, стр. 361–367. 
6. Leko Th M. Приказ једног хируршког прилога студији о 
прстенастој гуштерачи. Срп. Арх. Це лок. Лек. 1913, св 2, стр. 40–42. 
За вре ме спе ци ја ли за ци је хи рур ги је у Бе чу, др То ма Ле ко се уса вр ша-

вао и у ана то ми ји. Том при ли ком на и шао је на јед ну уро ђе ну ано ма ли ју 
у раз во ју пан кре а са (гу ште ра че). Пет го ди на ра ни је он је, као сту дент-де-
мон стра тор на ка те дри ана то ми је, имао при ли ку да „по сма тра још јед ну 
пр сте на сту гу ште ра чу“. Оба слу ча ја је ок то бра 1910. го ди не де таљ но опи-
сао у за пи сни ку Ц. Кр. Ака де ми је на у ка у Бе чу у све сци 119, тре ћи оде љак. 
О то ме је ре фе ри сао и на са стан ку беч ких ле ка ра ју на 1910. го ди не. О тој 
ано ма ли ји др Ле ко је под нео ре фе рат на Пр вом ју го сло вен ском са стан ку 
за опе ра тив ну ме ди ци ну, ко ји је одр жан 5–7. сеп тем бра 1911. го ди не у 
Бе о гра ду. Пре да ва ње је штам па но у збор ни ку ра до ва и ди ску си ја ко ји је 
из дат 1912. го ди не.

Прстенасти панкреас 
и дванаестопалачно црево гледани са задње стране.

cP-cauda pancreatis, CP-corpus pancreatis, IP-incisura pancreatis, 
dh-ductus hepaticus, dc-ductus cysticus, LdP-lobus dorsalis pancreatis, 

PU-procesus uncinatus pancreatis (Winslowi), AP-панкреатични прстен, 
psD-pars horizontalis superior duodeni, pdD-pars descendens duodeni, 

piD-pars horizontalis inferior duodeni, ls-ligamentum suspensorium duodeni
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„Ано ма ли ја се ти че јед ног пан кре а са, ко ји је сво јим па рен хи мом 
об у хва тио на јед ном ме сту сву да уна о ко ло као не ким пр сте ном од ве сни 
део два на е сто-па лач ног цре ва и на том га ме сту знат но сте но зи рао. Ду-
жи на сте но зе од го ва ра тач но ве ли чи ни пан кре а тич ног пр сте на ко јим је 
цре во оба ви је но. А ка ко уз то на ду ва ри ма (зи до ви ма – при мед ба Р.Ч) 
са мог цре ва не ма ни ка квих тра го ва од по сто је ћих или не кад по сто ја лих 
па то ло шких про це са, то из ла зи да је пан кре а ти чан пр стен про у зро ко вач 
ду о де нал не сте но зе. На са мом пан кре а су не ма та ко ђе ни ка квих зна ко-
ва од ка квих па то ло шких про це са. Је ди но слу зо ко жа два на е сто-па лач ног 
цре ва по ка зу је у пре де лу сте но зе ве ли ки број Кер крин го вих фал та, (на-
бо ра – при мед ба Р.Ч) ко је се сем то га од ли ку ју ов де и сво јом ван ред ном 
раз ви је но шћу.

Дорзални и вентрални ембрионални панкреас, жучна бешика, 
жучни канал и један део јетриног канала у дуоденум, 8мм дугачког људског 
ембриона из збирке професора Холштетера у Бечу, гледан са десне стране. 

Модел је добиjен реконструкцијом воштаним плочицама (Др Т. Леко).
Pd-дорзални панкреас, pu-procesus uncinatus дорзалног панкреааса, 
Pv-вентралан панкреас, dch-ductus choledochus, dh-ductus hepaticus, 

vf-vesica felleae, D-дуоденум.

Овај ми факт да је по во да да сма трам да се пан кре а тич ни пр стен ство-
рио пре за вр ше ног раз ви ћа и да је слу зо ко жа два на е сто-па лач ног цре-
ва мо гла, не на ла зе ћи у прав цу ка црев ном лу ме ну ни ка кве пре пре ке, 
сло бод но да се раз ви ја и да по стиг не на би ра ју ћи се у бо ре сво ју обич ну 
по вр шин ску екс пан зив ност, док је му ску лар на ду о де нал на ту ни ка има ла 
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пре ма се би пан кре а ти чан пр стен, ко ји јој је сме тао да се до сво је при род не 
ши ри не раз ви је“. Др Ле ко на ста вља: „По ред ова два ану лар на пан кре а са 
на ла зи се у ли те ра ту ри све га још се дам та ко опи са на пан кре а тич на ва ри-
је те та. Пет су ста ри јег, а два су мла ђег да ту ма но мо ји. 

Мор фо ло шко об ја шње ње овог ва ри је те та на шао сам у он то ге не зи 
људ ске гу ште ра че. Као што је по зна то људ ски се пан кре ас раз ви ја из две 
ем бри о нал не под ло ге: из т.з. вен трал ног и из дор зал ног ем бри о нал ног 
пан кре а са. Ма ли вен трал ни ем бри о нал ни пан кре ас ле жи с вен трал не 
стра не при ми тив ног два на е сто па лач ног цре ва и на до њој стра ни хо ле о-
доч ног (жуч ног–при мед ба Р.Ч) ка на ла. Ве ћи дор зал ни пан кре ас на ла зи се 
не што ви ше го ре (кра ни јал ни је) на дор зал ној стра ни два на е сто-па лач ног 
цре ва. Оба пан кре а са ле же пр во бит но у са ги тал ној рав ни. Ну већ код 
ем бри о на од 5 мм ду жи не оста вља вен трал ни пан кре ас свој пр во бит ни 
по ло жај. Он за јед но са жуч ним ка на лом кру жи по сте пе но у то ку да љег 
раз ви ћа на де сно и на зад око ду о де ну ма, при бли жу је се дор зал ном пан-
кре а су, на сла ња се на ње го ву де сну (респ. зад њу) стра ну и ста па се с њи ме. 
Го то во исто вре ме нео са кру же њем вен трал ног ем бри о нал ног пан кре а са 
на сту па и по зна то уви ја ње сто ма ка и два на е сто па лач ног цре ва око вер-
ти кал не осо ви не, што за по сле ди цу има ме ња ње по ло жа ја ем бри о нал ног 
пан кре а са, ко ји по сте пе но пре ла зе из свог пр во бит ног са ги тал ног у де-
фи ни тив ни фрон тал ни по ло жај.

На мо де лу I, ко ји је до би вен ре кон струк ци јом ми кро скоп ске се ри је 
7 мм ду гач ког људ ског ем бри о на Ch I из збир ке про фе со ра Хох ште те ра 
у Бе чу, вен трал ни се пан кре ас на ла зи већ са свим на де сно од два на е сто-
па лач ног цре ва; дор зал ни пан кре ас ле жи још у свом пр во бит ном са ги-
тал ном по ло жа ју. На мо де лу II ко ји је до би вен ре кон струк ци јом ми кро-
скоп ске се ри је 20 мм ду гач ког људ ског ем бри о на Rb II, та ко ђе из збир-
ке про фе со ра Хох ште те ра, вен трал ни се пан кре ас пот пу но при бли жио 
дор зал ном пан кре а су. По је ди ни ре жњи ћи вен трал ног пан кре а са за ла зе 
ду бо ко у ре жњи ће дор зал ног пан кре а са, али из ме ђу њих ни је још ниг де 
на сту пи ло ста па ње. Оба се пан кре а са на ла зе ов де у тран свер зал ној рав ни, 
што се има сма тра ти као из раз њи хо вог по сте пе ног пре ла за из са ги тал не 
у фрон тал ну ра ван.

Нор мал ни ток пан кре а тич не он то ге не зе би ва кад што по ре ме ћен. 
На ро чи то је вен трал ни пан кре ас из ло жен при ли ком сво га кру же ња око 
ду о де ну ма мно гим пре пре ка ма. Је дан осо бен ва ри је тет људ ске гу ште ра че, 
ко ји је пре го ди ну и по да на Bald win на шао и опи сао, да се са мо об ја сни ти 
прет по став ком да је вен трал ни ем бри о нал ни пан кре ас на и шао при сво ме 
кру же њу око ду о де ну ма на пре пре ке ко је ни је мо гао са вла да ти, ну се на 
је дан осо бе ни на чин пре са вио на ле во и ти ме ство рио је дан ин тре сан тан 
и ре дак пан кре а тич ни ва ри је тет.
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Графичка представа ембрионалног развијања нормалне људске 
гуштераче (по др Т. Леку). pv-вентралан панкреас, dch-ductus choledochus, 

D-дуоденум,  pd-дорзалан панкреас.

Пре ма оно ме што сам на мо јим слу ча је ви ма ану лар ног пан кре а са 
ви део, а на ро чи то пре ма по рет ку њи хо вих из вод них ка на ла, из ла зи да се 
и по ста нак ану лар ног пан кре а са мо ра све сти на дис тро фич ну ано ма ли ју 
вен трал ног ем бри о нал ног пан кре а са. Сви су из гле ди да је не ка аб норм-
на фик са ци ја вр ха вен трал ног ем бри о нал ног пан кре а са оме ла вен трал ни 
ем бри о нал ни пан кре ас да in to to опи ше свој пут око ду о де ну ма, већ су 
то мо гла учи ни ти са мо они ње го ви де ло ви, ко ји се на ла зе не по сред но уз 
хо ле о до чан ка нал.

Графичка представа ембрионалног развијања 
прстенасте људске гуштераче (по др Т. Леку)



Тома Леко  217

Ти ме је усло вље но ис те за ње вен трал ног ем бри о нал ног пан кре а-
са у ду жи ну и ње го во оба ви ја ње око пред ње и де сне стра не два на е сто-
палaчног цре ва. Доц ни јим обр та њем ду о де ну ма око сво је осо ви не до ла зи 
још и зад ња по вр ши на два на е сто-па лач ног цре ва под вен трал ни пан кре ас 
та ко да нај зад оста је са мо је дан ма ли део на ле вој ду о де нал ној стра ни 
не по кри вен пан кре а тич ним тки вом. Ну, тај је про стор су ви ше кра так, 
те га крај њи де ло ви вен трал ног и дор зал ног пан кре а са у свом доц ни јем 
раз ви ја њу ла ко пре ра шћу ју, за кла па ју ћи на тај на чин око ду о де ну ма је дан 
пот пун пр стен.

До го то во истог ре зул та та до шли су по сле ме не Kords и Bal dvin. 
Ну, Kords и Bal dvin прет по ста вља ју као глав ни узрок по стан ка ану лар-
ног пан кре а са аб норм но сра шће ње дор зал ног и вен трал ног пан кре а са 
на вен трал ној стра ни ем бри о нал ног ду о де ну ма. За ту прет по став ку ни-
су ни Kords ни Bal dvin на ве ли ни ка кве ствар не ослон це. Ра ни ји се пак 
ауто ри ни су ни упу шта ли у мор фо ло шка об ја шње ња овог пан кре а тич ног 
ва ри је те та.“ 

Ово об ја шње ње др То ма Ле ка би ло је но ви на и пр во у ли те ра ту ри, 
јер се „ра ни ји ауто ри ни су ни упу шта ли у мор фо ло шка об ја шње ња овог 
пан кре а тич ног ва ри је те та“ али се и по ред то га „у ли те ра ту ри би ло одо-
ма ћи ло јед но из осно ве по гре шно ту ма че ње ану лар ног пан кре а са по ко ме 
оно не би ни шта дру го би ло до: „une exa ge ra ti on de l’etat nor mal“. Ме ђу тим, 
по сле сто го ди на, Ле ко ва те о ри ја на стан ка ану лар ног пан кре а са се на во ди 
као је ди но или нај ве ро ват ни је об ја шње ње на стан ка ове ано ма ли је (Kelly i 
Wil li am sow 1993. Sen can i sar. 2002).

Ка ко код до та да опи са них слу ча је ва ни је би ло кли нич ких по сле ди ца 
ану лар ног пан кре а са, др Ле ко је по гре шно сма трао да он „за кли ни ча ра 
има спо ре дан зна чај“ иако је са свим до бро за па зио да је код слу ча је ва 
ко је је он опи сао, би ла при сут на „је два при мет на хи пер тро фи ја сто мач-
не му ску лар не ту ни ке“. Ипак, он је до бро прет по ста вио да је „од нос ко ји 
по сто ји из ме ђу пан кре а тич ног пр сте на и два на е сто па лач ног цре ва та кав 
да мо же не сум њи во под из ве сним окол но сти ма (ре ци мо код хро нич ног 
пан кре а ти ти са, кар ци но ма пан кре а са или ду о де нал ног ка та ра) да иза зо ве 
пот пу ну оклу зи ју цре ва“ и да се „у мно гим па то ло шким уџ бе ни ци ма че сто 
по ми њу атре зи је ду о де ну ма но во ро ђен ча ди и до во де у ве зу са ану лар ним 
пан кре а сом“. У свом ори ги нал ном при ка зу др Ле ко је је ди но прет по ста-
вио да ану лар ни пан кре ас мо же им по но ва ти кли ни ча ру „као ка кав ту мор 
ду о де ну ма или пи ло ру са или као ка ква пи ло ру сна сте но за“.

Две го ди не ка сни је, др Ле ко је у ли те ра ту ри на шао опис оклу зи је ду о-
де ну ма иза зва не ану лар ним пан кре а сом, тај чла нак је при ка зао у Срп ском 
ар хи ву (Срп Арх Це лок Лек 1913; св.2;40–42) и ко ри го вао се, при зна ју ћи да 
је ње го ва кон ста та ци ја да за кли ни ча ра има ану лар ни пан кре ас спо ре дан 
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зна чај, би ла по гре шна. Ка сни ји при ка зи су по ка за ли да ану лар ни пан кре ас 
мо же да ти та кву сте но зу ду о де ну ма, да се хи рур шко ле че ње мо ра пред у зе-
ти пр вих да на или не де ља по ро ђе њу, али и да сте пен сте но зе ду о де ну ма 
бу де та ко ма ли да не про у зро ку је ни ка кве сим то ме осим, ка ко је др Ле ко 
до бро прет по ста вио, ако не до ђе до „хро нич ног пан кре а ти ти са, кар ци-
но ма пан кре а са или ду о де нал ног ка та ра“, тј. ул ку са. Ово је нај зна чај ни је 
на уч но до стиг ну ће др То ме Ле ка ко је му се при зна је у са вре ме ној ли-
те ра ту ри и ко је се ре дов но ци ти ра у сва ком озбиљ ни јем ра ду о овој 
раз вој ној ано ма ли ји гу ште ра че.

7. Ле ко Т. О Фер сте ро вој опе ра ци ји. Срп. Арх. Це лок. Лек. 1911, св.4, 
216–229.
Спа стич на па ре за ко ја је пра ће на па то ло шким по ве ћа њем ре флек са 

(хи пе ре флек си јом) би ла је и оста ла ве ли ки те ра пиј ски про блем. У ци љу 
ле че ња ове бо ле сти, др От фрид Фер стер је увео опе ра тив но ле че ње с ци-
љем да се ре флек си, по мо гућ но сти, све ду у фи зи о ло шке гра ни це. По сле 
по вољ них ре зул та та у ле че њу спа стич не па ре зе и па ра ли зе, опе ра ци ја је 
при ме ње на и у ци љу ле че ња тзв. та бич них га стрич них кри за (на па да ја ких 
бо ло ва у тр бу ху у тре ћем ста ди ју му си фи ли са). 

Сензитивна нервна влакна су ретко изолована. 
Она су обично удружена са моторним нервима те заједно дају 
мешовите живце. Сензитивни нерви дају анастомотичне гране 

са суседним сензитивним нервима.

Др Ле ко је нај пре де таљ но опи сао три ана том ске осо би не сен зи тив-
них нер вних вла ка на: 1) да су она рет ко изо ло ва на, тј. да су че сто за јед но 
са мо тор ним нер ви ма са став ни део ме шо ви тих не ра ва; 2) да су нај че шће 
„по мо ћу ана сто мо за“ ве за ни са обли жњим нер ви ма и 3) да се у бли зи ни 
цен трал ног нер вног си сте ма одва ја ју од мо тор них („цен три фу гал них“) 
нер вних вла ка на. Од 32 па ра зад њих ко ре но ва, иду ћи од пр вог ка зад њем, 
ко ре но ви по ста ју ду жи, пра вац им је све ко си ји све до ca u dae equ i nae, ко ја 
је нај ду жа и вер ти кал но по ста вље на. 
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Сензитивно нервно влакно које кроз задњи корен 
и његове радикуларне гране стиже у кичмену мождину, 

дели се у 2 крака: краћи, који се пружа надоле и дужи, који иде 
у кранијалном смеру кроз задње снопове кичмене мождине ка мозгу 

да би се, пошто је ганглијским ћелијама неколико пута прекидан, 
завршио у можданој кори, у центрима који су седиште свести.

По у чен са зна њем да де ге не ра тив не бо ле сти зад њих ко ре но ва (као 
нпр. ta bes dor sa lis) до во де до по пу шта ња или гу бит ка спа стич не од у зе то-
сти, Фер стер је по ку шао да ре сек ци јом зад њих ко ре но ва пре ки не сен зи-
тив ни део ре флек сног лу ка та ко да спољ ни на дра жај ви ше не мо же до спе-
ти до кич ме не мо жди не, па ни про из ве сти ре флек се ко ји до во де до спа-
стич не од у зе то сти. Да исто вре ме но не би до шло и до пот пу не ане сте зи је, 
атак си је и тро фич них по ре ме ћа ја, по ста ра ле су се по ме ну те „ана сто мо зе“ 
са су сед ним нер ви ма, па за то ни је по треб но ни пре по руч љи во ре се ци ра-
ти све нер ве ре дом „но се то чи ни на из ме нич но, пре ска чу ћи ре дов но по 
је дан или два нер вна ко ре на“.

Др Ле ко је за тим до ста де таљ но опи сао опе ра тив ну тех ни ку Фер сте-
ро ве опе ра ци је, јер је и сам за вре ме спе ци ја ли за ци је у Бе чу аси сти рао код 
две та кве опе ра ци је. Он је ана ли зи рао ре зул та те ле че ња 32 бо ле сни ка код 
ко јих је опе ра ци ја при ме ње на. Ука зао је и на мо гу ће ком пли ка ци је, „ве ли ко 
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кр ва вље ње“, ин фек ци ју и тро фич не по ре ме ћа је. Ипак је на гла сио да је то 
при лич но без бед на опе ра ци ја ко ја, упр кос ла ми нек то ми ји, не сла би ста бил-
ност кич ме ног сту ба а да да је за до во ља ва ју ће ре зул та те код ових ја ко те шких 
бо ле сни ка, па за кљу чу је да је Фер сте ро ва опе ра ци ја „сте кла оп шту сим па ти-
ју“ и ци ти ра јед ног ауто ра ко ји је ре као: „Оста ви ти и да ље те шке слу ча је ве 
спа стич не од у зе то сти на ми лост и не ми лост њи хо вим не во ља ма, пре да ти 
не ми ло срд но та бе ти ча ра са га стрич ним кри за ма мор фи ни зму грех је“.

Пролазећи кроз кичмену мождину оба крака дају огранке, тзв. колатерале, 
које у хоризонталном правцу продиру кроз супстанцију кичмене мождине 

и достижу вентралне делове, из којих потичу периферни неурони 
центрифугалних нервних влакана.

Регулатор рефлекса налази се у нервним влакнима која сачињавају 
пирамидалну путању и која у њој леже поред нервних влакана која 

спроводе импулсе за вољна кретања из мождане коре за кичмену мождину.
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8. Ле ко Т. При каз не ко ли ко ва ри је те та људ ске ти ре о и де је. Срп. Арх. 
Це лок. Лек. 1912, св. 7, стр. 265–269. 
Ово пре да ва ње др Ле ко је одр жао на са стан ку СЛД 14. апри ла 1912. 

го ди не, па по што је по бра ло ла ска ве кри ти ке и оце ње но као вр ло ква ли-
тет но, при хва ће но је за штам пу у ча со пи су Дру штва. У ра ду је нај пре под-
се тио на ра ни је те о ри је о ем бри о ло ги ји ти ре о и де је и ре зи ми рао тре нут но 
гле да ње на то пи та ње. Из ва ри ја ци ја у ем бри о ло шком раз во ју про ис ти чу 
и ана том ске ва ри ја ци је ко је је др Ле ко свр стао у две гру пе. 

У пр вој се на ла зе че ти ри ва ри ја ци је ко је се „од обич не ти ре о и де је 
раз ли ку ју ти ме, што но се на сво ме ист му су по ду жи вер ти кал ни про ду-
же так, ко ји ле жи тач но у ме ди јал ној ли ни ји“, ко ји у кон ти ну и те ту мо же 
до се за ти до хи о ид не ко сти (две ва ри ја ци је), до ла рин ге ал не ин ци зу ре ти-
ре о ид не рска ви це и као че твр та ва ри ја ци ја, где се „од гор ње иви це ист му-
са па до је зич не ко сти пру жа врп ца од ве зив ног тки ва, у ко јој су утка не 
две ак це сор не ти ре о ид не жле зде, јед на ис под дру ге“. 

Варијетети тиреоидне жлезде

У дру гу гру пу ва ри ја ци ја др Ле ко убра ја че ти ри жле зде, ко је се „од 
обич не ти ре о и де је и од ти ро и де ја из пр ве гру пе раз ли ку ју ти ме што но се 
или два пи ра ми дал на про це су са или са мо је дан, али тај не ле жи у ме ди-
јал ној ли ни ји већ ле во или де сно од ње“ или две ко је „не ма ју ист му са“. 
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Циљ овог пре да ва ња био је да упо зо ри ле ка ра прак ти ча ра да ва ри ја-
ци је „мо гу у до ста ве ли кој ме ри да оте жа ју јед ну ина че про сту опе ра ци ју, 
за ко ју се ми сли да је мо же и мо ра сва ки прак ти кант ле кар уме ти из ве сти, 
нпр. гор њу тра хе о то ми ју“. 

По ред ва ри ја ци ја ти ре о и де је Ле ко је при ка зао и „је дан ор ган ко ји се 
на ла зи не по сред но уз ти ре о и де ју, али са ко јом не ма ни ка кве дру ге ве зе до 
те што и он као и ти ре о и де ја при па да ју оној гру пи ор га на, ко ји су по зна-
ти под име ном жле зда са уну тра шњом се кре ци јом“. Об ја снио је да их има 
че ти ри, на сва кој стра ни по две. „Њи хо ва ве ли чи на ме ђу тим ва ри ра. До 
са да сам их на ла зио од 4 до 17 мм ду жи не“. Он је на шао да су ове жле зде 
под ло жне ма лим ва ри ја ци ја ма и да се ре дов но на ла зе крај огра на ка до ње 
ти ре о ид не ар те ри је. „Че сто сам ме ђу тим имао при ли ке да их ви дим вр ло 
бли зу јед не дру гим“ и да се „па ра ти ро ид не глан ду ле на ла зе ре дов но иза 
ти ре о ид не кап су ле“. Он ка же да о њи хо вој функ ци ји „не ми сли ов де да 
го во ри“ али на по ми ње да су то „за жи вот нео п ход ни по треб ни ор га ни и 
да се са њи хо вим не стан ком ре дов но по ја вљу је те та ни ја“.

На кра ју, уз жа ље ње „што овог пу та не мо же још да при ка же ни је-
дан ми кро скоп ски пре па рат ове жле зде“, др Ле ко је де мон стри рао „је дан 
пре па рат ко ји се на ла зи ме ђу ва ри је те ти ма ти ре о и да“ ко је је у пре да ва њу 
при ка зао и ко ји „пред ста вља од нос гор њег епи те ло ид ног те ла шца (па ра-
ти ро и де је – при мед ба Р.Ч) пре ма ти ре о и де ји, до њој ти ре о ид ној ар те ри ји 
и ва гу со вом ре ку рент ном нер ву“. 

Из из ла га ња се ви ди да су опи са не ва ри ја ци је и ти ре о и де је и па ра-
ти ре о ид них жле зда и њи хо ва кла си фи ка ци ја у ства ри ње го ва кла си фи-
ка ци ја, до ко је је до шао сво јим ана том ским сту ди ја ма, као и да је др Ле ко 
од лич но по зна вао и ана то ми ју и функ ци ју па ра ти ре о ид них жле зда и њи-
хо ве од но се са ти ре о и де јом, ар те ри ја ма и ре ку рент ним нер ви ма, што све 
има ве ли ки зна чај у хи рур ги ји.

9. Ле ко Т. Мор фо ло ги ја, то по граф ска ана то ми ја и хи рур ги ја це ре-
брал не хи по фи зе. Пр ви ју го сло вен ски са ста нак за опе ра тив ну ме ди-
ци ну. Бе о град 1912, стр.174–180.
Овај рад је штам па но пре да ва ње ко је је др Ле ко одр жао на Пр вом ју-

го сло вен ском са стан ку за опе ра тив ну ме ди ци ну 1911. го ди не у Бе о гра ду.
То ком спе ци ја ли за ци је хи рур ги је у Бе чу, др Ле ко је био у при ли ци да 

ви ди екс клу зив не опе ра ци је, да ана ли зи ра од стра ње не ту мо ре хи по фи зе 
и да на Ана том ском ин сти ту ту из у ча ва ана то ми ју и хи сто ло ги ју це ре-
брал не хи по фи зе. При ја вљу ју ћи ову те му, др Ле ко је ве ро ват но же лео да 
по ме ну том ску пу ле ка ра са оп шти по след ња са зна ња и до стиг ну ћа у ле че-
њу обо ље ња ове ен до кри не жле зде. Нај пре је де таљ но опи сао ана то ми ју, 
хи сто ло ги ју свих де ло ва хи по фи зе, из нео са зна ња о ем бри о ло ги ји, ко ја 
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је раз ли чи та за зад њи, од но сно пред њи ре жањ хи по фи зе и ука зао да се 
ра ди о ен до кри ној жле зди ко ја, као та ква, не ма из вод ни ка нал већ сво је 
про дук те, хор мо не, из лу чу је у крв.

До бар део пре да ва ња Ле ко је по све тио хи рур ги ји хи по фи зе опи сав-
ши три мо гу ћа при сту па: тран скра ни јал ни, тран сфа рин ге ал ни и тран сна-
зал ни. Тран скра ни јал ни пут се по ка зао нај ком пли ко ва ни јим и нај о па сни-
јим па је остао у екс пе ри мен тал ној фа зи. Тран сфа рин ге ал ни пут се та ко ђе 
сма тра ком пли ко ва ним, те је и у то вре ме остао у екс пе ри мен тал ној фа зи.

Са ги тал ни пре се ци кроз гла ве 8, 12, 20 и 30 мм ду гач ког 
ем бри о на пи то мог зе ца. LA-lo bus an te ri or hypophysis; h-хи по фи зна ке са 

респ, њен оста так; i-ин фун ди бу лум; lp-lo bus po ste ri or hypophysis; 
о-ем бри о нал но усно уду бље ње.

 
Тран сна зал ни пут је раз ви јан од стра не ви ше хи рур га, али се основ-

на опе ра ци ја зва ла по Шло фе ру. Ње го ву опе ра ци ју је по ку ша ло да мо-
ди фи ку је ви ше хи рур га. У то ме су нај у спе шни ји би ли Хирш (с ци љем 
да из бег не ин фек ци ју) и Хал стед и Фа ун (с ци љем да сма ње или из бег ну 
де фор ми ра ју ћи ожи љак).

Др Ле ко је ре као да је у Бе чу по сма трао 7 слу ча је ва хи по фи зних 
ту мо ра, 4 са акро ме га ли јом и 3 са ади по зо ге ни тал ним син дро мом. 
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Сви бо ле сни ци су има ли гла во бо љу и тем по рер ну хе ми а ноп си ју, а на 
ренд ге ну про ши ре но тур ско се дло. Код свих 7 слу ча је ва ту мо ри су са успе-
хом од стра ње ни и сви па ци јен ти су пре жи ве ли опе ра ци ју. Код 5 бо ле сни ка 
успех је био пот пун. Др Ле ко је прет по ста вио да ће се мо жда раз ви ти и 
хор мон ска те ра пи ја ту мо ра хи по фи зе али је ре као да за са да хи рур шко 
од стра ње ње ту мо ра хи по фи зе укла ња „опа сност од не ми нов ног сле пи-
ла“. За кљу чио је да ће „тран сфе но и дал на ме то да на ро чи то због ве ли ке 
де бљи не сфе но и дал ног те ла ве ро ват но оста ти и на да ље са мо у про јек-
ту и има ће са мо при ме ну у слу ча је ви ма хи по фи зних ту мо ра, ко ји ле же 
у остат ку кра ни о фа рин ге ал ног ка на ла“. Вре ме је по ка за ло да су ту мо ри 
оста ли глав на и је ди на ин ди ка ци ја за хи по фи зек то ми ју, а тран сна зал ни 
тран ссфе но и дал ни пут је уна пре ђен и по стао је глав ни и нај че шће при-
ме њи ва ни опе ра тив ни при ступ хи по фи зи.

10. Ле ко Т. Ори ги нал ни по гле ди Г. д-ра Јор да на Ста ји ћа (Ва ље во) 
на ети о ло ги ју и па то ге не зу акро ме га ли је Срп. Арх. Це лок. Лек. 1912, 
св.4, стр. 141–148.
Овај рад је кри ти ка пу бли ка ци је „Три слу ча ја акро ме га ли је и њи хо ви 

ети о ло шки мо мен ти“ др Јор да на Ста ји ћа, на чел ни ка хи рур шког оде ље-
ња Вој не бол ни це у Ва ље ву. Ука зао је да се ра ди о по сма тра њу са мо три 
слу ча ја акро ме га ли је, и то вр ло по вр шном, за шта у Ва ље ву и ни је има ло 
усло ва. При то ме он се не кроп си јом по слу жио са мо у јед ном слу ча ју, и то 
„ве о ма де ли мич но, јер је имао на рас по ла га њу са мо ко стур ле ши не ко ја 
је три го ди не би ла под зе мљом“.

Др Ле ко на ста вља да „ипак му све то ни шта ни је сме та ло да по ку ша 
на сво ју ру ку по тра жи ти но во об ја шње ње акро ме га лич не ети о ло ги је и 
па то ге не зе, да стек не уве ре ње да га је на шао и да га са оп шти на шем ме-
ди цин ском све ту“.

Из но се ћи нај но ви ја са зна ња о акро ме га ли ји, др Ле ко је по би јао ре дом 
све ста во ве др Ста ји ћа и са ве то вао да „се са ова квим по зна ва њем са ме 
ства ри, са ова ко по вр шним по сма тра њем и са ег зем плар ним не гли жи ра-
њем по зна тих фа ка та не из ла зи на јав ност“. 

11. Ле ко Т. Не ко ли ко на по ме на о ана то ми ји и хи рур ги ји вер те-
брал не ар те ри је. Срп. Арх. Це лок. Лек. 1913, св. 11, стр. 337–345.
У овом оп шир ном и илу стро ва ном ра ду др Ле ко је опи сао глав не 

ар те ри је ко је до пре ма ју крв у мо зак и њи хо ве ана сто мо зе ко је обез бе ђу ју 
си гур ност цир ку ла ци је мо зга у слу ча ју по вре де не ке од ове че ти ри глав-
не ар те ри је ка да се оне мо ра ју ли ги ра ти или кад услед бо ле сти до ђе до 
оклу зи је не ке од ар те ри ја. За тим се кон цен три сао на опис вер те брал них 
ар те ри ја и њи хо вих ва ри ја ци ја, за кљу чив ши да ће по вре да вер те брал не 
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ар те ри је на би ло ком ме сту ње ног пру жа ња би ти по вре да це лог вер те-
брал ног ар те риј ског вен ца и да ће у тим слу ча је ви ма ра ди де фи ни тив не 
хе мо ста зе би ти нео п ход на „дво гу ба ли га ту ра, цен трал но и пе ри фер но од 
ме ста по вре да“. Ле ко на во ди да су спон та не ане у ри зме рет ке и да је до 
1910. го ди не био по знат са мо је дан слу чај, да су тра у мат ске ане у ри зме 
вер те брал них ар те ри ја опи са не не ко ли ко пу та, а да су по вре де за бе ле же не 
код 41 осо бе, од ко јих су са мо 4 пре жи ве ле. 

Дор зал ни ар те ри о зни ве нац ве ли ких мо жда них крв них су до ва 
(Ше мат ски пред ста вљен. Тач ка ста ли ни ја пред ста вља сам ве нац)
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Др Ле ко је на вео да је имао при ли ку да по сма тра два слу ча ја, је дан 
слу чај по вре де вер те брал не ар те ри је на кли ни ци про фе со ра Хо хе не га у 
Бе чу, а дру ги ка да је он лич но по ку шао да опе ра тив но ре ши јед ну пост тра-
у мат ску псе у до а не у ри зму вер те брал не ар те ри је ве ли чи не му шке пе сни це 
на де сној стра ни вра та. Иако је ус пео да отвор на ар те ри ји под ве же и за у-
ста ви кр ва ре ње, код па ци је на та је убр зо по сле опе ра ци је на стао ле тал ни 
ис ход, ве ро ват но услед хе мо ра гич ног шо ка јер су „ин тра ве но зне и суб-
ку та не ин фу зи је фи зи о ло шког сла ног рас тво ра уза луд по ку ша ва не. Код 
бо ле сни ка је убр зо по свр ше ној опе ра ци ји на сту пио exi tus le ta lis“.

Др Ле ко да ље опи су је те шко ће са ко ји ма се хи рург су сре ће да би се вер-
те брал на ар те ри ја мо гла успе шно под ве за ти и крат ко опи су је че ти ри по зна те 
ме то де, Ша се на ко ву, Фрејс-Ко хе ро ву, Ми ку ли ће ву и Хек фе ри хо фо ву. Ми слио 
је да „не ле жи зна чај опе ра ци је у тех нич ким те шко ћа ма под ве зи ва ња вер те-
брал не ар те ри је у ви си ни ма ле су пра кла ви ку лар не ду пље“ већ да „оста је још 
је ди но по чет ни део вер те брал не ар те ри је са дру ге стра не вра та као пре ди лек-
ци о но ме сто за дру гу ли га ту ру при де фи ни тив ном за у ста вља њу кр во лип та ња 
из по вре ђе ног вер те брал ног вен ца“, па је за кљу чио да му из гле да за пре по ру-
ку „да се у сва ком слу ча ју по вре де вер те брал ног ар те ри о зног вен ца у ко ји ма 
јед но стра но под ве зи ва ње вер те брал не ар те ри је од го ва ра ју ће стра не не би 
од мах за у ста ви ло кр во лип та ње, не гу би вре ме тра же њем ар те ри је на ме сту 
ле зи је или по ку ша ји ма с там по на дом, не го да се што пре при сту пи под ве зи-
ва њу вер те брал не ар те ри је у су пра кла ви ку лар ној ду пљи дру ге стра не вра та“. 

Не ма сум ње да је збри ња ва ње по вре де не ке од вер те брал них ар те ри ја 
и ре ша ва ње ње них ане у ри зми и да нас ја ко сло жен хи рур шки за да так, а 
што је нај пре усло вље но ана то ми јом ових ар те ри ја ко је ула зе у од го ва ра-
ју ће отво ре по преч них на ста ва ка врат них пр шље но ва. То је по себ но би ло 
те шко у вре ме ка да је др Ле ко ра дио у усло ви ма не раз ви је не ане сте зи је 
и не у са вр ше не ре а ни ма ци је. Ипак, те шко је ве ро ва ти да би кр ва ре ње из 
пе ри фер ног кра ја по вре ђе не вер те брал не ар те ри је ста ло са ли ги ра њем 
вер те брал не ар те ри је на су прот ној стра ни. Мо гу ће је да би оно би ло до-
вољ но тек у ком би на ци ји са там по на дом ра не на по вре ђе ној стра ни.

12. Ле ко Т. О ра ду јед ног пу ков ског пре ви ја ли шта ко је је функ ци-
о ни са ло под ре ла тив но по вољ ним окол но сти ма. (При лог исто ри ји 
срп ског са ни те та за вре ме бал кан ског ра та 1912–1913. год.). Срп. 
Арх. Це лок. Лек. 1913,св. 9, стр. 265–282.
Др То ма Ле ко је за вре ме Срп ско–бу гар ског ра та од 21. ма ја до 17. 

ју ла 1913. го ди не ру ко во дио пре ви ја ли штем на Ца ре вом Вр ху, нај ви шем 
вр ху Осо гов ских пла ни на. Он ка же да су у ра ту обич но спољ не при ли ке 
та кве да „ле кар мо ра да све де цео свој рад на обим ра да јед ног ис ку сни јег 
бол ни ча ра и да бу де за до во љан ако и то мо же да свр ши она ко као што 
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тре ба, и кад сти цај спољ них окол но сти је по во љан, те оста вља ле ка ру мо-
гућ ност да свој по сао у до вољ ној ме ри раз ви је“.

Склоп пре ви ја ли шта. 1. Кла де нац са стра жом; 2. и 3. Стра жа; 
4. Ба ра ка за те же ра ње ни ке; 5. Збо ри ште за ла ко ра ње не; 6. Ша тор за те шке 
ра ње ни ке или за кан це ла ри ју и стан ле ка ра; 7. Ша тор за стан и кан це ла ри ју 

ле ка ра или за те шке ра ње ни ке; 8. Пре ви ја ли шни ша тор; 9. Бол ни чар ски
 ша то ри; 10. Знак не у тра ли те та; 11. Пољ ски ну жник; 12. Гро бље; 

13. Ко ле рич ни ка ран тин; 14. Ша тор ко мор џи ја; 15. Ко мор ски парк; 
16. Шта ла; 17. Ин же њер ски ша тор.

Ко ле ри чан ка ран тин. 1. Ба ра ка за бо ле сни ке из за ра же них 
пу ко ва; 2. Ба ра ка за бо ле сни ке сум њи ве на ко ле ру; 3. Бол ни чар ски ша тор; 

4. Ка ран тин ска куј на; 5. Изо ли ра на ба ра ка за ко ле рич не; 6. Ње но дво ри ште; 
7. Њен ну жник; 8. и 9. Стра жар ска ме ста.
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Упра во та кве окол но сти има ло је пре ви ја ли ште ко јим је др Ле ко ко-
ман до вао. Са при ло же не сли ке се ви ди да је пре ви ја ли ште за и ста од лич но 
ло ци рао и ор га ни зо вао, во дио из вр сну до ку мен та ци ју и уз то фор ми рао 
и ја ко до бар ка ран тин про тив ко ле ре. 

За ни мљи во је да је у скло пу пру жа ња по мо ћи ра ње ни ци ма др Ле ко 
збри нуо и две по вре де мо зга (ура див ши две тре па на ци је), из вр шио 8 екс-
трак ци ја про јек ти ла, вр шио имо би ли за ци је код пре ло ма ко сти ју и дру ге 
ин тер вен ци је. 

Рад је штам пан у ча со пи су Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, ве-
ро ват но као при мер до бро уре ђе ног и до бро во ђе ног пре ви ја ли шта у ра ту.

13. Ле ко Т. Пре вод пре да ва ња „Бор ба око иде је о ства ра њу све та. 
На у ка о по ре клу и цр кве но ве ро ва ње“. Пр во Бер лин ско пре да ва-
ње 14. апри ла 1905. од Ерн ста Хе кла (Је на). Де ло 1905, књ. XXXVII, 
50 – 72.
По зна то је да се ка то лич ка цр ква ве ко ви ма опи ра ла на уч ном гле-

да њу на по ста нак жи во та, на ста нак и раз вој жи вих би ћа и да је на уч но 
гле ди ште сма тра ла за је рес ко ја се мо ра про го ни ти свим сред стви ма под 
сло га ном „Рат то ме уче њу“. Глав ни раз лог је био што је на у ка о по ре клу 
жи во та, жи вих би ћа и вр ста ди рект но угро жа ва ла до ми ни ра ју ћу по зи-
ци ју цр кве.

Је дан од ве ли ких бо ра ца за при зна ва ње на уч ног по гле да на на ста ја ње 
жи во та и раз вој вр ста био је и при род њак и фи ло зоф Ернст Хе кел из Је не. 

По чет ком XX ве ка ка то лич ка цр ква је пре ко је зу и те Ва сма на по пр ви 
пут де ли мич но при зна ла уче ње Дар ви на и Ла мар ка „про тив ко га се бо-
ри ла то ли ко вре ме на, са та ко ма ло би ра ним сред стви ма“. Иако је ра ни је 
ре као да због здра вља, ста ро сти и оба ве зе да за вр ши не ке не за вр ше не 
ра до ве „не ће ви ше ви ше из ла зи ти пред жи ву пу бли ку“, Хе кел се због опа-
сно сти од ком про ми са из ме ђу на у ке и ка то лич ке цр кве ода звао по зи ву 
не ко ли ци не сво јих при ја те ља да у Бер ли ну, „ме тро по ли ине те ли ген ци је 
не мач ке... одр жи не ко ли ко пре да ва ња“ ве за них за „бор бу око јед не би о-
ло шке иде је, око иде је о раз ви ћу“.

Хе кел је по ка зао да су ста ре ми то ло шке пред ста ве о ства ра њу све та 
знат но ра ни је и успе шни је са вла да не у обла сти нео р ган ске при ро де, а да 
је про мо ци ја иде ја на у ке у ор ган ској при ро ди би ла мно го те жа, зах те ва ла 
је ви ше тру да и вре ме на и би ла је са мо де ли мич но успе шна.

Сма тра ју ћи ова пре да ва ња из у зет но зна чај ним, др Ле ко их је пре-
вео, иако „зна вр ло до бро да би бо ље би ло из но си ти пред на шу пу бли-
ку еле мен тар ни је осно ве из би о ло ги је“, али се на дао „да ће пре вод овог 
пре да ва ња ипак, ма и у ма лом ко ри сти ти оп штем обра зо ва њу и прав цу 
чи та о че вих по гле да и из тог раз ло га он га пре да је јав но сти“. 
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Пре вод је об ја вљен у ча со пи су Де ло, у чи јем је под на сло ву ста ја ло 
„Лист за на у ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот“. Пре да ва ње је хро но-
ло шки пра ти ло бор бу на у ке за сво је ста во ве о по ре клу жи во та и вр ста.

14. Ле ко Т. Пре вод пре да ва ња „Бор ба око ге не о ло шког ста бла. 
Срод ство с мај му ни ма и кич ме њач ко ста бло“. Дру го Бер лин ско 
пре да ва ње 16. апри ла 1905. од Ерн ста Хе кла (Је на). Де ло, књ. XXXIX, 
1906, стр. 186–206.
У свом дру гом пре да ва њу, ко је је др То ма Ле ко пре вео и у истом ча-

со пи су об ја вио, Ернст Хе кел се усред сре дио на бор бу за по бе ду на уч ног 
по гле да око ге не о ло шког ста бла. У том сми слу ис по вест је зу и те Ва сма на, 
ина че исто вре ме но и зо о ло га и ве ли ког по зна ва о ца мра ва, за Хе ке ла је 
„за слу жи ва ла ве ли ко при зна ње“, уз на ду „да тре ба оче ки ва ти ње но да ље 
раз ви ја ње“. 

Ернст Хе кел је у пре да ва њу пра тио раз вој на уч ног по гле да о тим пи-
та њи ма уз ја сно из но ше ње бо ја зни да још увек „ве ли ке опа сно сти пре те 
пра вој на у ци кри јум ча ре њем је зу ит ског ду ха“, ко је су „у Не мач кој у то-
ли ко опа сни је што се вла да и пар ла мент у жа ло сној хар мо ни ји тру де да 
је зу и ти ма урав на ју пут и да овом нај го рем смрт ном не при ја те љу сло бод-
ног не мач ког ду ха до зво ле нај штет ни ји ути цај на шко ле“. Хе кел је ипак 
оп ти ми стич ки оче ки вао „да ће нај ва жни ји за кљу чак овог уче ња, по ре кло 
чо ве ка и дру гих при ма та убр зо по бе до но сно про дре ти и би ти при знат као 
бла го дет на исти на.“
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TO MA LE KO
(1884–1915)

Fa mily Lec co ori gi na te from the vil la ge Kli su re (ear li er Vla ho kli su re), 
nord Gre e ce, from which, part of it mo ved to Be la Cr kva, Ba nat, aft  er Ali-pas ha 
of Ja ni na com mit ted ge no ci de over Cin cars. From Be la Cr kva, the Le ko fa mily 
mo ved to Bel gra de in 1821. Th e el dest mem ber of the fa mily, Mar ko Č. Le ko, 
star ted tra de bu si ness and be ca me the fri end and per so nal post man, so cal led 
„Ta ta rin“ of du ke Miloš Obrenović of Ser bia. It was an ho no ra ble but a dan ge-
ro us job. Du ring a voyage to Ca ri grad (Is tan bul), he be ca me ill from typhoid 
fe ver and died. His son To ma to ok over the tra de bu si ness. Most of the in co me 
he in ve sted in the edu ca tion of the chil dren abroad. His son Mar ko gra du a ted 
che mi stry in Swit zer land and la ter be ca me a pro fes sor of che mi stry and rec tor 
of High school in Bel gra de.

His el dest son To ma was born on March the 30th 1884. in Bel gra de, whe re 
he ac hi e ved a pri mary and se con dary school edu ca tion with ex cel len ce as well 
as le ar ned good Ger man. He re gi ste red with Wi en na school of me di ci ne in 
1902. He was hard wor king and suc cessful stu dent, par ti cu larly in te re sted in 
ana tomy lec tu red by pro fes sor Karl Toldt, fa mo us for a num ber of ac hi e ve ments 
and for his out stan ding atlas of hu man body. Be ing re cog ni zed as an out stan-
ding stu dent of ana tomy he was ap po in ted „de mon stra tor in ana tomy“ at the 
Se cond in sti tu te of ana tomy in Wi en na. Sho wing abi li ti es to sci en ti fi c work, To-
ma Lec co was sent to Je na’s me di cal school In sti tu te of ana tomy whe re he stayed 
for one se me ster with pro fes sor Ma u rer. Two pu bli ca ti ons, Das gan glion Ci li a re 
eini ger Car ni vo ren. Ein Be i trag zur Lösung der Fra ge über die Na tur des Gan-
glion Ci li a re in Je na ische Ze itschrift  für Na tur wis sen schaft , 1906; 483–504 and 
Ein Fall von vollständigem Fe hlen des lan gen Kop fes des M. bi ceps brac hii und 
die da mit Zu sam men hang ste hen den Veränderungen an Knoc hen und Ge lenk-
te i len. Ana to mischer An ze i ger, Cen tral batt für die Ge sam te Wis sen cha ft lic he 
Ana to mie. Am tlic hes or gan der ana to mischen ge sellschaft . He ra us ge ge ben von 
Dr Karl von Bar de le ben. Dre is sig ster band, Je na 1907; 522–528, we re the re sult 
of his ana to mi cal stu di es in Je na.

Du ring the stu di es he tran sla ted two im por tant lec tu res of pro fes sor Ernst 
Hekl and pu blis hed them in the Bel gra de’s, jo ur nal „De lo“ in 1905 and 1906. 
Aft  er he was pro mo ted doc tor of the en ti re me di ci ne on No vem ber 29th 1907. 
he re tur ned to Ser bia, ser ved his mi li tary ser vi ce and then went to Wi en na 
to spe ci a li ze sur gery at the Se cond sur gi cal cli nic led by pro fes sor Hoc he neg. 
Whe ne ver he had ti me, he used to im pro ve his know led ge in ana tomy and ot-
her bran ches of me di ci ne. Du ring the tra i ning in ana tomy, he di sco ve red and 
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pu blis hed his most im por tant sci en ti fi c pa per „Zür Morp ho lo gie des Pan cre as 
anu la re“ in Mat he ma tisch-Na tur wis sen scha ft lic hen Klas se. Der Ka i ser lic hen 
Aka de mie der Wis sen schaft  en, CXIX. Band. Ab te i lung III, Wi en 1910; 391–412. 
and „Zum Cordsschen Fall von Pan cre as An nu la re“ in Ana to mischer An ze i-
ger, Cen tral batt für die Ge sam te Wis sen cha ft lic he Ana to mie. Am tlic hes or gan 
der ana to mischen ge sellschaft . He ra us ge ge ben von Dr Karl von Bar de le ben. 
Ne u nund dre issgster Band, Je na 1911; 535–538, be ing one of few fi rst autors in 
li te ra tu re to de scri be the ano maly. Mo re over, dr Lec co was the fi rst to gi ve an 
ex pla na ti on of the mec ha nism of its de ve lop ment which was wi dely ac cep ted 
and ci ted in the li te ra tu re to the pre sent days.

Aft  er fi  nis hing tra i ning in sur gery, he was ap po in ted as si stant sur geon at 
the Sur gi cal de part ment of the Mi li tary ho spi tal in Bel gra de.

In the co ming years dr To ma Lec co be ca me one of the most pro mi nent 
mem ber of the Ser bian me di cal as so ci a tion. On its me e ting, dr Lec co ga ve a 
num ber of out stan ding lec tu res, re fl ec ting the la test sci en ti fi c ac hi e ve ment in 
me di ci ne as well as a num ber of ex cel lent di scus si ons abo ut re ports of ot her 
mem bers. He was in vi ted to pu blish so me of his lec tu res gi ven at the So ci ety 
me e tings, in So ci ety’s jo ur nal „Srp ski ar hiv za ce lo kup no le kar stvo“. He was 
a lec tu rer and di scus sant at the First me e ting of Yugo slav sur ge ons at which, 
be si des Ser bi es sur ge ons, Slo ve nian, Cro a tion, Bul ga rian an Check’s sur ge ons 
to ok part. Dr To ma Lec co was in fa vo ur of the fo un da tion of Bel gra de school of 
me di ci ne. In Bal kan wars, as well as in the First World War, he did a good job as 
a war sur geon. Ser ving as a com man der of a war ho spi tal in Va lje vo, he be ca me 
ill from typhoid fe ver which he sur vi ved but whi le he was still con va le scing he 
suff  e red from ab do mi nal typhus, from which he died on Ju ne the 27th 1915.

 Dr To ma Lec co was not only an ex cel lent doc tor and sci en tist, but a gre at 
ho pe of Ser bian me di ci ne, sur gery and ana tomy, and its fi rst Me di cal school, 
for which he was ex pec ted to be co me a pro fes sor of ana tomy. 
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Ака де мик Вла ди мир Спу жић осни вач је алер го ло ги је и кли нич ке 
иму но ло ги је у Ср би ји. У мар ту 2011. на вр ши ће се 65 го ди на од осни ва ња 
пр ве алер го ло шке ам бу лан те у Бе о гра ду, чи јим ра дом је ру ко во дио. Пр ви 
рад из обла сти алер го ло ги је, на те му мо дер не те ра пи је аст ме у Ср би ји, об-
ја вљен је 1925. го ди не у Срп ском ар хи ву, а аутор је био проф. др Вла ди мир 
Спу жић. С пра вом се сма тра пи о ни ром алер го ло ги је на овим про сто ри ма.

ЖИ ВОТ НИ ПУТ

Про фе сор др Вла ди мир Спу жић ро ђен је у По же ги код Ужи ца 12. фе-
бру а ра 1893. го ди не. Ње гов да ле ки пре дак, Осто ја Спуж, био је Хер це го вац, 
смео чо век, уста ник; дед по мај ци био је Шу ма ди нац, пред у зи мљив чо век, 
пу ков ник, ко ман дант Сме де рев ске твр ђа ве и Пи ро тех нич ког за во да у Кра гу-
јев цу. Ба ба по мај ци, Ру мун ка, би ла је бла го род на и не жна же на; отац Мар ко, 
офи цир и пе сник Дри но сав ки... И та ко ре дом: де це ни ја ма су чла но ви ло зе 
Спу жи ћа би ли ин те лек ту ал ци, прав ни ци, офи ци ри, про фе со ри, све ште ни-
ци, учи те љи, ека ри. Не мир них де ве де се тих го ди на XIX ве ка отац му је, као 
офи цир, че сто ме њао ме сто бо рав ка. У Ужи цу, где је проф. Спу жић ро ђен, 
отац је слу жио у јед ном ба та љо ну Сте пе Сте па но ви ћа. Основ ну шко лу и гим-
на зи ју Вла ди мир Спу жић учио је у За је ча ру, Не го ти ну, Вра њу, Ни шу и Бе о-
гра ду, где је 1911. го ди не, у та да шњој Тре ћој му шкој гим на зи ји и ма ту ри рао.

Имао је вр ло до бре про фе со ре, ко ји су, ка ко је ка сни је твр дио, ути ца ли 
на ње га не са мо на пла ну уче ња не го су сна жно ути ца ли и на фор ми ра ње 
ње го ве лич но сти и на из бор жи вот ног пу та: Ми ли вој Ба шић, Све та Ми лић, 
мла ди Све то мир Ри стић, ко ји се тек вра тио са сту ди ја код чу ве ног Вун та.

Де тињ ство и од ра ста ње про вео је уз из у зет но до бре дру го ве – Ђор ђа 
Та си ћа, Ве ли за ра Ге ра си мо ви ћа, Рад ми ла Јо ва но ви ћа, Ран ка Мла де но ви ћа. 
Сви су се за јед но оду ше вља ва ли истим иде ја ма, истим ми сли ма, истим 
пи сци ма, истим књи га ма. Нај пре су би ли оп чи ње ни Вас пи та њем во ље 
Жи ла Па ја. Јо ван Мак си мо вић им је у то вре ме сво јим Пе снич ким збор ни-
ком от крио би се ре на ше и, по го то ву, ру ске књи жев но сти.
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Оца је из гу био у сво јој че тр на е стој го ди ни. Иако се по ро ди ца по-
ста ра ла да мла да удо ви ца бу де обез бе ђе на, мла ди Вла ди мир Спу жић је 
од ра с тао без оца што је би ло из у зет но те шко, по себ но у те шким рат ним 
го ди на ма ко је су усле ди ле.

Ка да су Аустри јан ци анек ти ра ли Бо сну и Хер це го ви ну, ишао је са 
дру го ви ма од шко ле до шко ле и по зи вао на де мон стра ци је. Се ћао се ка ко 
им је, та да пет на е сто го ди шња ци ма, Во ја Тан ко сић да вао ча со ве обу ке у 
ка сар ни сед мог пу ка на Топ чи дер ском бр ду. То је код Вла ди ми ра Спу жи-
ћа и ње го вих дру го ва пр бу ди ло ду бок па три о ти зам и же љу да упо зна ју и 
бра не сво ју зе мљу.

По за вр шет ку ше стог раз ре да гим на зи је ишли су, на при мер, до Кру-
шев ца во зом, ода тле пе шке до Алек сан дров ца, Бру са, до вр ха Су вог Ру-
ди шта, па до Јо ша ни це и Сту де ни це, он да до Кра ље ва и тек ода тле опет 
во зом за Бе о град. По за вр шет ку сед мог раз ре да ишли су опет пе шке пре ко 
Уба, Ва ље ва и Пец ке до Љу бо ви је, ода тле спла вом до Звор ни ка и Ло зни це, 
он да пе шке до Шап ца, па ла ђом до Бе о гра да. То ли ко су же ле ли осло бо ђе-
ње свих ју го сло вен ских зе ма ља да су мо ли ли спла ва ре, иду ћи низ Дри ну, 
да бар ко ји ча сак при ста ну уз бо сан ску оба лу, ко ли ко да ста ну на ту још 
по ро бље ну зе мљу и та ко пр ко се осва ја чи ма.

Је дан од пре лом них тре ну та ка у жи во ту проф. др Спу жи ћа био је 
ка да је мај ка, по са ве ту ро ђа ка и при ја те ља, про да ла по ро дич ну ку ћу у 
Бе о гра ду и са ше сто ро де це оти шла у Бри сел, где је та да жи вот био мно го 
јев ти ни ји. То се по ка за ло као ве о ма до бра од лу ка због ра та ко ји је на ред-
них го ди на про тут њао Ср би јом. У Бри се лу је Вла ди мир Спу жић 1913. 
го ди не за вр шио кан ди да ту ру при род них на у ка, као при пре му за сту ди је 
ме ди ци не.

За вре ме Бал кан ског ра та пре ки нуо је сту ди је и вра тио се у Ср би ју, 
где је ра дио у бол ни ци за ти фус у Бе о гра ду.

По об ја ви Пр вог свет ског ра та 1914. го ди не, по ку шао је опет да се 
вра ти у зе мљу и по мог не на ро ду и др жа ви, али ни је ус пео да пре ђе хо-
ланд ску гра ни цу и оста је за ро бљен у Бел ги ји.

По за вр шет ку ра та на ста вио је сту ди је и 1920. го ди не ди пло ми рао 
ме ди ци ну у Бри се лу.

Мно ге про фе со ре из тих да на за др жао је у ле пом се ћа њу. Нај ви ше је 
во лео пре да ва ња проф. Ма са ра, ко ји је це лог јед ног се ме стра го во рио о 
фи зи о ло ги ји нај про сти јих јед но ће лиј ских би ћа, про то зоа. Во дио их је на 
од лич но при пре мље не на уч не екс кур зи је. Про фе сор Ла мер го во рио им 
је о при род ном ода би ра њу, о над жи вља ва њу нај при ла го ђе ни јих вр ста и 
на сле ђу. Уво дио их је у тај не упо ред не ана то ми је и фи зи о ло ги је: пре да вао 
је о бит ним, за јед нич ким функ ци ја ма, ва ре њу, цир ку ла ци ји, осе тљи во сти, 
сек су ал ној ре про дук ци ји код свих жи во ти ња.
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Та су пре да ва ња из вр ши ла огро ман ути цај јер је све у шта су га ти 
ва ља ни про фе со ри упу ћи ва ли оста вља ло вид ног тра га у ње му. Стал но је 
од ла зио у фа кул тет ску би бли о те ку у же љи да упот пу ни сво је зна ње. Пре-
цр та вао је ски це из ску пих ана том ских атла са, чи тао де ла Ив Де ла жа о 
па ре њу јед но ће лиј ских пра жи во ти ња, ин фу зо ри ја.

По сле за вр ше ног Ме ди цин ског фа кул те та у пе ри о ду 1920–1922. го-
ди не био је на уса вр ша ва њу у Па ри зу код про фе со ра Pa ste ur Val lery-Ra dot.

Вра тио се у Ср би ју и за по слио као аси стент на па то ло шкој ана то ми ји, 
код про фе со ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа, ко ји је до шао са Уни вер зи те та у Бе чу 
да би по мо гао отва ра ње Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

По том је 1923. го ди не као аси стент ра дио код чу ве ног ин тер ни сте, 
ака де ми ка, про фе со ра Алек сан дра Ра до са вље ви ћа на III ин тер ној кли ни-
ци. При чао је о про фе со ру Ра до са вље ви ћу као о из ван ред ном пе да го гу, 
ко ји је умео да га уве де у кли нич ки рад, да га упу ти у са мо стал но ис тра жи-
ва ње. Та да је по чео да се ба ви на уч ним ра дом из обла сти брон хи ек та зи ја, 
плућ них ап сце са, ту бер ку ло зе...

Сви про фе со ри са ко ји ма је ра дио пре по зна ли су не сум њив по тен-
ци јал и спо соб но сти мла дог Вла ди ми ра Спу жи ћа. Пред ви ђа ли су му бли-
ста ву ка ри је ру. За до цен та на Ме ди цин ском фа кул те ту иза бран је 1931. 
го ди не, а за ван ред ног про фе со ра 1939. го ди не.

Струч но опре де ље ње и на уч ни ин те рес, по ред ин тер не ме ди ци не у 
це ли ни, по себ но усред сре ђу је на алер го ло ги ју и афир ми ше се као је дан 
од во де ћих ис тра жи ва ча и вр хун ских струч ња ка за про блем алер гиј ских 
бо ле сти у зе мљи.

Мо же се с пра вом ре ћи да је про фе сор др Вла ди мир Спу жић тво-
рац алер го ло шке шко ле код нас.

За вре ме оку па ци је 1941–1945. го ди не пен зи о ни сан, да би 1945. го ди-
не био вра ћен на III ин тер ну кли ни ку, а 1950. го ди не иза бран за ре дов ног 
про фе со ра за пред мет Ин тер не ме ди ци не, а 1951. го ди не иза бран је за 
де ка на Ме ди цин ског фа кул те та.

Пен зи о ни сан је на свој зах тев 1953. го ди не.
За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 

10. ју на 1955. го ди не, а 20. де цем бра 1961. го ди не иза бран је за ре дов ног 
чла на. За ди рек то ра Ин сти ту та за ме ди цин ска ис тра жи ва ња СА НУ по-
ста вљен је 1956. го ди не.

Број не струч не и на уч не пу бли ка ци је у до ма ћим и стра ним ча со пи-
си ма, као и уче шће и ор га ни зо ва ње алер го ло шких кон гре са и дру гих на уч-
них и струч них ску по ва у зе мљи и ино стран ству, до не ли су му и по себ на 
до ма ћа и ино стра на при зна ња. 

Го ди не 1953. иза бран је за по ча сног чла на Фран цу ског алер го ло шког 
дру штва, 1955. го ди не за чла на осни ва ча Ин тер на ци о нал ног дру штва 
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аст мо ло га, као и у ре дак ци о ни од бор ита ли јан ског ча со пи са „Cli ni ca Euro-
pea“; 1956. го ди не у Фи рен ци је иза бран за пред сед ни ка сек ци је за ну три-
тив ну алер ги ју Европ ске ака де ми је за алер ги ју. На кон гре су ну три тив не 
алер ги је у Ви ши ју 1963. го ди не од ли ко ван је фран цу ским ор де ном „De la 
San te pu bli que“.

Сек ци ја за алер го ло ги ју СЛД иза бра ла га је 1964. го ди не за до жи вот-
ног по ча сног пред сед ни ка, ин тер на ци о нал но дру штво „In ter ast ma“ 1967. 
го ди не за свог до жи вот ног по ча сног чла на, а 1968. го ди не Ју го сло вен ско 
дру штво алер го ло га за свог до жи вот ног по ча сног чла на.

Био је но си лац про јек та „Спе ци фич на пре о се тљи вост ор га ни зма“ 
СА НУ од 1975. го ди не.

НА УЧ НО-СТРУЧ НА ДЕ ЛАТ НОСТ

Област ин тер не ме ди ци не – плућ не бо ле сти

У по чет ку сво је на уч но-струч не де лат но сти про фе сор Спу жић је 
на ро чи то ра дио на по је ди ним про бле ми ма из до ме на плућ них бо ле сти.
Об ја вио је око 70 ра до ва у ко ји ма се углав ном ба вио ис пи ти ва њи ма па то-
ге не зе ло бар не фи бри но зне пне у мо ни је, ње ним осо бе но сти ма, за тим кли-
нич ком сли ком, па то ло шком ана то ми јом и те ра пи јом плућ них ап сце са, 
про бле ми ма брон хи ек та зи ја и брон хо гра фи јом, а на ро чи то про бле ми ма 
из обла сти ту бер ку ло зе плу ћа. На ро чи то су зна чај ни ра до ви о па то ло шко-
ана том ском и ренд ге но ло шком по ре ђе њу ми ли јар не ту бер ку ло зе плу ћа, 
као и ди фу зне фи бро зе плу ћа. Зна ча јан је екс пе ри мен тал ни рад „Раз ли ке 
из ме ђу ен до ге не и ег зо ге не ту бер ку ло зне су пер ин фек ци је“, као и ра до ви 
о вак ци на ци ји BCG у ле че њу ту бер ку ло зе.

Област ин тер не ме ди ци не-алер го ло ги ја

Про фе сор Спу жић се ка сни је по све тио пре те жно алер го ло ги ји и ра-
де ћи на мно го број ним про бле ми ма из ове обла сти об ја вио је пре ко 120 
ра до ва у до ма ћим и ино стра ним ча со пи си ма.

Пр ви рад из алер го ло ги је на срп ском је зи ку про фе сор Спу жић об-
ја вио је 1925. го ди не у Срп ском ар хи ву: При лог пи та њу о мо дер ној те ра-
пи ји аст ме, Срп ски Ар хив 1925; вол XXVII, 3:109–25.

У ра ду про фе сор Спу жић го во ри: „По след њих го ди на схва та ње ети-
о ло ги је и па то ге не зе аст ме пре тр пе ло је ве ли ке про ме не. Из у ча ва ње ана-
фи лак тич ког ко ло и до кла сич ног шо ка ба ци ло је но ву све тлост на мно ге 
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па то ло шке про ме не, а та ко ђе и на ети о ло ги ју и па то ге не зу аст ме. Ово но во 
схва та ње од ве ли ке је ко ри сти и по те ра пи ју аст ме, ко ју смо и ми с успе хом 
при ме ни ли код не ко ли ко слу ча је ва на кли ни ци про фе со ра Ра до са вље ви ћа.

Као што Вам је по зна то, до Ла е не ка аст ма ни је би ла одво је на од дру-
гих обич них дисп неа, ипак се уви ђа ло да по сто ји јед на на ро чи та дисп но-
ич на афек ци ја, ко ја је по не ким пи сци ма има ла од но са са епи леп си јом, а 
ко ја је за ве ћи ну, пре ма иде ја ма Га ли је на, би ла про у зро ко ва на об струк ци-
јом ва зду шних спро вод ни ка гу стим, ле пљи вим ху мо ри ма.

Ла е нек одва ја „нер во зну“ аст му као за себ ну бо лест. Да нас се, пак, 
аст ма не сма тра ви ше као на ро чи та бо лест, већ као је дан син дром брон хо-
спа змо ди чан, па рок си стич но-дисп но и чан, пра ћен ка та рал ним про ме на ма 
слу зо ко же брон хи ја.

На пад аст ме је по знат сви ма. Обич но но ћу, че сто без ика квих про-
дро ма, бо ле сник ко ји је ле гао мир но, као и обич но, на гло се бу ди са вр ло 
муч ним осе ћа њем при ти ска у гру ди ма и гу ше ња. Уз не ми рен је. По кре ти 
ди са ња су об у ста вље ни, као уко че ни; ра ши ре ни груд ни кош је као фик-
си ран у ста њу стал ног про ши ре ња, у фик си ра ној ин спи ра ци ји. Ди са ње 
је те шко. На ро чи то је екс пи ри јум оте жан, про ду жен и ху чан, са ши шта-
њем. За то вре ме, сви екс пи ра тор ни ми ши ћи су ста вље ни у ак ци ју да би 
су зби ли дисп неу.“

Са др Во ји сла вом Да ни ло ви ћем на пи сао је уџ бе ник Алер ги ја и алер гич ке 
бо ле сти. Ме ди цин ска књи га, Бе о град–За греб 1954, ко ја је има ла три из да ња.

Уџ бе ник је на пи сан на 243 стра не у 20 по гла вља.
Пр во из да ње иза шло је 1954. го ди не и И.Ђу ри чић је у пред го во ру 

на пи сао: „Ве ли ка је за слу га ко ле га Спу жи ћа и Да ни ло ви ћа што су се по ду-
хва ти ли да на шој ме ди цин ској јав но сти пру же књи гу о са вре ме ним схва-
та њи ма алер ги је и алер гич ких бо ле сти, ула жу ћи при то ме мно го тру да не 
са мо да сре де и зна лач ки по ве жу оби ље кон цеп ци ја и по да та ка из ли те ра-
ту ре, већ и да ко ри сте ћи ве ли ко соп стве но екс пе ри мен тал но и кли нич ко 
ис ку ство, до при не су раз ја шње њу мно гих не ја сних пи та ња из ове обла сти.

Ка рак те ри сти ка ове књи ге је сте стро го објек ти ван став пре ма про-
бле ми ма ко ји још ни су на шли сво је ре ше ње: из ла га не су ра зно вр сне по-
сто је ће кон цеп ци је, че сто и са свим су прот не, а соп стве на ту ма че ња да-
ва на су са мо у слу ча је ви ма у ко ји ма су пи сци има ли сво је ори ги нал но, 
до ку мен то ва но ми шље ње. При ка зи ва ње кли ни ке и те ра пи је алер гич ких 
бо ле сти пот кре пље но је обил но соп стве ним кли нич ким ис ку ством.

По ду хват ко ле га Спу жи ћа и Да ни ло ви ћа ни је био ни лак ни јед но ста-
ван. Чи та о ци се не мо ра ју у све му сло жи ти са њи хо вим схва та њи ма, али је 
нео спор но да књи га на уч но ис прав но, ја сно, до ку мен то ва но и пре глед но 
при ка зу је да на шње ста ње про бле ма алер ги је и алер гич ких бо ле сти и пру-
жа при ли ку на шим ме ди цин ским струч ња ци ма да се ис црп но упо зна ју са 
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овим из ван ред но ва жним, а ве о ма ком плек сним про бле ми ма. Као та ква, 
ова књи га по пу ња ва ве ли ку пра зни ну у на шој ме ди цин ској ли те ра ту ри.“

Књи га се са сто ји од два де ла. Пр ви део но си на зив Алер ги ја, дру ги 
део Алер гич ке бо ле сти. Пр ви део има де вет по гла вља, дру ги 11.

У пр вом по гла вљу пр вог де ла књи ге ауто ри се у увод ном де лу ба-
ве пој мом алер ги је и бо ле сти ма ко је у сво јој су шти ни има ју алер гиј ску 
ре ак ци ју. Нај пре су то би ле аст ма, по лен ска ки ја ви ца, ур ти ка ри ја и се-
рум ска бо лест. Ка сни је се при дру жу ју и ек цем, ми гре на, га стро-ин те сти-
нал ни по ре ме ћа ји, ту бер ку ло за, лу ес, ехи но ко ко за, ре у мат ска гро зни ца, 
не ка обо ље ња пле у ре, ен до кра да, пе ри кар да, бу бре га, крв них су до ва, 
очи ју, не ке акут не ин фек тив не бо ле сти, као и бо ле сти ве за не за из ве сне 
про фе си је.

У дру гом по гла вљу су исто риј ски по да ци ва жни за раз вој алер го ло-
ги је као на у ке, у ко ме су на ве де ни нај ва жни ји на уч ни ци ко ји су се ба ви ли 
овом об ла шћу ме ди ци не и у свом пи о нир ском ра ду по ста ви ли основ не 
по сту ла те на ко ји ма се и да нас ба зи ра зна ча јан број са вре ме них до стиг-
ну ћа у обла сти алер гиј ских бо ле сти. То су сва ка ко Hi po krat, Ga len, Ro bert 
Koch, Ric het i Por ti er (по јам ана фи лак си је), Art hus (Art hus-ов фе но мен, 
ло кал на ана фи лак си ја), Pir qu et (се рум ска бо лест) и др.

Тре ће по гла вље раз ма тра та да шње схва та ње алер ги је. Пре све га об-
ја шња ва ју се пој мо ви ана фи лак си је, и то ана фи лак тич ких ре ак ци ја, ана-
фи лак тич ког шо ка, ан ти ген-ан ти тел них ре ак ци ја, уло ге хи ста ми на у ана-
фи лак си и од но су ана фи лак си је и иму ни те та.

Че твр то по гла вље по све ће но је алер ге ни ма, и то хе миј ском са ста ву, 
спе ци фич но сти ма, по де ли алер ге на на ег зо а лер ге не (жи во тињ ског по ре кла 
– ле ко ви, хра на, про из во ди епи дер ма, биљ ног по ре кла – бак те риј ски алер-
ге ни, пле сни, по ле ни, хра на биљ ног по ре кла, кли мат ски и кућ ни алер ге-
ни, ле ко ви и хе ми ка ли је и ен до а лер ге не и фи зич ке на дра жа је (ме ха нич ки 
на дра жа ји – при ти сак, за мор, хлад но ћа и то пло та, сун ча на све тлост, 
ренд ген ски зра ци, ме те о ро ло шке про ме не и др.).

Пе то по гла вље го во ри о ан ти те ли ма, и то о хе миј ском са ста ву и њи-
хо вом по стан ку (по ја ва и тра ја ње ан ти те ла, ме сто њи хо вог ства ра ња и 
на чи ни ма њи хо вог ства ра ња), а ту се на во де и до ка зи њи хо вог по сто ја ња. 
Ан ти те ла се де ле на пре ци пи ти не, ре а ги не, бло ки ра ју ћа ан ти те ла и ми-
кро пре ци пи ти не.

Гла ва ше ста по све ће на je су шти ни алер гиjске ре ак ци је уз на во ђе ње од-
ре ђе них те о ри ја: Er lic ho va те о ри ја, Arr he ni us-Mad sen-ова те о ри ја, Bor det-ова 
те о ри ја. Ros sle-ов ekспе ри мент је на ве ден као мо гу ће об ја шње ње па то ло шке 
фи зи о ло ги је алер гиј ске ре ак ци је ко ја се ја вља у раз ли чи тим тки ви ма.

Гла ва сед ма је оп шти по глед на алер гиј ско ста ње. Пре све га на фак-
то ре од ко јих за ви си ус по ста вља ње алер гиј ског ста ња – пре ди спо зи ци ја, 
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од но сно кон сти ту ци ја (оште ће ње је тре, аци до ба зич на рав но те жа, 
не у ро ве ге та тив ни си стем, ен до кри ни си стем, на сле ђе), на зна чај стал не 
при сут но сти алер ге на и оште ће ње при род них бра на (фа во ри зу ју ћи фак-
то ри), као што су ин фек ци ја, ин ток си ка ци ја, кли мат ски фак то ри.

Ди јаг но сти ка алер гиј ских ре ак ци ја је раз ма тра на у осмом по гла вљу. 
Де таљ но узе та анам не за је из у зет но ва жна, за тим се об ја шња ва ју зна чај 
и тех ни ка ко жних про ба (ме то да ска ри фи ка ци је или ку та на про ба, ин-
тра дер мал не про бе, спра вља ње алер ге на и епи ку та на про ба). Еози но фи-
ли ја, ис пи ти ва ње се рум ских ре ак ци ја (ре ак ци ја ве зи ва ња ком пле мен та, 
ре ак ци ја пре ци пи та ци је) и Pra u snitz-Kust ner ре ак ци ја ко ри сте се, та ко ђе, 
у ди јаг но сти ци алер гиј ских ре ак ци ја.

Те ра пи ји алер гиј ских бо ле сти по све ће но је де ве то по гла вље. Симп-
то мат ска те ра пи ја (сред ства ко ја ути чу на не у ро ве ге та тив ни си стем 
– адре на лин, ефе дрин, атро пин, asthmolysin, ан ти хи ста мин ска сред ста).

Ети о ло шка те ра пи ја (спре ча ва ње ан ти ген-ан ти те ло ре ак ци је укла-
ња њем штет ног алер ге на или одва ја њем бо ле сни ка из штет не сре ди не, 
спре ча ва њем при сту па алер ге на до пре о се тљи вих тки ва, спе ци фич на де-
сен зи би ли за ци ја), не спе ци фич на те ра пи ја (кал ци јум, ауто хе мо те ра пи ја, 
ауто се ро те ра пи ја, коњ ски се рум, мле ко, ренд ге но те ра пи ја, вак ци но те ра-
пи ја, пи ре то те ра пи ја, ви та ми ни и хор мо ни) де таљ но су об ра ђе ни у овом 
по гла вљу, ко јим се за вр ша ва пр ви део књи ге.

Пр во по гла вље дру гог де ла књи ге зо ве се „Алер гич ке бо ле сти ре спи-
ра тор них ор га на“, у ко ме је по лен ска ки ја ви ца и дру ги об ли ци алер гиј ске 
ки ја ви це (де фи ни ци ја, исто риј ски по да ци, па то ге не за, кли нич ка сли ка, 
ди јаг но за, те ра пи ја, спе ци фич но ле че ње) ,алер гиј ски едем ла ринк са.

Нај ве ћи про стор у овом по гла вљу при па ло је брон хи јал ној аст ми.
Ауто ри пи шу о де фи ни ци ји, исто риј ским по да ци ма, ве о ма оп шир-

но о кли нич кој сли ци (аст ма ти чан на пад,кли нич ки об ли ци – ти пич на 
сли ка аст ме, (тј. зна чај пре гле да ис пљув ка – Curschmann-ове спи ра ле, 
Char cot-Leyden-ови кри ста ли, еози но фил не ће ли је, еози но фи ли ја кр ви, 
ренд ген ски пре глед), ком пли ко ва на аст ма, лар ви ра на аст ма, де чи ја аст ма. 
За тим сле де па то фи зи о ло шке и па то ло шко-ана том ске про ме не у аст ма-
тич ком на па ду.

Ети о ло ги ја и па то ге не за аст ме об у хва та ју узро ке на па да и фак то ре 
ко ји до во де до аст ме, а то су: а) кон сти ту ци ја, на сле ђе, не у ро ве ге та тив-
ни си стем, ен до кри ни си стем, оште ће ње је тре, пси хич ко ста ње; б) оби ље 
алер ге на; ц) оште ће ња ре спи ра тор них пу те ва-фа во ри зу ју ћи фак то ри; д) 
ло ка ли зи ра ју ћи фак то ри.

Ди јаг но за раз ма тра ди фе рен ци јал ну ди јаг но сти ку: ем фи зем плу ћа, 
ср ча на обо ље ња, бу бре жна обо ље ња, нер вна обо ље ња и ети о ло шку ди-
јаг но сти ку.



248 Живот и дело српских научника

Те ра пи ја об у хва та те ра пи ју аст ма тич ког на па да, ети о ло шко ле че ње 
(алер гиј ска, ре флек сна и пси хич ка аст ма), ле че ње аст ме чи ја ети о ло ги ја 
и па то ге не за ни су од ре ђе не: а)не спе ци фич на те ра пи ја (те ра пи ја шо ко ви-
ма) – кал ци јум, ауто се ро и ауто хе мо те ра пи ја, мле ко, се рум, ренд ген те ра-
пи ја, вак ци но те ра пи ја, ауто вак ци на пи ре то те ра пи ја; б) оп то те ра пи ја; ц) 
ви та ми ни, хи рур шко ле че ње (бло ка да цер ви кал них ган гли о на), бањ ско и 
кли мат ско ле че ње уз про фи лак тич ке ме ре.

У дру гом по гла вљу ауто ри го во ре о алер гиј ским ма ни фе ста ци ја ма 
ко же. Нај пре об ја шња ва ју ети о ло ги ју и па то ге не зу ур ти ка ри је, ње ну ди-
јаг но сти ку и те ра пи ју. Qu in cke-ов едем (оток ли ца) ја вља се са мо стал но 
или за јед но с ур ти ка ри јом, да та је ње го ва де фи ни ци ја, кли нич ка сли ка, 
ети о ло ги ја и па то ге не за, ди јаг но сти ка и те ра пи ја. За тим је опи сан ек цем 
код од ра слих, као и ек цем код одој ча ди и ма ле де це, њи хо ва де фи ни ци ја, 
кли нич ка сли ка, уз по се бан на гла сак да се код одој ча ди ма ле де це на по-
ја ву ек це ма ка сни је мо же на до ве за ти по ја ва аст ме, њи хо ва ди јаг но сти ка 
и те ра пи ја. Украт ко је дат и опис не у ро дер ми ти са, пру ри га и пру ри ти са.

Тре ће по гла вље по све ће но је алер гиј ским ма ни фе ста ци ја ма нер вног 
си сте ма. Пре све га ми гре ни, алер гиј ским гла во бо ља ма, епи леп си ји, алер-
гиј ским не у ри ти си ма и син дро му Me ni e re, њи хо вој де фи ни ци ји, па то ге-
не зи, кли нич кој сли ци, ети о ло ги ји, ди јаг но сти ци и те ра пи ји.

У че твр том по гла вљу су са де таљ ном ди јаг но сти ком и те ра пи јом опи-
са не алер гиј ске ма ни фе ста ци је ди ге стив них ор га на, и то у усној шу пљи ни, 
у же лу цу, у цре ви ма и у дру гим ор га ни ма ди ге стив ног трак та,.

Пе то по гла вље се ба ви про бле ми ма алер гиј ских ма ни фе ста ци ја на 
ср цу, крв ним су до ви ма и кр ви. Ен до кра ди тис се раз ма тра као пре о се-
тљи вост на бак те риј ске ен до ток си не, а Aschoff -ови чво ри ћи го во ре у при-
лог алер гиј ске при ро де обо ље ња. Ми о кра ди тис та ко ђе мо же би ти на овој 
осно ви. Th rom ba gi tis ob li te rans, pe ri ar te ri tis no do sa, an gi na pec to ris, па рок-
си змал на та хи кар ди ја и Raynaud-ова бо лест об ја шња ва ју се мо гу ћом алер-
гиј ском ре ак ци јом. Вре ме је по ка за ло да мно га од ових обо ље ња за и ста 
и је су иму но ло шке при ро де! У алер гиј ске ма ни фе ста ци је кр ви убра ја ју 
алер гиј ске пур пу ре, пре све га пур пу ра He noch Schon lein, бја шња ва ју Rh 
ин ко па ти би ли ју (по ба ча ји и пре вер ме ни по ро ђа ји), арок си змал ну хе мо-
гло би ну ри ју услед хлад но ће и њи хо ву те ра пи ју.

Алер гиј ске ма ни фе ста ци је на згло бо ви ма те ма су ше стог по гла вља, 
њи хо ва ети о ло ги ја и па то ге не за, кли нич ка сли ка, ди јаг но сти ка и те ра пи ја. 
Опи су ју се про ме не на згло бо ви ма код се рум ске бо ле сти (алер ген, ко ји је 
нај че шће не ки лек) и акут ни ре у ма ти зам (ин фек тив ни агенс).

У сед мом по гла вљу се го во ри о алер гиј ским ма ни фе ста ци ја ма уро-
ге ни тал них ор га на, пре све га о не фри ти си ма, ко ји су по сле ди ца ан ти-
ген-ан ти те ло ре ак ци је, као што је код се рум ске бо ле сти, код не фри ти са 
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иза зва них пе ни ци ли ном и гло ме ру ло не фри ти са иза зва ног ин фек тив ним 
аген сом. На ве де не су и мо гу ће по ве за но сти алер ги је са ци сти ти сом, спа-
зми ма уре те ра и бол ним мен стру а ци ја ма, з раз ма тра ње њи хо ве ети о ло-
ги је, ато ге не зе, кли нич ке сли ке, ијаг но сти ке и ле че ња.

Оч не алер гиј ске ма ни фе ста ци је, и то алер гиј ски ко њук ти ви тис, ке-
ра ти тис, ири тис, уве и тис и ре ти ни тис, уз њи хо ву ди јаг но сти ку и ле че ње, 
опи са ни су у осмом по гла вљу.

Де ве то по гла вље по све ће но је се рум ској бо ле сти. Раз ма тра не су не-
же ље не ре ак ци је код бо ле сни ка по сле при ме не пр ве до зе коњ ског се ру ма, 
за тим по сле по на вља них ин јек ци ја се ру ма (што пред ста вља ти пич ну се-
рум ску бо лест), за тим ана фи лак тич ки шок по сле при ме не коњ ског се ру ма. 
По ред па то ге не зе, кли нич ке сли ке, ди јаг но сти ке и те ра пи је, де таљ но је 
на пи са на про фи лак са не же ље них ре ак ци ја на при ме ну се ру ма.

Алер гиј ске по ја ве иза зва не ле ко ви ма (иди о син кра зи ја) опи са не су 
у де се том по гла вљу. Као нај че шћи узроч ни ци на во де се: ан ти пи рин, хи-
нин, бар би ту ра ти, жи ва, јод, ипе ка ку а на, сул фо на ми ди, нео сал вар зан, 
пе ни ци лин и др. Да ти су раз ли чи ти об ли ци кли нич ке сли ке, ди јаг но сти ка 
и те ра пи ја.

По след ње по гла вље дру гог де ла књи ге по све ће но је алер ги ја ма код 
ин фек тив них бо ле сти. Нај пре је пи са но о хро нич ним ин фек тив ним бо-
ле сти ма, а пре све га о ту бер ку ло зи. На ве де ни су број ни екс пе ри мен тал ни 
ра до ви, као и кли нич ка за па жа ња, ко ји ука зу ју да су алер гиј ске па то ло-
шко-ана том ске про ме не код ту бер ку ло зе зна чај не у на стан ку и одр жа ва њу 
бо ле сти. Од акут них ин фек тив них бо ле сти ауто ри су ис та кли шар лах и 
тр бу шни ти фус.

Проф. др Вла ди мир Спу жић је у ра до ви ма об ја вље ним у до ма ћим и 
ино стра ним ча со пи си ма и збор ни ци ма до ма ћих и ино стра них кон гре са 
и на уч них са ста на ка, об ра дио по је ди на алер гиј ска обо ље ња, и то: брон-
хи јал ну аст му, по лен ску ки ја ви цау, ми гре ну, алер гиј ске ма ни фе ста ци је 
ну три тив ног по ре кла, алер гиј ске бо ле сти ко же и дру го.

Ве ћи број ра до ва по све тио је из у ча ва њу ме ха ни за ма алер гиј ских ре-
ак ци ја, су шти ни ра не алер гиј ске ре ак ци је, ре ак ци ји ан ти ген-ан ти те ло са 
по ја вом ме ди ја то ра и ме ха ни зму по зне алер гиј ске ре ак ци је ту бер ку лин-
ског ти па. У мно гим ра до ви ма про фе сор Спу жић на ро чи то ис ти че фак то-
ре ко ји по ма жу сен зи би ли за ци ју и фак то ре ко ји до при но се ло ка ли за ци ји 
алер гиј ских по ја ва.

У не ко ли ко екс пе ри мен тал них ра до ва про у ча вао је алер гиј ске ре ак-
ци је код хлад но крв них жи во ти ња и по ја ву и зна чај еози но фил них ће ли ја 
у алер гиј ским по ја ва ма, уло гу и зна чај по на вља них уно ше ња алер ге на, 
зна чај аци до ба зне рав но те же, ди јаг но стич ку вред ност ко жних про ба и др.



250 Живот и дело српских научника

Ра до ви из обла сти епи де ми о ло ги је не за ра зних бо ле сти

Проф. др Вла ди мир Спу жић пр ви је по чео да се ба ви епи де ми о ло ги-
јом не за ра зних бо ле сти код нас и 1938. го ди не пу бли ко вао је пр ви рад те 
вр сте: На ши аст мо ге ни кра је ви (Мед Пре глед XI II 1938;12:251–7).

Нај ве ћи број ра до ва по све тио је те рен ским ис пи ти ва њи ма ути ца ја 
на се ља у по ја ви алер гиј ских ма ни фе ста ци ја: слаб ути цај на се ља рас ту ре-
ног ти па и не по во љан ути цај зби је них, ушо ре них на се ља, као и ве ли ких, 
на ро чи то ин ду стриј ских гра до ва. Ис ти че ути цај кли мат ских усло ва ви-
син ских, рав ни чар ских и при мор ских кра је ва Ју го сла ви је.

Ис пи ти ва ња су по ка за ла уло гу и дру гих не по вољ них фак то ра: про фе-
си је, ма те ри ја ла ко ји се об ра ђу је и др. Не ке суп стан ци је бр зо сен зи би ли шу 
и до во де до алер гиј ских бо ле сти, ру ге у том по гле ду сла бо де лу ју.

Та ко је, на при мер, код зе мљо рад ни ка Но ве Цр ње, ко ји га је ри ци нус, 
сен зи би ли са но на ри ци нус 22% и има 4% аст ма ти ча ра, док је код ста нов-
ни ка Ко чан ске ко тли не, ко ји об ра ђу ју пи рин ча на по ља и по ред не по вољ-
них усло ва ра да, на пи ри нач пре о се тљи во са мо 1%, а ни је на ђен ни је дан 
слу чај алер гиј ских по ја ва иза зван пи рин чем.

Слич ни ре зул та ти до би је ни су и код рад ни ка ку де ља ра у Но вом Бе-
че ју, Ле сков цу и Врањ ској Ба њи. На ко но пљу је сен зи би ли са но са мо 1% 
и ни јед на алер гиј ска ма ни фе ста ци ја ни је иза зва на ко но пљом, иако сви 
ра де у крај ње не по вољ ним усло ви ма.

Ис пи ти ва ња за по сле них у ра зним оде ље њи ма не ких фа бри ка још 
очи глед ни је су ука за ла на ве ли ки ути цај усло ва ра да. У сви ла ри у Но вом 
Са ду, у пре ди о ни ци, где су усло ви ра да би ли нај не по вољ ни ји, 15% рад ни-
ца би ло је пре о се тљи во на сви лу, и то већ пр вих ме се ци ра да, 5% је има ло 
аст му, а 12% раз не дру ге алер гиј ске бо ле сти. До вољ но је би ло да ове рад-
ни це са мо пре ђу да ра де у дру га оде ље ња где су по вољ ни ји усло ви ра да, па 
да на па ди аст ме пре ста ну. У па ра ћин ској фа бри ци што фо ва,у оде ље њи ма 
са не по вољ ним усло ви ма ра да, где је би ло мно го пра ши не, вла ге и у ко ји-
ма је ва здух био пре за си ћен ани лин ским бо ја ма, би ло је 5% аст ма ти ча ра, 
ок у оде ље њи ма где ни је би ло пра ши не и ко ја су би ла све тла и су ва, ни је 
на ђен ни је дан слу чај брон хи јал не аст ме.

Проф. др Вла ди мир Спу жић је сма трао да на по ја ву аст ме ути чу и 
мно ги дру ги фак то ри, а као је дан од ва жних узро ка ис ти че и на чин жи во-
та. Ве о ма не по вољ но ути че и са вре мен жи вот у пре на се ље ним гра до ви ма 
са раз ви је ном ин ду стри јом и са о бра ћа јем, зло у по тре ба ле ко ва, шмин ке, 
као и пре те ра но убр зан тем по жи во та. Ја ка и обил на ис хра на, на ро чи то 
ин ду стриј ски пре ра ђе ним на мир ни ца ма са мно го за чи на и хе ми ка ли ја, 
до да тих у ци љу ду жег одр жа ва ња, леп шег из гле да, при јат ни јег уку са хра не, 
та ко ђе је ва жан узрок алер гиј ских по ја ва.
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Та ко су ре зул та ти ис пи ти ва ња по ка за ли да код ста нов ни ка Бе о гра да 
и Зре ња ни на има 23% алер гиј ских по ја ва, а у пла нин ским ме сти ма, где су 
ин ду стри ја и са о бра ћај сла бо раз ви је ни, тем по жи во та уме рен, а ис хра на 
јед но став ни ја и све жа, би ло је нај ви ше до 3% алер гиј ских ма ни фе ста ци ја.

Хи ги јен ско-ур ба ни стич ки усло ви та ко ђе су од ве ли ког ути ца ја. Код 
ста нов ни ка на ших ва ро ши ца ис точ но бал кан ског ти па на ју гу (Ко ча не, 
ста ри део Охри да и др.), број аст ма ти ча ра је 2%. Исто је на ђе но и у Бе-
о гра ду код ста нов ни ка уских, кри ву да вих ули ца, са тур ском кал др мом, 
пре на се ље ним дво ри шти ма или у бли зи ни пи ја ца, же ле знич ке ста ни це 
(Ни шка ули ца, Са ра јев ска и др.).

С дру ге стра не, опет, код ста нов ни ка кра је ва гра да где су стам бе ни 
усло ви по вољ ни ји, где има до ста зе ле них про сто ра (као у до њем де лу Бу-
ле ва ра ре во лу ци је, на Топ чи дер ском бр ду, Де ди њу и др.), кон ста то ван је 
не зна тан про це нат аст ма ти ча ра и алер гиј ских бо ле сти.

Уло гу хи ги јен ских усло ва гра да по твр ђу је и чи ње ни ца да је у кра ју 
зва ном „Ауто-ко ман да“, 20 го ди на по сле уво ђе ња ка на ли за ци је, број аст-
ма ти ча ра опао са 4% на 0,4%.

Ис пи ти ва ња су ис та кла и зна чај ну уло гу на сле ђа у алер гиј ским бо-
ле сти ма. Код пла ни на ца на Зла ти бо ру, Шар-пла ни ни, Ја во ру не ма аст ме, 
чак и ка да су при сут ни мно ги не по вољ ни усло ви. Код ста нов ни ка Ла зар-
по ља у Ма ке до ни ји ни је на ђен ни је дан слу чај аст ме, чак ни код оних ко ји 
су као пе чел ба ри го ди на ма жи ве ли у аст мо ге ним кра је ви ма. Аст ма ни је 
на ђе на ни код до се ље ни ка из Ста рог Вла ха, ко ји већ 5–15 го ди на жи ве у 
пан че вач ким ри то ви ма. У Зма је ву, од Вр ба са, код ста ро се де ла ца је на ђе но 
2% аст ма ти ча ра, док је код до се ље ни ка из пла нин ских кра је ва Ср би је и 
Бо сне на ђе но са мо 0,5%.

Ова мно го број на ис пи ти ва ња ко ја је про фе сор Спу жић са сво јим 
са рад ни ци ма спро вео под та ко раз ли чи тим усло ви ма, до пу ње на екс пе ри-
мен тал ним огле ди ма, ука за ла су на нео бич ну сло же ност ме ха ни зма алер-
гиј ских бо ле сти. Ис ти че се да са ма по ја ва ан ти те ла, тј.сен зи би ли за ци ја, 
ни је па то ло шка ре ак ци ја, већ је дан по ку шај од бра не ор га ни зма, ко ји за 
ма ле до зе алер ге на обич но и успе ва. Она, ме ђу тим, по ста је опа сна, па то-
ло шка и пре ла зи у алер гиј ску бо лест тек ка да се, услед по ме ну тих мно го-
број них усло ва, ан ти те ла пре те ра но на го ми ла ва ју у по је ди ним ор га ни ма 
у ко ји ма до ла зи до бур них алер гиј ских ре ак ци ја.

Ко ли ко је про фе сор Спу жић био у пра ву! И по сле 60 го ди на из у зет-
ног раз во ја алер го ло ги је и кли нич ке иму но ло ги је, мно га ње го ва за па жа ња 
и ре зул та ти ис тра жи ва ња има ју сво ју вред ност.

У обла сти алер го ло ги је и то пре све га брон хи јал не аст ме, ве ли ки по мак 
је на чи њен по пи та њу ба зич них ме ха ни за ма, ко ји су у осно ви са мог про-
це са алер ги је. Пре све га, про це си ин фла ма ци је тки ва, хи пер ре ак тив но сти 
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ди сај них пу те ва, као по сле ди ца те ин фла ма ци је и не ми нов ни ме ха ни зми 
ре мо де ло ва ња истих. Са да се про це си укљу че ни у алер гиј ску ре ак ци ју 
по сма тра ју на мо ле ку лар ном ни воу.

Те ра пи ја аст ме је до жи ве ла пре по род по са зна њу да је бо лест у сво јој 
осно ви ин фла ма ци ја

Ме ђу тим, још увек су ак ту ел ни ре зул та ти епи де ми о ло шких сту ди ја 
ве за ни за фак то ре ри зи ка у на стан ку аст ме, по себ но са аспек та на чи на жи-
во та, хи ги јен ско-ур ба ни стич ких усло ва, рад них усло ва, ге о кли мат ских и 
еко ном ских усло ва. Ути цај на сле ђа, да нас усло вљен са зна њи ма о ато пиј ској 
кон сти ту ци ји, остао је из у зет но зна ча јан фак тор ри зи ка за на ста нак аст ме.

Вр ло ин те ре сант на ис тра жи ва ња про фе со ра Спу жи ћа и њи хо ви ре-
зул та ти би ли су ве о ма за па же ни у до ма ћој и ино стра ној сре ди ни и ци ти-
ра ни од мно гих стра них ауто ра. 

У из ве сном бро ју ра до ва ис ти че се те ра пиј ска вред ност не ких ме-
то да ле че ња, хи по сен зи би ли за ци је, пре вен тив них ме ра у ур ба ни стич кој 
из град њи гра до ва и про фе си о нал ним бо ле сти ма.

Про фе сор Спу жић је ра до ве об ја вљи вао у мно гим на шим и стра ним 
ча со пи си ма: Срп ски ар хив, Ли јеч нич ки вје сник, Здрав стве ни ве сник, Глас 
и Бил тен СА НУ, Ра до ви ака де ми је на у ка БиХ, Pres se Me di ca le, Re vue fran-
ca i se d al ler gie, Ac ta al ler go lo gi ca, Se ma i ne des ho pi ta uh, Comp tes ren dus Soc 
Bi o lo gi que, Cli ni ca Euro pea, An na les de Physi o lo gie et pa to lo gie ge ne ra le, као 
и у збор ни ци ма ра до ва мно гих алер го ло шких кон гре са: Ви ши (1963), Ма-
дрид (1964), Сток холм (1966), Рим (1968), Же не ва (1969), Фи рен ца (1970).

Пре да вао је по по зи ву у Ко пен ха ге ну (1953), На пу љу (1954), Утрех ту 
(1955), Фи рен ци (1956), Бри се лу (1957), Па ри зу (1958), Ба зе лу (1962) и др.

У днев ном ли сту „По ли ти ка“ об ја вљен је ин тер вју са проф. Спу жи-
ћем у ко ме је ре као: „Све те шко ће, сву од го вор ност, али и сву уз ви ше ност 
ху ма ног ле кар ског по зи ва схва тио сам нај бо ље то ком ле кар ске прак се. Њу 
сам оба вљао нај пре у си ро ма шном, још не из гра ђе ном пред гра ђу Бе о гра да. 
По се те те шким бо ле сни ци ма, по го то ву аст ма ти ча ри ма, би ле су за ме не 
са мог, као на уч ног рад ни ка, од ве ли ке ко ри сти.

Ин те ре со ва ло ме је све што је би ло ве за но за алер гиј ска обо ље ња. 
Пре све га, за то што је то у ме ди ци ни би ло но во под руч је, не про у че но, још 
се лу та ло. Про фе сор Ви дал, ко га сам ви ше пу та слу шао у Па ри зу, дао ми је 
при мер: он је с де ве то ри цом сво јих са рад ни ка уда рао те ме ље алер го ло ги ји. 
Ње го ви ра до ви би ли су нео бич ни за оно вре ме, уво дио је но ве тер ми не и 
го во рио да ни је у пи та њу јед на бо лест, као шар лах, ту бер ку ло за, чир, већ 
јед на ве о ма сло же на по ја ва. Пи тао се: за што ор га ни зам ме ња сво је ре ак-
ци је ка да дру ги пут до ђе у до дир с од ре ђе ном ма те ри јом?

Про фе сор Бе зан сон је го во рио: то је пи та ње ко је за лу ђу је! Па он да 
про фе со ри Ри ше, По а ри је и дру ги – фран цу ски ин тер ни сти би ли су у то 
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вре ме, у тој пи о нир ској фа зи, нај да ље оти шли у от ки ри ва њу ми сте ри ја 
алер ги је. Сме ло су екс пе ри мен ти са ли, ис тра жи ва ли.

Сво јим ра до ви ма ути ца ли су, сва ка ко, на ме не да у сво јој сре ди ни и 
на шим усло ви ма от поч нем и сам да тра гам...“

ПР ВА АЛЕР ГО ЛО ШКА АМ БУ ЛАН ТА

Про фе сор Спу жић је ор га ни зо вао рад пр ве алер го ло шке ам бу лан те 
код нас. По че ла је са ра дом 19. мар та 1946. го ди не у окви ру III ин тер не кли-
ни ке Ме ди цин ског фа кул те та. Од са мог по чет ка у њој су по ред про фе со ра 
Спу жи ћа би ли ан га жо ва ни и др Во ји слав Да ни ло вић, др Бо ри слав Бо жо-
вић, др Ра ди во је По по вић, др Ми лан Бо ја нић, др Дра го мир Ка ра јо вић, др 
Иван Спу жић, а од сту де на та ме ди ци не Ве ра Па вло вић и Сте ван Пу је вић.

Бо ле сни ци су упи си ва ни у тзв.ам бу лант ске про то ко ле у ко је су по ред 
ге не ра ли ја па ци је на та ре ги стро ва ни анам не стич ки по да ци, објек тив ни 
на ла зи, ре зул та ти ко жних те сто ва и пред ло зи за те ра пи ју. Ко ри сти ли су 
се уво зни екс трак ти алер ге на, а од 1954. го ди не по чи ње упо тре ба алер-
ге на ко ји су пра вље ни од ло кал ног ма те ри ја ла у Хи ги јен ском за во ду Ме-
ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. Алер ге не је спра вљао прим. др Ми лош 
Ла за ре вић, по зах те ви ма ле ка ра III ин тер не кли ни ке.

У пе ри о ду 1949–1953. го ди не у рад алер го ло шке ам бу лан те укљу-
чу ју се мла ди ле ка ри др На та ли ја Вер бић, др Ми о драг Бог да но вић, 
др Сло бо дан Ву ко бра то вић, др Ми лој ко Ља ље вић, др Ми ло је Де ве чер ски, 
др Вла сти мир Ђор ђе вић, др Ју ли ја на Ни ко лић и дру ги.

Ам бу лан та је ра ди ла два пу та не дељ но, а ра дом ам бу лан те ру ко во дио 
је про фе сор Спу жић све до свог пен зи о ни са ња 1953. го ди не.

ГО ВОР ПРО ФЕ СО РА СПУ ЖИ ЋА У СА НУ, 1962. го ди не

Го ди не 1962. ре дов ни члан СА НУ, про фе сор Спу жић, одр жао је пре-
да ва ње под на зи вом „Алер гиј ске бо ле сти код ста нов ни ка ра зних кра је ва 
Ју го сла ви је“ (Спо ме ни ца у част но во и за бра них чла но ва СА НУ, Бгд, 1962 
– По себ на из да ња СА НУ; 354,19).

Том при ли ком је ре као: „Окол ност да се код нас на ре ла тив но ма лом 
про сто ру сре ћу та ко раз ли чи ти ге о кли мат ски и еко ном ски усло ви, на чи-
ни ис хра не и жи во та, на ви ке, оби ча ји и др., омо гу ћи ли су да се код нас, 
ја сни је не го у дру гим зе мља ма, ис так ну мно ги усло ви на ста ја ња алер гиј-
ских бо ле сти.



254 Живот и дело српских научника

У том ци љу већ два де се так го ди на, са сво јим са рад ни ци ма, у окви ру 
Ин сти ту та за ме ди цин ска ис тра жи ва ња Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, из у ча ва ли смо у ра зним кра је ви ма Ју го сла ви је алер го ге не фак то ре, 
ко ји су ка рак те ри стич ни за по је ди не на ше обла сти.

По ку ша ли смо да уче ста ност алер гиј ских бо ле сти у по је ди ним кра је-
ви ма и ра зним сре ди на ма до ве де мо у ве зу са тим ра зним усло ви ма.

Алер гиј ске бо ле сти код нас су на ро чи то че сте у ни ским, плод ним 
кра је ви ма Вој во ди не и рав ни ца ма, по ред ве ћих ре ка: Са ве, Дра ве, Мо ра ве, 
Вар да ра и др. У тим аст мо ге ним кра је ви ма про це нат аст ме до сти же 2% и 
ви ше, а про це нат алер гиј ских по ја ва уоп ште до 23%. У брд ским кра је ви ма 
и на При мор ју ови про цен ти су ма њи, а нај ма њи су у пла нин ским кра је-
ви ма Ста рог Вла ха, Шар-пла ни не и цр но гор ских пла ни на, где про це нат 
аст ме до сти же са мо 0,07%, а алер гиј ских бо ле сти до 3%.

Ис пи ти ва ња су по ка за ла уло гу и дру гих не по вољ них фак то ра: про-
фе си је, на чи на жи во та, хи ги јен ско-ур ба ни стич ких усло ва жи во та.“

Про фе сор Спу жић је свој го вор за вр шио ре чи ма: „При зна ње ре зул-
та ти ма „ју го сло вен ске шко ле“ ода ли су мно ги стра ни алер го ло зи: Pa ste ur 
Val lery-Ra dot, Hal pern, Bi oz zi, Wol fromm, Sta e he lin и др. Зна чај но при зна ње 
је и чи ње ни ца да је Европ ска ака де ми ја за алер ги ју, од свог осни ва ња па 
све до да нас, вођ ство јед ног од сво јих нај ва жни јих ко ми те та – Ко ми те та 
за ну три тив ну алер ги ју – по ве ри ла на шој шко ли.

Сма трам за ду жност да овом при ли ком за хва лим Срп ској ака де ми ји 
на у ка и умет но сти и сви ма над ле жни ма, ко ји су омо гу ћи ли ова ис пи ти ва-
ња, као и из ла га ња њи хо вих ре зул та та на ин тер на ци о нал ним ску по ви ма у 
Па ри зу, Лон до ну, Бри слу, Фи рен ци, Бе о гра ду и др., на ко ји ма су она вр ло 
по вољ но оце ње на. За хва љу јем и сво јим мно го број ним са рад ни ци ма ко ји 
су ак тив ном са рад њом до при не ли да се до ђе до ових ре зул та та.“

ОБЛАСТ ЕСТЕ ТИ КЕ СА БИ О ЛО ШКОГ ГЛЕ ДИ ШТА

По ред про бле ма из обла сти алер го ло ги је, проф Спу жић ба вио се и 
про бле ми ма есте ти ке са би о ло шког гле ди шта. Из ове обла сти об ја вио је 
де се так ра до ва у Срп ском књи жев ном гла сни ку (1920–1936), Ле то пи су 
Ма ти це срп ске (1941), „XX ve ku“ (1938), Гла су и Бил те ну СА НУ (1956–
1968), Ac ta ne u ro lo gi ca et psychi a tri ca (1960), Zbor ni ku ra do va XV ин тер на-
ци о нал ног кон гре са пси хо ло га у Бри слу (1957) и XVI ин тер на ци о нал ног 
кон гре са пси хо ло га у Бо ну (1961).

Ови ра до ви по све ће ни су про бле ми ма естет ског фе но ме на по сма-
тра ном са пси хо фи зи о ло шког гле ди шта. У њи ма је из не та фи зи о ло шка 
и пси хо ло шка осно ва естет ског фе но ме на, ње го ва су шти на, сло же ност 
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ње го вог ме ха ни зма, ње гов раз вој, као и естет ски ефе кат по је ди них сен-
за ци ја, ра зних емо ци ја и ства ра лач ке ми сли, ко је при ро да и умет нич ка 
де ла бу де код љу ди.

У већ по ме ну том ин тер вјуу ко ји је проф. Спу жић 1975. го ди не, у 
сво јој 83. го ди ни, дао за „По ли ти ку“, из ме ђу оста лог је ре као: „У гим на-
зиј ским да ни ма од ла зио сам у Цви ја но ви ће ву књи жа ру и, ако бих имао 
нов ца, ку по вао бих ле па не мач ка и фран цу ска из да ња с ре про дук ци ја ма 
грч ког ва јар ства, ре про дук ци ја ма Ми ке лан ђе ла, Ра фа е ла, Рем бран та и 
дру гих ве ли ка на. Чи тао сам све што су та да пи са ли Јо ван Цви јић и Бог-
дан По по вић, два та да шња ве ли ка ауто ри те та. Ми слим да су они, с оним 
ре про дук ци ја ма ста рих мај сто ра, нај ви ше ути ца ли на не ка мо ја ка сни ја 
опре де ље ња, на ро чи то у обла сти есте ти ке.

Јед ног да на сам, по сле ду гог мер ка ња, ку пио Фи ло зо фи ју умет но сти 
Ипо ли та Те на. Он је сма трао да умет нич ка де ла са мо при вид но на ста ју 
из не на да и не пред ви ђе но, као сна жни ве тро ви, ко ји на из глед од јед ном 
за ду ва ју. Пи сао је да иза сва ког ве ли ког умет нич ког де ла сто је мно ге окол-
но сти, мно ги усло ви, раз ло зи. Он ме је у ве ли кој ме ри при бли жио, по но во, 
оно ме мом бе о град ском ин те ре со ва њу, ка да сам слу шао и чи тао Цви ји ћа 
и По по ви ћа.

До ста ка сни је, је дан бо ра вак у Па ри зу, код мог дру га Ге ор ги је ви ћа, 
омо гу ћио ми је да у то вре ме упо знам, не са мо град већ и мно ге ње го ве 
му зе је, га ле ри је, по себ но Лу вр. То што сам у мла до сти чи тао Цви ји ћа и 
По по ви ћа, што сам про у ча вао Те на и про во дио са те у Лу вру, го во ри пре 
све га о мом стал ном ин те ре со ва њу за умет ност.

Цви јић ме је на свој на чин за ин те ре со вао, ка да је про у ча вао пси хо-
фи зич ка свој ства раз ли чи тих на ших ти по ва. Мно го ка сни је, би ло ми је 
ја сно за што Бог дан По по вић, ка да је го во рио о ле пом, ни је мо гао да ре ши 
шта је тач но тај фе но мен, ка ко на ста је и за што, а све из про стог раз ло га: 
ни је знао ни би о ло ги ју ни фи зи о ло ги ју!

Код Те на је дру га чи је: иако је био ар хи тек та, на слу ћи вао је ва жност 
би о ло ги је у есте ти ци. Узми мо, на при мер, бо ју: њу при ма, нај пре чу ло 
ви да, али тај при јем не иде са мо у мо зак да би та мо иза звао од ре ђе ну сен-
за ци ју, већ се ди рект но пре но си на све ор га не по мо ћу не у ро ве ге та тив ног 
си сте ма. Хор мо ни, сва чу ла, це ла фи зи о ло ги ја уче ству ју у осе ћа њу ле пог. 
Са да се, по сле мно го го ди на, вра ћам та мо где сам стао пре по ла ве ка: о 
то ме сам оп шир но пи сао још та да у сво јој књи зи О осе ћај ном то ну или 
ле по ти сен за ци ја. По ку ша вао сам да об ја сним оно нај про сти је ле по: ле-
по ту сен за ци ја.“

У Го ди шња ку LXXXIX за 1982. и 1983. го ди ну ака де мик, Бо ри слав Бо-
жо вић пи ше по во дом смр ти ака де ми ка Вла ди ми ра Спу жи ћа: „На дан 6. 
ја ну а ра 1982. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це јед ног из у зет но пле ме ни тог 
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чо ве ка, ле ка ра-ху ма ни сте, упор ног на уч ног рад ни ка и ве ли ког есте те, ака-
де ми ка про фе со ра др Вла ди ми ра Спу жи ћа.

Од ла ском про фе со ра Спу жи ћа СА НУ и ње но ме ди цин ско оде ље ње, 
на ша ме ди цин ска на у ка уоп ште и по себ но на ша здрав стве на слу жба, оста ју 
си ро ма шни ји за јед ног из у зет ног вред ног ле ка ра, вр хун ског струч ња ка и на-
уч ног рад ни ка, а по себ но це ла на ша за јед ни ца гу би у ње му јед ног из у зет но 
до брог чо ве ка, ху ма ни сту, пре га о ца и не у мор ног здрав стве ног рад ни ка.“

Не спор на је чи ње ни ца да је ака де мик Вла ди мир Спу жић осни вач 
алер го ло ги је у Ср би ји и да је њен раз вој за по чео ње го вим до ла ском на III 
ин тер ну кли ни ку у Бе о гра ду 1923. го ди не. „Срп ска шко ла“ алер го ло ги је и 
кли нич ке иму но ло ги је за хвал на је свом учи те љу, пи о ни ру, ве ли ка ну ме-
ди ци не, про фе со ру и ака де ми ку др Вла ди ми ру Спу жи ћу. 
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go lo gie, Fi ren ze.

90.  Sur les fac te urs lo ca li sant le tis su de choc ain si que les an ti corps. – III Congrès 
européen ď al ler go lo gie, Fi ren ze.

91.  Вред ност ви син ске кли ме у ле че њу аст ме / В. Спу жић; С. Пе јо вић. – С. 
А., 10.

92.  Im por tan ce de ľ al ler gie la ten te, so us-cli ni que / В. Спу жић; И. Спу жић. – La 
se ma i ne des Ho pi ta ux de Pa ris, 32.

93.  Ста ње алер ги је код ста нов ни ка При зре на и се ла Шар-пла ни не / В. Спу-
жић; М. Де ве чер ски; М. Ља ље вић; И. Спу жић. – Глас Срп. акад. на у ка 
223, Одељ. Мед. на у ка,11: 223.

94.  Ста ње алер ги је код ста нов ни ка се ла Стар че ва / В. Спу жић; В. Да ни ло-
вић; С. Ђор ђе вић; С. Ву ко бра то вић. – Глас Срп. акад. на у ка 223, Одељ. 
Мед. на у ка, 11: 229.

95.  A cri ti cal vi ew of the tre at ment of bron chial asthma. Th e the ory of bron chial 
asthma / В. Спу жић; В. Да ни ло вић; С. Ву ко бра то вић. – Sten fert Kro e se, 
Le i den, 78.

96.  Fac tu res ali men ta i res con tri bu ant a ľ ac cto is se ac tuel des ma ni fe sta ti ons al ler gi-
qu es / В. Спу жић. (са са рад ни ци ма). – III Congrès européen ď al ler go lo gie, 
Fi ren ze, 85.

97. Ме ха ни зам деј ства ко лап со те ра пи је. – Спо ме ни ца проф. Бур ја ну.

1957. 
98.  Ма сов но тро ва ње ту ње ви ном / В. Спу жић; В. Да ни ло вић; С. Ђор ђе вић; 

С. Пу је вић. – Хи ги је на, Бе о град, 1.



262 Живот и дело српских научника

 99.  Les éta pes les plus im por tan tes de la pat hogénie des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es 
et les con di ti ons de le ur ap pa ri tion, Sympo si um sur ľ al ler gie. – Acad. Ser be 
des Sci en ces, Mo no grap hi es To me 212, 135.

100.  Ста ње алер ги је код ста нов ни ка зла ти бор ске и пе штер ске ви со рав ни / 
В. Спу жић; С. Пу је вић; М. Ља ље вић; С. Ву ко бра то вић; М. Ми лан ко вић. 
– Збор. ра до ва 56, Ин сти ту та за мед. ис траж. Срп. акад. на у ка, 4: 1.

101.  Алер гиј ске ма ни фе ста ци је на хра ну и њи хов да на шњи по раст. I са оп-
ште ње / В. Спу жић; С. Пу је вић; В. Па вло вић; Д. Кен те ра; М. Ља ље вић. 
– Глас Срп. акад. на у ка 225 Одељ. мед. на у ка, 12: 183.

102.  Алер гиј ске ма ни фе ста ци је на хра ну и њи хов да на шњи по раст / В. Спу-
жић; В. Да ни ло вић; Ј. Бур јан; Н. Вер бић; М. Сте ва но вић. – II са оп ште ње. 
– Глас Срп. акад. на у ка 225 Одељ. мед. на у ка, 12: 187.

103.  Алер гиј ске по ја ве код рад ни ка за по сле них у про из вод њи ан ти би о ти ка / 
В. Спу жић; М. Ља ље вић; С. Ђор ђе вић; П. Ми лан ко вић. – Глас Срп. акад. 
На у ка 225 Одељ. мед. на у ка, 12: 105.

104.  Зна чај ла тент не суб кли нич ке алер ги је / В. Спу жић; И. Спу жић. – Глас 
Срп. акад. на у ка 225 Одељ. мед. на у ка, 12: 41.

105. Evo lu tion des emo tion. – 15. Con gres in ter nat. De Psyho lo gie. Bru xel les.

1958. 
106.  Ста ње алер ги је код од га ји ва ча ри ци ну са / В. Спу жић; В. Да ни ло вић; С. 

Пу је вић. – Глас Срп. акад. на у ка 230 Одељ. мед. на у ка, 13: (?).
107.  Уло га ин тер ва ла из ме ђу уно ше ња алер ге на у по ја ви ана фи лак тич них и 

алер гиј ских ма ни фе ста ци ја / В. Спу жић; И. Спу жић. – Глас Срп. акад. 
на у ка 230 Одељ. мед. на у ка, 13: 147.

108.  По во љан ути цај ви син ске кли ме на брон хи јал ну аст му / В. Спу жић; С. 
Пу је вић; М. Ља ље вић; М. Де ве чер ски; И. Спу жић; Л. Иван ко вић. – Глас 
Срп. акад. на у ка 230 Одељ. мед. на у ка, 13: 157.

109.  Ути цај стам бе но-ко му нал них усло ва на аст му / В. Спу жић; С. Рам зи на; 
С. Ђор ђе вић; С. Те шић. – Збор. ра до ва 58, Инст. за мед. ис траж. Срп. 
акад. на у ка, 5: 1.

110.  Con sidéra tion sur la pat hogénie des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es basées sur les 
ac ti ons des médi ca men tes an ti al ler gi qu es / В. Спу жић; М. Ме да ко вић. – Ac ta 
al ler go lo gi ca, 5.

111.  Алер гиј ске ма ни фе ста ци је иза зва не ле ко ви ма / В. Спу жић; В. Да ни ло-
вић; М. Ља ље вић. – С. А., 4.

112.  Ľ al ler gie et son re ten tis se ment so cial en Yougo sla vie. – III Con gres in ter na ti-
o nal ď al ler go lo gie. – Pa ris: Flam ma rion.

113. Ну три тив на алер ги ја. – Ме ди цин ски пре глед, 8.

1959. 
114.  No stri con cet ti su lľ eti o pa to ge ne si del le ma ni fe sta ti o ni al ler gic he. – Mi ner va 

Me di ca,1257.
115.  Rap port en tre ľ asthme et ľ ur ba ni sme / В. Спу жић; С. Рам зи на; С. Ђор ђе-

вић; А. Кр стић. – Ac ta Me di ca Ju go sla vi ca, 3: 281.



Владимир Спужић  263

116.  Le mo de de vie com me fac te ur dans ľ ap pa ri tion des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es 
/ В. Спу жић; М. Жив ко вић. – Ac ta al lerg.

117.  Aperçu général du problème de ľal ler gie ali men ta i re / В. Спу жић; М. Ан дре-
је вић; Ј. Бур јан; М. Жив ко вић. – Fo lia al ler go lo gi ca, Ro ma, 3: 232.

118.  Сен зи би ли за ци ја на стреп то ми цин код ту бер ку ло зних бо ле сни ка ле че-
них стреп то ми ци ном / В. Спу жић; Ј. По по вић; М. Ља ље вић; М. Бје го-
вић. – Глас Срп. акад. на у ка 238 Одељ. мед. на у ка, 14: 1.

119.  Ста ње алер ги је код рад ни ка ку де ља ре Но ви Бе чеј, Ле ско вац и Врањ ска 
Ба ња / В. Спу жић; М. Ља ље вић; И. Спу жић; Д. По по вић. – Глас Срп. 
акад. на у ка 238 Одељ. мед. на у ка, 14: 15.

120.  Про ме не ма те рин ског по на ша ња жен ке па цо ва под ути ца јем убри зга них 
жен ских пол них хор мо на / В. Спу жић; Ј. Ар но вље вић-Бран ко вић; В. Л. 
Ви до вић. – Глас Срп. акад. на у ка 238 Одељ. мед. на у ка,14: 49.

121.  Алер ги ја на ин ха ла ци о не алер ге не код ста нов ни ка Опо ва / В. Спу жић; 
М. Ља ље вић; И. Ив ко вић; Д. Да ви до вић-Ми ло ва нов. – Глас Срп. акад. 
на у ка 238 Одељ. мед. на у ка,14: 79.

122.  Алер ги ја на ну три тив не алер ге не код ста нов ни ка Опо ва / В. Спу жић; 
М. Жив ко вић; Ј. Ља ље вић; Д. Ко раћ; М. Жив ко вић. – Глас Срп. акад. 
на у ка 238 Одељ. мед. на у ка,14: 85.

123.  Алер ги ја на ин ха ла ци о не алер ге не код ста нов ни ка се ла Ку ши ћи / В. Спу-
жић; М. Ља ље вић; Д. Да ви до вић; М. Мо јо вић. – Глас Срп. акад. на у ка 
238 Одељ. мед. на у ка,14: 125.

124.  Алер ги ја на ну три тив не алер ге не код ста нов ни ка се ла Ку ши ћи / В. Спу-
жић; С. Ђор ђе вић; С. Пу је вић; Ј. Ља ље вић. – Глас Срп. акад. на у ка 238 
Одељ. мед. на у ка,14: 129.

125.  Rap port en tre ľ asthme et ľ ur ba ni sme / В. Спу жић; С. Рам зи на; С. Ђор ђе-
вић; А. Кр стић. – Ac ta me di ca Yougo sla vi ca,13 (3): 281.

1960. 
126.  Ути цај рад них усло ва на по ја ву алер гиј ских ма ни фе ста ци ја / В. Спу жић; 

Д. Да ви до вић-Ми ло ва нов; М. Жив ко вић; С. Пе ри шић; И. Ив ко вић; В. 
Дам ња но вић. – Збор. ра до ва 71 Инст. за мед. ис траж. Срп. акад. на у ка, 8.

127.  Ста ње алер ги је код ста нов ни ка Ла за ро по ља / Спу жић, В.; Слав ко вић, 
В.; Па вло вић, В.П.; Кен те ра, Д.; Де ве чер ски, Ј. – Глас Срп. акад. на у ка 
244 Одељ. мед. на у ка, 15.

128.  Ста ње алер ги је код ста нов ни ка Охри да / В. Спу жић; М. Жив ко вић; Н. 
Вер бић; О. Ћи рић; М. Жив ко вић. – Глас Срп. акад. на у ка 244 Одељ. мед. 
на у ка,15.

129.  Аст мо ге ни кра је ви Ју го сла ви је / В. Спу жић; Л. Ив ко вић; С. Ву ко бра то-
вић; С. Те шић. – Глас Срп. акад. на у ка 244 Одељ. мед. на у ка,15: 89.

130.  Ути цај естра ди о ла у по гле ду ре а го ва ња на исте пер цеп тив не на дра жа је 
код ко ко ша ка. – Глас Срп. акад. на у ка 244 Одељ. мед. на у ка, 15.

131.  Уло га на сле ђе не на кло но сти у по ја ви аст ме у аст мо ге ним кра је ви ма / В. 
Спу жић; В. Слав ко вић; И. Спу жић; М. Жив ко вић; Д. Да ви до вић-Ми ло-
ва нов; М. Мо јо вић. – Глас Срп. акад. на у ка 244 Одељ. мед. на у ка,15: 101.
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132.  Ути цај убри зга них ова ри јал них хор мо на на ма те рин ско по на ша ње и 
ен тру ски ци клус жен ке бе лог па цо ва / В. Спу жић; Ј. Ар но вље вић-Бран-
ко вић; В. Л. Ви до вић. – Ac ta ne u ro lo gi ca et psyhi a tri ca Bel gi ca, 247.

133. Th e com ple xity of al ler gic re ac ti ons. – Ac ta alerg., 112.
134.  Eff  et de ľ oestra diol chez le po u le sur les mo di fi  ca ti ons des réac ti ons oux mêmes 

sti mu lus per cep tifs. Pro ce e dings of the XVI in ter na ti o nal Con gress of Psycho-
logy. – Bonn, 787.

135.  La mo de de vie com me fac te ur dans ľ ap pa ri tion des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es 
/ В. Спу жић; М. Жив ко вић. – Ac ta al ler go lo gi ca, 27.

1961. 
136.  Ви син ска кли ма и алер гиј ске бо ле сти / В. Спу жић; М. Бо ја нић. – Глас 

Срп. акад. на у ка и умет. 248, 83.
137.  Ста ње алер ги је код рад ни ка фа бри ке шпер пло ча у Бла жу ју (Бо сна) / В. 

Спу жић; П. Штерн; М. Сар ван; Е. Грин; Т. Ша ла мон; М. Мо јо вић; И. 
Спу жић; С. Кон стан ти но вић. – Ра до ви VII на уч ног дру штва Бо сне и 
Хер це го ви не, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 63.

1962. 
138. Ľ al ler gie la ten te et ľ al ler gie ma ni festée. – Cli ni ca Euro pea, 113.
139.  Ròle de ľ héréditéé dans les ma la di es al ler gi qu es. Cinquième Contrès Europèen 

ď Al ler gie. – Ba sel, 63.
140.  Rap port de ľ ali men ta sion et des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es ď ori gi ne ali men-

ta i re en Yougo sla vie / В. Спу жић; И. Спу жић. – Académie Européene ď 
al ler gie. – Kro es se, Le i den,

141.  Алер гиј ске бо ле сти код ста нов ни ка ра зних кра је ва Ју го сла ви је. – Спо-
ме ни ца у част но во и за бра них чла но ва Срп. акад. на у ка и умет., 17.

142.  La rôle du pa pri ka dans ľ ap pa ri tion des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es / В. Спу-
жић; И. Спу жић; С. Ђор ђе вић; Л. Ив ко вић; Ј. Ља ље вић; М. Жив ко вић. 
– Ac ta al ler go lo gi ca, 516.

143.  Ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es dans une région à nep hri tes. – Re vue française ď 
al ler gie,

144.  Ди јаг но сти ка алер гиј ских по ја ва али мен тар ног по ре кла / В. Спу жић; И. 
Спу жић. – Ме ди цин ски гла сник, 322.

1963. 
145.  La rôle des pa ra si tes in te sti na ux dans ľ al ler gie ali men ta i re et di ge sti ve / В. Спу-

жић; Д. Бр кић; Љ. Гли шић. – I Congrès in ter na ti o nal ď al ler gie ali men ta i re 
et di ge sti ve. – Vichy, 105.

146.  Ста ње алер ги је код ста нов ни ка Кре ман ске ко тли не / В. Спу жић; С. Пе-
ри шић; И. Спу жић; М. Ља ље вић; В. Да мја но вић. – Ра до ви XXI На уч ног 
дру штва Бо сне и Хер це го ви не, Одељ. мед. на у ка,књ. 9: 87.

147.  Ста ње алер ги је код сгта нов ни ка Гац ка / В. Спу жић; С. Бог да но вић; М. 
Бо ја нић; С. Об ра до вић; П. Штерн; Н. Зец. – Ра до ви XXI На уч ног дру-
штва Бо сне и Хер це го ви не, Одељ. мед. на у ка, књ. 9: 143. 
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148.  Про фе си о нал на алер гиј ска обо ље ња ре спи ра тор ног си сте ма / В. Спу жић; 
С. Ђор ђе вић. – I ју го сло вен ски кон грес за ме ди ци ну ра да, Бе о град, 195.

149.  Ста ње алер ги је код за по сле них у пар ној пе ка ри и мли ну у Пе тров цу на 
Мла ви / В. Спу жић; М. Бо ја нић; Б. Ми ли јић; С. Пе ри шић; Ј. Ља ље вић; 
М. Ти полд; В. Ни ко лић. – Гла сник за во да за здрав стве ну за шти ту СР 
Ср би је, 21.

1964. 
150.  Не по вољ ни ути цај ло кал них фак то ра у ис по ља ва њу алер гиј ских ма ни-

фе ста ци ја / В. Спу жић; М. Ља ље вић; Ј. Ља ље вић; Н. Вер бић; О. Ћи рић; 
В. Да мја но вић. – Глас 257 Срп. акад. на у ка и умет но сти. Одељ. мед. на-
у ка, књ. 17.

151.  За га ђе ње ва зду ха Бор ског руд ни ка као ат мос фер ски фак тор / В. Спу-
жић; С. Пе ри шић; И. Спу жић; С. Ђор ђе вић; М. Мо јо вић; М. Јан чић. 
– Глас 257 Срп. акад. на у ка и умет но сти. Одељ. мед. на у ка, књ. 17: 35.

152.  Уло га су ма ци је алер го ге них фак то ра у по ја ви аст ме и алер гиј ских ма-
ни фе ста ци ја / В. Спу жић; М. Жив ко вић; И. Спу жић; Н. Вер бић; М. 
Сте ва но вић; М. Глу мац. – Глас 257 Срп. акад. на у ка и умет но сти. Одељ. 
мед. на у ка, књ. 17: 125.

153.  Сло же ност ути ца ја из ве сних кли ма та на алер гиј ске по ја ве / В. Спу жић; 
М. Бо ја нић; Б. Ко раћ; М. Ми ло ше вић; М. Сте ва но вић; Л. Ра до ва но вић. 
– Глас Срп. акад. на у ка и умет но сти 257 Одељ. мед. на у ка, књ. 17: 127.

154.  Уло га на сле ђа у брон хи јал ној аст ми / В. Спу жић; Н. Вер бић. – Глас Срп. 
акад. на у ка и умет но сти 257 Одељ. мед. на у ка, књ. 17: 175.

155.  Уло га при ро де алер ге на у по ја ви алер гиј ских ма ни фе ста ци ја / В. Спу жић; 
М. Ља ље вић; С. Ђор ђе вић; М. Јан чић; С. Бран ко вић; М. Си мо но вић. – 
Глас Срп. акад. на у ка и умет но сти 257 Одељ. мед. на у ка, књ. 17: 183.

156.  Ути цај же ље за ре у Зе ни ци на але ре гиј ске по ја ве / В. Спу жић; Ј. Мик шић; 
Љ. Пе тро вић; Н. Пеј шић; П. Штерн; Т. Ша ла мон; М. Жив ко вић. – Ра до ви 
XXI II На уч ног дру штва Бо сне и Хер це го ви не, Одељ. мед. на у ка, књ. 10: 5.

157.  Fréqu en ce des fac te urs éti o lo gi qu es de ľ asthme bron chi que en Yougo sla vie. – 
V Con gres in ter na ti o nal de ľ al ler go lo gie. – Ma dri de, 375.

158.  Ста ње алер ги је ста нов ни ка Сем бе ри је / В. Спу жић; М. Бо ја нић; Џ. Ха-
сан-Бе го вић; Н. Рај шић; Т. Ша ло мон; П. Штерн. – Ра до ви XXI II На уч ног 
дру штва Б и Х, Одељ. мед. на у ка, књ. 10: 137.

159.  Алер гиј ске по ја ве у кра ју с ен дем ским не фри том / В. Спу жић; С. Али бе го-
вић; Б. Бог да нов; Н. Бо ко њић; С. Об ра дов; М. Жив ко вић. – Ра до ви XXI II 
На уч ног дру штва Бо сне и Хер це го ви не, Одељ. мед. на у ка, књ. 10: 137.

160.  La va le ur du cli mat du lit to ral dal ma te dans le tra i te ment de ľ asthme bron chi-
que. – Sim po si um al ler go lo gi cum in ter na ti o na le Za gra e bi ae-Spal la ti-Pha ri, 85.

1965. 
161.  Ути цај пол них хор мо на на раз вој вољ ке и ро ди тељ ско по на ша ње го лу ба 

/ В. Спу жић; Ф. Тајх нер; И. Спу жић; С. Ка та нић. – Глас 261 Срп. акад. 
на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 18: 61.
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162.  Ути цај пол них хор мо на на раз вој вољ ке и ма те рин ско по на ша ње го лу-
би ца / В. Спу жић; И. Спу жић; Ф. Тајх нер; С. Ка та нић. – Глас 261 Срп. 
акад. на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 18: 65.

163.  Од нос ста ња алер ги је и ен дем ског не фри та / В. Спу жић; Р. Јо ва но вић; 
О. Ћи рић. – Глас 261 Срп. акад. на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, 
књ. 18: 101.

164.  Dis pro por tion en tre la sen si bi li sa tion et les ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es chez les 
mi ne urs de la mi ne de he u il le de Bo go di na, en Ser bie / В. Спу жић; М. Бо ја-
нић; С. Те шић; С. Бан ко вић. – Ac ta al ler go lo gi ca, 10.

165.  Алер гиј ске по ја ве код ста нов ни ка гра да Јај ца / В. Спу жић; П. Штерн; 
М. Жив ко вић; Т. Са ла мон; Н. Рај че вић; В. Ха џи ме ро вић. – Ра до ви 27. 
На уч ног дру штва Б и Х, Одељ. мед. на у ка, књ. 11: 47.

166.  Алер гиј ске по ја ве код пе ка ра фа бри ке „Со ко“ у Бе о гра ду / В. Спу жић; М. Бо-
ја нић; Д. Сте ва но вић; С. Ђор ђе вић; К. Ми тро вић; С. Бан ко вић; М. Сте фа-
но вић. – Глас 267 Срп. акад. на у ка и мет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 19: 49.

167.  Алер гиј ске по ја ве код ста нов ни ка Не ун Кле ка (Бо санк со при мор је) / В. 
Спу жић; П. Штерн; С. Об ра дов; М. Ља ље вић; Б. Бог да нов; Џ. Ха сан бе-
го вић. – Ра до ви 27. На уч ног дру штва Б и Х, Одељ. мед. на у ка, књ. 18: 47.

168.  Ути цај но ве пе ка ре у По жа рев цу на алер гиј ске ма ни фе ста ци је код за по-
сле них / В. Спу жић; М. Бо ја нић; Д. Сте ва но вић; С. Бан ко вић. – Cli ni ca 
me di ca, (?).

1966. 
169.  Алер гиј ске по ја ве код ста нов ни ка Зма је ва (до мо ро да ца и до се ље ни ка из 

Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не) / В. Спу жић; М. Мо јо вић; Љ. 
Ља ље вић; С. Ђор ђе вић; М. Ми ло ше вић; М. Јан чић. – Глас 267 Срп. акад. 
на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 19: 21.

170.  Ути цај са вре ме не пе ка ре у Јај цу на алер гиј ске по ја ве код за по сле них / В. 
Спу жић; Д. Ми ло ше вић; Д. Ко раћ; С. Те шић; М. Ла лић; К. Ми тро вић; Д. 
Су бо тич ки. – Глас 267 Срп. акад. на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, 
књ. 19: 63.

171.  Алер гиј ске по ја ве код за по сле них у фа бри ци за екс трак ци ју ри ци ну со вог 
уља у Љу бља ни / В. Спу жић; П. Штерн; С. Ба нић; И. Бо на чи; Д. Ми ло-
ше вић; Д. Цер нелч; Ј. Фе тих; П. Кар тин; А. Брн бо лић; А. Ја не зић; К. 
Ко ци јан чић; Б. Цво ри шчец; Д. Гром. – Глас Срп. акад. на у ка и умет но сти 
267 Одељ. мед. на у ка, књ. 19: 65.

172.  Алер гиј ске ма ни фе ста ци је иза зва не алер ге ном ри ци ну со вог се ме на код 
ста нов ни ка Но ве Цр ње / В. Спу жић; С. Пе ри шић; М. Жив ко вић; М. 
Пе тро вић; Д. Ко раћ; Ј. Ља ље вић; М. Жив ко вић; М. Ља ље вић; С. Ђерђ. 
– Глас 267 Срп. акад. на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 19: 73.

173.  Зла ти бор и алер гиј ске по ја ве / В. Спу жић; М. Бо ја нић; С. Ђор ђе вић; И. 
Спу жић; Д. Ко раћ; Н. Вер бић; Д. Јо во вић. – Глас 267 Срп. акад. на у ка и 
умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 19: 84.

174.  Ста ње алер ги је код ста нов ни ка ри бар ског на се ља Пе штан-Охрид ско је-
зе ро / В. Спу жић; М. Пе тро вић; С. Ђор ђе вић; Ј. Да ви до вић; Д. Ко раћ; С. 
Те шић; С. Кон ста ти но вић; З. За ни ев ски. – Ac ta Me di ca Yougo sla vi ca, 152.
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175.  Алер ги је у обла сти ме ди ци не ра да / В. Спу жић; И. Ђу ри чић; Д. Да ни ло-
вић. – Ме ди ци на ра да, 598.

176.  Ста ње ста нов ни ка по је ди них кра је ва Ср би је у по гле ду ну три тив не 
алер ги је / В. Спу жић; И. Спу жић. – Сим по зи јум ре фе ра та I Ју го сло вен-
ског кон гре са о ис хра ни, 196.

177.  Le rôle de ľ in fec tion dans ľ asthme bron chi que / В. Спу жић; И. Спу жић. – 
Académie Européen ne ď Al ler go lo gie, Bru xel les.

178.  Hyper sen si bi lité au bic hro ma te de po tas si um chez les ci men ti ers ď une en tre-
pri se du ba ti ment à Be o grad / В. Спу жић; Са ви ће вић, Д. Јо во вић; В. Јо цић. 
– Ac ta Al ler go lo gi ca, 741.

1967. 
179.  La rôle de la fa ri ne dans ľ ap pa ri tion des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es chez les 

bo u lan gers et les me u ni ers en Yougo sla vie / В. Спу жић; М. Бо ја нић; И. Спу-
жић. – Ac ta Al ler go lo gi ca, 70. 

180.  Ca u ses des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es chez les bo u lan gers des an ci en nes pe ti tes 
bo u lan ge ri es / В. Спу жић; Д. Ми ло ше вић; С. Ђор ђе вић; М. Бо ја нић; М. 
Јан чић. – Re vue française ď Al ler gie, 29.

181.  Les ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es chez les me u ni ers de la vallée de la Mo ra va / В. 
Спу жић; М. Жив ко вић; С. Пе ри шић; М. Ља ље вић; М. Пе тро вић. – Re-
vue française ď Al ler gie, oct.

182.  Ути цај спољ них сти му лу са на ро ди тељ ско по на ша ње и раз вој вољ ке 
го лу бо ва / В. Спу жић; И. Спу жић; Ф. Тајх нер; С. Ка та нић. – Глас 271 
Срп ске акад. на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 20: 35.

1968. 
183.  Ути цај ви син ске кли ме на брон хи јал ну аст му / В. Спу жић; М. Бо ја нић. 

– Срп ски ар хив, 2: 125.
184.  Са да шње ста ње алер го ло шких ис пи ти ва ња код нас као и прав ци ко јим 

тре ба усме ри ти но ва ис тра жи ва ња. – Ме ди цин ске на у ке. Са ве зни са-
вет за ко ор ди на ци ју на уч них де лат но сти, 23.

185.  Ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es chez les tra va il le urs ď une pe ti te fa bri que de ľ in du-
strie phar ma ce u ti que à Be o grad / В. Спу жић; М. Са ви ће вић; Љ. Пе тро вић; 
М. Жи ва ље вић. – Vme Con gres so in ter na ti o na le di igi e ne e me di ci na pre-
ven ti va. – Ro ma., 634–41.

186.  Алер гиј ске по ја ве код за по сле них рад ни ца у пан че вач кој и но во сад ској 
сви ла ри / В. Спу жић, (са са рад ни ци ма). – Ме ди цин ски пре глед, (Но ви 
Сад), 3/4.

1969. 
187.  Алер гиј ске по ја ве код ста нов ни ка Ко то ра и пред гра ђа / В. Спу жић; М. 

Са ви ће вић; М. Пе тро вић; Р. Фе ликс; М. Сте фа но вић; А. Брн бо лић. – 
Глас 272 Срп ске акад. на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 21: 57–69.
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188.  На се ља ис точ но бал кан ског ти па као аст мо ге ни фак тор / В. Спу жић; М. 
Пе тро вић; Д. Ми ло ше вић; С. Ђор ђе вић; М. Жив ко вић; С. Те шић. – Глас 
272 Срп ске акад. на у ка и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 21.

189.  По сте пе но ја вља ње алер гиј ских по ја ва / В. Спу жић; М. Са ви ће вић; М. 
Пе тро вић; С. Пе ри шић; М. Мо јо вић; Д. Јо во вић. – Глас 272 Срп ске акад. 
на у ка и умет но сти, (?).

190.  Ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es chez les cul ti va te urs et les ouvri ers qui tra va il lent le 
ri cin / В. Спу жић; М. Бо ја нић. – Re vue française ď Al ler gie, 103.

191.  Алер гиј ске ма ни фе ста ци је иза зва не по ле ни ма / В. Спу жић; М. Пе тро вић; 
В. Го дић; Д. Ко раћ; М. Бо ја нић; С. Те шић. – Глас 275 Срп ске акад. на у ка 
и умет но сти, Одељ. мед. на у ка, књ. 22: 113–124.

192.  Les réac ti ons anaphylac ti que chez les ani ma ux po i ki lot her mes / В. Спу жић; 
И. Спу жић; А. Ба та. – Ac ta Al ler go lo gi ca, 225–70.

1970. 
193.  Ин фек тив на аст ма / В. Спу жић; Д. Ми ло ше вић. – Збор ник ра до ва III 

кон гре са алер го ло га Ју го сла ви је, (?).
194.  Ре зул та ти ко жних про ба код ста нов ни ка ра зних кра је ва Ју го сла ви је. – 

Збор ник ра до ва III кон гре са алер го ло га Ју го сла ви је, (?).
195.  Ути цај кли мат ских и ми кро кли мат ских фак то ра на по ја ву брон хи јал-

не аст ме код за по сле них у па муч ној ин ду стри ји / В. Спу жић; В. Го дић; 
М. Бо ја нић; М. Пе тро вић; Л. Ра до ва но вић; М. Дре но вац. – Збор ник ра-
до ва Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

196.  Com ple xité du mécha ni sme de ľ hyper sen si bi lité al ler gi que. – Ra do vi VII in-
ter na ci o nal nog alergološkog kon gre sa, Am ster dam. – Ex cerp ta Me di ca, 211.

197.  Са вре ме ни зна чај ко жних про ба у алер ги ји / В. Спу жић; М. Бо ја нић; В. 
Го дић. – Са оп ште но у оде ље њу ме ди цин ских на у ка Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти и при ме ље но да се об ја ви у Гла су и Бил те ну СА НУ.



VLADIMIR SPUŽIĆ
(1893–1982)

Vladimir Spužić, Serbia’s fi rst allergologist, University professor and aca-
demician, was born in Požega, near Užice, on February 1893. During the res-
tless 1890s his father, an army offi  cer, oft en changed the place of residence. In 
Užice, Prof. Spužić’s native town, his father served in one of the battalions of 
Stepa Stepanović. Vladimir Spužić attended primary and secondary schools in 
Zaječar, Negotin, Vranje, Niš and Belgrade. He graduated from the Th ird Male 
Gymnasium in Belgrade, in 1911.

A crucial moment in the life of Prof. Spužić was when, acting under the 
advice of relatives and friends, his mother sold the family house in Belgrade 
and with six children left  for Brussels where the cost of living, at the time, were 
not as high as in Belgrade. In Brussels, in 1913, Vladimir Spužić completed a 
preparatory course for medical studies.

Th e Balkan Wars interrupted his studies and he returned to Serbia to work 
in hospital in Belgrade, treating typhus patients.

When the Second World War broke out in 1914, he tried to return to Ser-
bia again but could not cross the Dutch border and stayed trapped in Belgium.

After the war ended, he resumed his studies of medicine and in 1920 
obtained his medical degree in Brussels. Th e next two years, 1920–1922, he 
spent in Paris doing additional studies under Professor Pasteur Vallery-Radot.

He went back to his country and worked as an assistant of pathological 
anatomy to Professor Ðorđe Jovanović who had returned from Vienna to help 
establish the Belgrade Medical School.

In 1923 he worked as an assistant to a famous internist, academician and 
professor Aleksandar Radosavljević at the Th ird Internal Medicine Clinic. Th ere 
he started research work into the fi elds of bronchiectasis, pulmonary abscesses 
and tuberculosis.

He was elected Senior Lecturer at the Belgrade Medical School in 1931 
and Associate Professor in 1939. 

Apart from medicine in general, his professional and scientifi c interests 
revolved around the subject of allergies in particular and he became recogni-
zed as one of the country’s leading researchers and expert in the fi eld. It can be 
rightly said that Prof. Vladimir Spužic is the father of the school of allergology 
in our country.

During the occupation years of 1941–1945, he was retired only to return 
to the Th ird Internal Medicine Clinic in 1945. In 1950 he was elected a Full Pro-
fessor of Internal Medicine and in 1951 he was appointed Dean of the Medical 
School. He retired in 1953 on his own request.
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He was elected a corresponding member of the Serbian Academy of Sci-
ences and Arts (SASA) on June 10, 1955 and became its full member on De-
cember 20, 1961. He was appointed director of the SASA Institute for Medical 
Research in 1956.

Numerous special-topics and scientifi c periodicals in the country and 
abroad published his articles which, along with his participation and organiza-
tion of congresses of allergologists and other scientifi c gatherings at home and 
abroad, brought him acclaim in, as well as outside of, his own country.

In 1953 he became an honorary member of the French Society of Allergo-
logy and, in 1955, a founding member of the International Respiratory Society. 
He was also on the Board of Editors of the Italian magazine Clinica Europea. In 
1956, in Florence, he was appointed President of the Nutritive Allergy Depar-
tment of the European Academy of Allergy. At the 1963 Congress of Nutritive 
Allergies in Vichy, he received the French order of merit the Ordre de la Sante 
publique. 

At the Foundation Assembly of the Department of Allergology of the Ser-
bian Medical Society (he was a founding member) Prof. Vladimir Spužić was 
elected the fi rst president of the Society for the 1951–1959 term, and in 1964 
he became the Society’s honorary life-long president. He was elected a life-long 
honorary member of the International Society Interastma in 1967 and of the 
Yugoslav Society of Allergology in 1968.

In 1975, he was in charge of SASA’s project entitled the Specifi c sensitivity 
of the organism.

In the beginning of his scientifi c career, Prof. Spužić studied some parti-
cular aspects of pulmonary diseases. He published about 70 papers which dealt 
mostly with pathogenesis of lobar (fi brinous) pneumonia, its features, clinical 
picture, pathological anatomy and therapy of pulmonary abscesses, problems 
of bronchiectasis and bronchography, but also with problems related to tuber-
culosis. Especially important are his papers on pathological-anatomical and 
radiographic comparison of miliary tuberculosis, as well as diff use fi brosis of 
the lungs. Signifi cant is his experimental work on Endogenous Versus Exoge-
nous TB Superinfection, as well as his work on the role of BSG vaccines in the 
treatment of tuberculosis. 

In later years, Prof. Spužić devoted himself to studying allergies and, wor-
king on numerous problems from that fi eld, he published over 120 papers in 
national and international periodicals. 

Th e fi rst paper on allergy in the Serbian language Prof. Spužić published 
in 1925, in the Serbian archive: An Abstract on the Modern Treatment of Asthma 
(Serbian Archive 1925; vol. XXVII, 3:109–25).

In 1954, he and Dr. Vojislav Danilović jointly wrote the text-book entitled 
Allergies and Allergic Diseases which had three reprints. 
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In the text-book, as well as in his other works on allergology, Prof. Spužić 
discussed the essence of the allergic reaction, the basis for the pathophysio-
logical processes in all types of allergic reactions, the nature of antigens and 
antibodies, clinical pictures, diagnostics and treatments of allergic diseases. He 
paid special attention to the problems of bronchial asthma. Th ere are numero-
us papers on the epidemiology of non-communicable diseases most of which 
dealt with bronchial asthma. He studied the precipitating factors of the disease, 
patients’ living and working conditions, pollution, and hereditary factors.

He articles appeared in many national and international periodicals: Srp-
ski arhiv (Serbian archives), Liječninčki vjesnik (Medical Gazette), Zdravstveni 
vesnik (Health Gazette), Glas i Bilten SANU (the Voice and the Newsletter 
of the SASA), Radovi akademije nauka BiH (Publications of the Bosnia and 
Herzegovina Science Academy), Presse Medicale, Revue francaise d aller-
gie, Acta allergologica, Semaine des hopitauh, Comptes rendus Soc Bio-
logique, Clinica Europea, Annales de Physiologie et patologie generale and 
also in conference proceedings from various gatherings of allergologists: Vi-
chy (1963), Madrid (1964), Stockholm (1966), Rome (1968), Geneva (1969) 
and Florence (1970).

He lectured by invitation in Copenhagen (1953), Naples (1954), Utre-
cht (1955), Florence (1956), Brussels (1957), Paris (1958), Basel (1962) and 
elsewhere.

Prof. Spužić helped set up the fi rst allergological infi rmary which opened 
on March 19th, 1946 and worked within the Th ird Internal Medicine Clinic of 
the Belgrade Medical School.

Apart from the issues of allergology, Prof. Spužić also studied the problems 
of aesthetics from a biological point of view. 

He published about ten papers on this subject in Srpski književni gla-
snik (Serbian Literary Magazine) (1920–1936), Letopis Matice Srpske (Matica 
Srpska Annals) (1941), XX vek (the 20th Century) (1938), Glas i Bilten SANU 
(the Voice and the Newsletter of the SASA) (1956–1968), Acta neurologica et 
psychiatrica (1960), the conference proceedings of the 15th International Con-
gress of Psychologists in Brussels (1957) and the 16th International Congress of 
Psychologists in Bonn (1961).

Th ese papers treat the subject of the aesthetic phenomenon from a psyc-
hophysiological viewpoint. Th ey present physiological and psychological basis 
of the aesthetic phenomenon, its essence, complexity of its mechanism, deve-
lopment as well as aesthetic eff ects of particular sensations, various emotions 
and creative thoughts which nature and works of art inspire in people.

In the Year Book LXXXIX, for 1982 and 1983, the academician Borislav 
Božović wrote the following, on the occasion of academician Spužić’s death: 
„On January 6th 1982, the heart of Prof. Dr. Vladimir Spužić, a remarkable 
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and noble man, doctor, humanitarian, devoted scientist, great esthete and the 
academician, ceased beating.

With Prof. Spužić’s demise, the SASA and its medical department, our 
medical science in general and health services in particular, lost a prominent 
physician, eminent expert and scientist. Our community lost an outstanding 
man, a compassionate, hard working and devoted medical professional.“ 

Th ere is no doubt that academician Vladimir Spužić is the founder of the 
science of allergology in Serbia and that its development coincided with his 
arrival to the Th ird Internal Medicine Clinic in Belgrade, in 1923. „Serbian 
School“ of allergology and clinical immunology is indebted to its teacher, pio-
neer, a great man of medicine, professor and academician Dr. Vladimir Spužić.



МИТАР МИТРОВИЋ
(1903–1983)

Зоран Кривокапић









О ПОРОДИЦИ МИТРОВИЋ

По ро ди ца ис так ну тог хи рур га, ака де ми ка Ми тра Ми тро ви ћа, по ти че 
из цр но гор ског пле ме на Бра то но жи ћи, јед ног од «сед мо ро бр да» (се вер но 
од глав ног гра да Под го ри це, уз ле ву оба лу ре ке Мо ра че).

У ку ћи офи ци ра Цр но гор ске кња же вач ке вој ске, пи том ца вој не ака-
де ми је «Га ри бал ди» у Ита ли ји, ка пе та на Ни ко ле Ми тро ви ћа, на Це ти њу, 
кра јем 1903. го ди не (25. де цем бар), ро дио се син Ми тар. Ње го во удоб но 
де тињ ство и шко ло ва ње ис пре се ца но је по ли тич ким и ди на стич ким бор-
ба ма, као и са два бал кан ска и Пр вим свет ским ра том, у ко ји ма је ужа и 
ши ра по ро ди ца Ми тро вић (и Ра до вић, по мај ци) има ла ак тив ну, зна чај ну 
уло гу, а по се бе и са те шким, чак и тра гич ним по сле ди ца ма.

Не ка да мла ди и сло бо дар ски, цр но гор ски Књаз Ни ко ла (1841–1921), 
на пре сто лу од 1860. го ди не, исто риј ском сла вом овен ча ни по бед ник «Ве-
љег ра та» (1875–78), по себ но на Вуч јем до лу (1876), за тим и др жав но по-
ли тич ки на Бер лин ском кон гре су, 1878 (за јед но са Ср би јом, Цр на Го ра 
ме ђу на род но при зна та као 27. не за ви сна др жа ва), у по зни јим го ди на ма 
свог жи во та и сво је из ним но ду ге вла да ви не (1860–1918), све се ви ше 
оту ђи вао у лич ном, ауто крат ском ре жи му, ана хро ном у ре ла ци ји на сту-
па ју ћег XX. ве ка, што је мо ра ло иза зва ти от по ре, на ро чи то код мла ђих и 
шко ло ва них сло је ва дру штва.

Још као че тво ро го ди шњи де чак, Ми тар Ми тро вић је по нео сли ку 
стра да ња свог уја ка, бра та мај ке Ве ли ке, ми ни стра и пред сед ни ка цр но-
гор ске вла де Ан дри је Ра до ви ћа (1872–1947), су ђе ног и осу ђе ног на 15 го-
ди на за тво ра у «Бом ба шкој афе ри» 1907. го ди не, на Це ти њу (у за тво ру 
до 1913; по ми ло ван; пред сед ник дру ге цр но гор ске вла де у ег зи лу и Цр-
но гор ског од бо ра за на род но ује ди ње ње 1916/17; у Кра ље ви ни Ју го сла-
ви ји на род ни по сла ник на ли сти Де мо крат ске стран ке и ви це гу вер нер 
На род не бан ке), а са мо две го ди не доц ни је, и сли ку свог оца Ни ко ле, у 
од су ству осу ђе ног на смрт у „Ко ла шин ској афе ри» (1909. го ди не, про ду-
же ном, атен та тор ском ру ком ре жи ма, уби јен 1910. го ди не у еми гра ци ји у 
хо те лу «Им пе ри јал» у Ско пљу).
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Мај ка Ве ли ка и нео д ра сли Ми тар Ми тро вић, пре тр пе ли су и дру ги 
те жак гу би так ка да су њи хо вог оца и де ду, цр но гор ског сер да ра Ја го ша 
Ра до ви ћа, ко ји је био пр ви по то мак јед ног од нај у глед ни јих Цр но го ра ца 
сво га до ба, сер да ра Бла жа Ра до ви ћа (Мар ти ни ћи, Да ни лов град, ода кле је 
по те као и бе о град ски, свет ски по знати ар хи тек та и уни вер зи тет ски про-
фе сор, Ран ко Ра до вић), уби ли «зе ле на ши» (1919). Стра да њу и бо лу тре ба 
до да ти и да су оца уј не (Ра до вић) М. Ми тро ви ћа, зна ме ни тог вој во ду Бо жа 
Пе тро ви ћа, у под го рич кој там ни ци «Ју со ва чи» за то чи ли «бје ла ши» (1919).

БИ О ГРА ФИ ЈА МИ ТРА МИ ТРО ВИ ЋА

У та квој ат мос фе ри и дру штве ном ам би јен ту оштрих пре ви ра ња и 
за о штре них су прот но сти, др жав них и по ро дич них, ста са вао је и од ра стао 
Ми тар Ми тро вић. Све то га ни је оме ло да оста не ве ран ка ко тра ди ци о-
нал ним, та ко и уни вер зал ним, ху ма ни стич ким вред но сти ма, у чи јим је 
ко ор ди на та ма био вас пи та ван и шко ло ван. Исте вред но сти пре нео је и на 
сво ју по ро ди цу, са су пру гом Је ле ном, са ко јом је по ди гао ћер ку Љи ља ну, 
про фе со ра књи жев но сти и си на Ми хај ла, та ко ђе углед ног хи рур га и ре-
дов ног про фе со ра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Ми тар Ми тро вић је гим на зи ју за вр шио у Под го ри ци, а сту ди је у Бе-
о гра ду 1930. го ди не. Ода ност ме ди ци ни и вред но ћа до шли су до из ра жа-
ја још то ком Ми тро ви ће вих сту ди ја, ка да је као сту дент де мон стра тор 
и ка сни је као ста жи ста ра дио у Ин сти ту ту за ана то ми ју код про фе со ра 
Ни ка Ми ља ни ћа, за тим на Ин тер ној кли ни ци Ме ди цин ског фа кул те та 
код про фе со ра Алек сан дра Иг ња тов ског. По за вр шет ку ле кар ског ста жа, 
Ми тро вић по чи ње да ра ди на Пр вој хи рур шкој кли ни ци код про фе со ра 
Ми ли во ја Ко сти ћа, где је хи рур ги ју учио и спе ци ја ли зи рао у чу ве ној бе о-
град ској шко ли. Од та да стал но ра ди на хи рур шким кли ни ка ма про ла зе ћи 
кроз сва уни вер зи тет ска на став нич ка зва ња, од аси стен та до ре дов ног 
про фе со ра. 

При па дао је на пред ном сту дент ском по кре ту и по ма гао иле гал ни 
рад омла ди на ца у Бе о гра ду. Уче ство вао је у за вр шним опе ра ци ја ма осло-
бо ђе ња на Срем ском фрон ту као управ ник ар миј ске по крет не бол ни це, а 
ка сни је је био глав ни хи рург Пр ве ар ми је. По жр тво ва но се бо рио за жи вот 
сва ког ра ње ни ка. На ра ти шту је ко ри стио зна ње из не у ро хи рур ги је ко је 
је сте као код про фе со ра Ми ли во ја Ко сти ћа, па је оба вљао тре па на ци је 
ло ба ње код ин тра кра ни јал них по вре да и кр ва ре ња. 

Као сти пен ди ста Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, у то ку 1953. го-
ди не уса вр ша вао се и про у ча вао хи рур ги ју крв них су до ва на Уни вер зи-
тет ској кли ни ци у Сток хол му код про фе со ра Кра фор да и у Па ри зу код 
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про фе со ра Dal la i nes, за тим пул мо нал ну хи рур ги ју и хи рур ги ју езо фа гу са 
у Ослу код про фе со ра Сем ба и у Па ри зу код про фе со ра Mo no-a и So u-
pau-a. Бо ра вио је на кли ни ка ма и про у ча вао по је ди не про бле ме у Ен гле-
ској (Лон дон и Окс форд), у САД (Њу јорк, Ва шинг тон и Фи ла дел фи ја), у 
Ју жној Аме ри ци (Бу е нос Аирес), у Со вјет ском Са ве зу (Мо сква и Ле њин-
град).

МИ ТАР МИ ТРО ВИЋ 
КАО УПРАВ НИК ХИ РУР ШКЕ КЛИ НИ КЕ

За управ ни ка Хи рур шке кли ни ке, на став не ба зе Ме ди цин ског фа-
кул те та при бол ни ци гра да Бе о гра да, име но ван је 1956. го ди не. Ми тар 
Ми тро вић је са са рад ни ци ма за пет на ест го ди на ру ко во ђе ња по сти гао 
да се оде ље ње са ше зде сет кре ве та раз ви је у Ин сти тут за хи рур ги ју свих 
спе ци јал но сти, са две сто ти не хи рур шких по сте ља, где је ра ди ло пре ко 
три де сет и пет хи рур га. У ови ру Ин сти ту та осно вао је, пр во у зе мљи, оде-
ље ње за ге ри ја три ју, за тим оде ље ње за уро ло ги ју, не у ро хи рур ги ју, ор то пе-
ди ју. Под ње го вим ру ко вод ством Кли нич ка бол ни ца Бе о гра да раз ви ла се 
у ве ли ку уста но ву са од се ци ма за све хи рур шке спе ци јал но сти и до сти гла 
европ ски ни во са вре ме не хи рур ги је. Осно вао је и од сек за екс пе ри мен-
тал ну хи рур ги ју. На сва ком рад ном ме сту уно сио је ве ли ку струч ност, 
за ди вљу ју ћу енер ги ју и имао је не сва ки да шњи дар за ор га ни за ци ју. Умро 
је 30. мар та, 1983.го ди не у Бе о гра ду у 79. го ди ни жи во та.

МИ ТАР МИ ТРО ВИЋ И РАД У НА СТА ВИ

Го ди не 1946. Ми тар Ми тро вић је иза бран за аси стен та на хи рур шкој 
кли ни ци код про фе со ра Ни ка Ми ља ни ћа. Ка да је хи рур шка кли ни ка ре-
ор га ни зо ва на 1947. го ди не пре шао је на Дру гу хи рур шку кли ни ку као 
за ме ник управ ни ка про фе со ра Во ји сла ва К. Сто ја но ви ћа. Исте го ди не 
ха би ли то ван је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду са ра дом При лог 
про у ча ва њу га сне ган гре не, по сле че га је иза бран за до цен та. За ван ред ног 
про фе со ра иза бран је 1957, а за ре дов ног 1964. го ди не.

За бе ле же но је да је као пре да вач био по себ но це њен због при род ног 
го вор нич ког да ра. Уно сио је са ме ром ху мор и у нај о збиљ ни је си ту а ци-
је. Са ко ле га ма и са рад ни ци ма имао је од нос пун по што ва ња. Пле нио је 
сво јом не по сред но шћу, то пли ном, ху ма но шћу и иза зи вао ди вље ње пр-
вен стве но због сво је струч но сти. Ка да је иза бран за на став ни ка, у окви-
ру те о рет ске на ста ве на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, пре да вао 
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је ода бра на по гла вља из оп ште и спе ци јал не хи рур ги је. По себ ну па жњу 
по све тио је по гла вљи ма о хи рур ги ји груд ног ко ша, крв них су до ва, сим па-
ти ку са и ен до кри ног апа ра та, је тре, жуч них пу те ва и пан кре а са. Ру ко во-
дио је, вр шио над зор и уче ство вао са увод ним пре да ва њи ма у прак тич ној 
на ста ви ко ја се од ви ја ла на ње го вој кли ни ци. Ве ли ки број мла дих ле ка ра 
за вр шио је спе ци ја ли стич ки стаж у хи рур шкој уста но ви ко јом је ру ко во-
дио про фе сор Ми тар Ми тро вић. Ка ко ис ти чу ње го ви са вре ме ни ци, као 
хи рург био је вир ту оз, а би ло је упе ча тљи во да је умет нич ку на да ре ност 
и обра зо ва ње угра ђи вао спон та но у сва ко де ло сво јих ру ку. 

МИ ТАР МИ ТРО ВИЋ, ЧЛАН СТВО И ФУНК ЦИ ЈЕ 
У СТРУЧ НО-НА УЧ НИМ ДРУ ШТВИ МА

Озбиљ ност са ко јом је при ла зио свим оба ве за ма, као и ре зул та ти ко је 
је по сти гао у на уч но и стра жи вач ком ра ду са пре ко се дам де сет об ја вље них 
ра до ва, пре по ру чи ли су Ми тра Ми тро ви ћа да 1968. го ди не бу де иза бран 
за до пи сног, а 1981. го ди не за ре дов ног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти. Пред лог да Ми тар Ми тро вић по ста не ре до ван члан СА НУ 
пот пи са ли су ака де ми ци Бо ри слав Бо жо вић, Са ва Пет ко вић, Сло бо дан 
Ко стић и Изи дор Па по. Пре по ру ке на гла ша ва ју да је дао зна ча јан при лог 
у раз во ју хи рур ги је и спе ци јал не хи рур ги је у на шој зе мљи, да је ини ци ја-
тор раз во ја и пи о нир езо фа ге ал не хи рур ги је, као и је дан од пр вих хи рур га 
ко ји се код нас, на овим про сто ри ма, ба вио тран сплан та ци јом бу бре га. 
Пред ло зи ова ко зна чај них име на из све та ме ди ци не и са ова ко фор му ли-
са ним ми шље њем о струч ним ква ли те ти ма, не сум њи во по ка зу ју ко ли ко 
је проф. Ми тар Ми тро вић био це њен ме ђу ко ле га ма.

Де це ни ја ма је био ак ти ван члан Срп ског ле кар ског дру штва па је у 
ви ше на вра та био члан упра ве, за тим пред сед ник Хи рур шке сек ци је од 
22. ја ну а ра 1966. до 22. фе бру а ра 1968. го ди не, пот пред сед ник Га стро-ен-
те о ро ло шке сек ци је и члан упра ве Кан це ро ло шке сек ци је. Био је ре до ван 
члан Европ ског дру штва за кар ди о ва ску лар ну хи рур ги ју, као и члан Из вр-
шног ко ми те та Дру штва кан це ро ло га Ју го сла ви је. Као на ци о нал ни де ле гат 
уче ство вао је у ра ду Ме ђу на род не ли ге за бор бу про тив ра ка.

Рад у на у ци

Ака де мик Ми тар Ми тро вић по чео је да се ба ви на уч но и стра жи вач-
ким ра дом још 1934. го ди не, ка да са са мо стал ним ра дом уче ству је на Пе-
том ју го сло вен ском хи рур шком кон гре су у Бе о гра ду. На ме ђу на род ним 
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хи рур шким кон гре си ма у Стра збу ру, Да бли ну, Ли са бо ну, Мин хе ну, Мо-
скви, Ри му, Истам бу лу, Ати ни, Сан Ре му, Фи ла дел фи ји и Бе чу, та ко ђе је 
уче ство вао пред ста вља ју ћи сво је ра до ве ко ји су би ли ве о ма за па же ни.

Митар Митровић, стипендиста Светске здравствене организације

Струч но-на уч ни рад про фе со ра Ми тра Ми тро ви ћа об у хва та ши-
ро ка под руч ја хи рур ги је и са вре ме ну ме ди ко хи рур шку и екс пе ри мен-
тал но-хи рур шку про бле ма ти ку. Чи та ва на уч на де лат ност про фе со ра 
М. Ми тро ви ћа мо же се по де ли ти на ра до ве из под руч ја хи рур ги је то рак са и 
то ра кал них ор га на, хи рур ги је аб до ме на, хи рур ги је ва ску лар ног, не у ро ве ге та-
тив ног и ен до кри ног си сте ма, тра у ма то ло ги је, екс пе ри мен тал не, ра па ра тор не 
и ре кон струк тив не хи рур ги је, кан це ро ло ги је и оп ште ме ди ко-хи рур шке про-
бле ма ти ке. Ра до ви из обла сти хи рур ги је то рак са и то ра кал них ор га на ни су 
са мо кли нич ке сту ди је хи рур шке па то ло ги је плу ћа и ме ди ја сти нал них ор га-
на, не го су и лич ни при лог са вре ме ној опе ра тив ној те ра пи ји ових обо ље ња.
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Проф. Ми тар Ми тро вић био је по себ но за па жен као је дан од ини ци-
ја то ра и пи о ни ра езо фа ге ал не хи рур ги је за јед но са В. Сто ја но ви ћем и Љ. 
Ра шо ви ћем, као и хи рур ги је ти му са. Зна чај ни су ње го ви ра до ви из обла сти 
хи рур ги је ехи но ко ку са плу ћа (1947. го ди не ура дио је пул мек то ми ју због 
ехи но ко ку са плу ћа ко ја је са мо го ди ну да на ра ни је пр ви пут оба вље на у 
све ту); 12. ја ну а ра 1972. го ди не из вр шио је пр ву тран сплан та ци ју бу бре-
га у Ср би ји; нај ве ћи део ње го вог хи рур шког ра да при па да аб до ми нал ној 
хи рур ги ји, по себ но хи рур ги ји же лу ца и јед ња ка.

При каз об ја вље них ра до ва

По че так ба вље ња на уч но и стра жи вач ким ра дом про фе со ра Ми тро-
ви ћа се же у 1934. го ди ну, ка да је са са мо стал ним ра дом Ис ку ства са Whi-
te he ad-овим опе ра ци ја ма уче ство вао на Пе том ју го сло вен ском кон гре су 
хи рур га. Од око се дам де сет об ја вље них ра до ва, че тр де сет и се дам су кли-
нич ке сту ди је и екс пе ри мен тал ни ра до ви, а ше сна ест ра до ва пред ста вља 
рет ку ка зу и сти ку. Пре ко пе де сет ра до ва об ја вље но је у до ма ћим струч-
но-ме ди цин ским ча со пи си ма или са оп ште но на до ма ћим кон гре си ма, а 
је дан број је об ја вљен у стра ним ме ди цин ским ча со пи си ма или са оп штен 
на ме ђу на род ним кон гре си ма. 

Дружење  са колегама -учесницима конгреса, за време паузе
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Књи гу ко ју је об ја вио под на сло вом Osno vi opšte ope ra tiv ne teh ni ke i 
hit ne hirurške in ter ven ci je za praktičnu na sta vu stu de na ta me di ci ne i za le ka re 
praktičare (Be o grad–Za greb, Me di cin ska knji ga, 1954; дру го из да ње об ја вље-
но у Бе о гра ду 1957. го ди не), ко ри сти ли су као уџ бе ник не са мо сту ден ти 
ме ди ци не не го и по сле ди плом ци као не за о би ла зну ли те ра ту ру при ли ком 
уса вр ша ва ња хи ру р шке тех ни ке. По сле Дру гог свет ског ра та ве ли ки про-
блем прак тич не на ста ве из хи рур ги је пред ста вљао је не до ста так основ не 
ли те ра ту ре. Ова књи га по пу ни ла је ту пра зни ну ка да су сту ден ти у пи та-
њу, а би ла је ве о ма ко ри сна и ле ка ри ма прак ти ча ри ма. Хи рур шко ле че ње 
опи са но је са мо у окви ру хит них ин тер вен ци ја и хит них ма њих опе ра ци ја, 
уз пре по ру ку да се по шту ју и по зна ју оп шта пра ви ла хи рур ги је и ње не 
тех ни ке. У увод ном де лу књи ге са оп шта ва се да је то уџ бе ник на ме њен 
сту ден ти ма ме ди ци не да би њи ме упот пу ни ли прак тич ну на ста ву из хи-
рур ги је, ко ја пред ста вља, нај ве ћим де лом, тех нич ке рад ње ко је се бр зо за-
бо ра вља ју без об зи ра на ква ли тет ну те о рет ску и прак тич ну на ста ву. Би ло 
је нео п ход но на пи са ти уџ бе ник у ко ме ће опи сом, ше мом и сли ком би ти 
опи са не све прак тич не рад ње ко је об у хва та про грам на ста ве из хи рур ги је. 
Сту ден ти се мо гу уна пред спре ми ти за ве жбе и лак ше их са вла да ти. Та-
ко ђе, уз уџ бе ник мо гу се из вр ши ти и не ке ин тер вен ци је ко је ка сни је ни су 
ра ђе не, слу же ћи се сли ком и ше мом.

Књи га је, осим сту ден ти ма, на ме ње на ле ка ри ма прак ти ча ри ма оп-
ште ме ди ци не ко ји че сто мо ра ју да ин тер ве ни шу у хит ним си ту а ци ја ма 
и без при су ства хи рур га. Хи рур шко ле че ње у књи зи опи са но је у окви ру 
хит них ин тер вен ци ја и ма њих опе ра ци ја. На гла ше но је да је и за ову вр-
сту ра да нео п ход но по што ва ти и по зна ва ти оп шта пра ви ла хи рур ги је и 
ње не тех ни ке. Опе ра тив но ле че ње са сто ји се из ин ди ка ци ја и опе ра тив не 
тех ни ке. Опе ра тив на тех ни ка је на чин ка ко се из во ди ле че ње и нај ве ћим 
де лом за ви си од уве жба но сти и ве шти не ко јом се она из во ди. Код из-
у ча ва ња опе ра тив ног ра да и сти ца њу тех нич ке ве шти не тре ба ићи по-
ступ но, од лак ших и јед но став ни јих ка те жим и сло же ни јим рад ња ма. 
Тим ре дом је у овој књи зи из ло же на ма те ри ја. На гла ше но је да прет ход но 
тре ба упо зна ти све дру ге рад ње ко је усло вља ва ју из во ђе ње и успех јед не 
опе ра ци је, а то су от кла ња ње бо ла, спре ча ва ње ин фек ци ја, при пре ма бо-
ле сни ка пре опе ра ци је и по сту па ње са њим по сле опе ра ци је. У књи зи су 
опи са не и ме то де ане сте зи је и сте ри ли за ци је и све дру ге основ не тех нич ке 
рад ње ко је при па да ју оп штој ме ди цин ској и хи рур шкој тех ни ци. По је ди-
не обла сти су оп шир ни је об ра ђе не и пре ла зе у де ло круг хи рур шког ра да 
прак тич ног ле ка ра.

По сле ове ма ле ана ли зе са др жа ја књи ге ја сно нам је од ко јих по чет-
них пој мо ва је мо рао да кре не аутор ка ко би ис пу нио пра зни ну ко ја је 
по сто ја ла у упо тре бљи вој ли те ра ту ри из ове обла сти. 
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Ра до ви из под руч ја то рак са и то ра кал них ор га на пред ста вља ју не 
са мо кли нич ке сту ди је хи рур шке па то ло ги је плу ћа, ме ди ја сти нал них ор-
га на и то ра кал ног зи да, већ да ју и лич ни Ми тро ви ћев при лог са вре ме ној 
опе ра тив ној те ра пи ји ових обо ље ња. По себ но се ис ти чу ње го ви ра до ви из 
обла сти хи рур ги је ехи но ко ку са плу ћа (1947. го ди не ура дио је пул мек то-
ми ју због ехи но ко ку са плу ћа). Зна чај ра до ва из обла сти то рак са је у то ме 
што су у вре ме об ја вљи ва ња 1949. го ди не по ме ну ти ра до ви пред ста вља ли 
пр ве пу бли ка ци је из ове обла сти и зна чи ли су по че так мо дер не груд не 
хи рур ги је, по себ но хи рур ги је плу ћа.

Митар Митровић са колегама на представљању књига

Тре ба на гла си ти да је ака де мик Ми тар Ми тро вић пи о нир хи рур ги је 
ти му са.

Ве ли ки број ра до ва из обла сти хи рур ги је аб до ме на по ла ри зу је се око 
кључ них про бле ма као што су ре па ра тор на и ре кон струк тив на хи рур ги ја 
жуч них пу те ва, хи рур ги ја ул ку сне бо ле сти и ње них ком пли ка ци ја, као и 
про блем ме та бо лич ких по ре ме ћа ја код акут них хи рур шких аб до ми нал них 
обо ље ња. Лич но ис ку ство ака де ми ка Ми тра Ми тро ви ћа зна чај но је код 
ле че ња пеп тич не, ре ци див не гри зли це же лу ца по Bil ltroth II или ГЕА кон-
вер зив ном опе ра ци јом по ти пу Bil ltroth I. За бе ле же на је кли нич ка про ве ра 
иде је да се се лек тив ном га стрич ном ва го то ми јом, од стра ње њем се кре тор-
но ак тив ног де ла же лу ца и га стро-ду о де нал ном ана сто мо зом мак си мал но 
су при ми ра се кре тор ни ка па ци тет же лу ца и та ко не са мо од стра ни ре ци-
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див ни ул кус не го и ство ре нај оп ти мал ни ји усло ви пре вен ти ве од по нов-
них ре ци ди ва. До бри кли нич ки ре зул та ти чи не да се овај рад ко ри стио у 
ре ша ва њу те ра пе ут ске про бле ма ти ке ре ци див них, ана сто мат ских ул ку са.

Хи рур шко ле че ње ва ску лар них обо ље ња и хи рур ги ја не у ро ве ге та тив-
ног си сте ма и ен до кри ног апа ра та при ка за ни су пре ко па то ло шких ста ња 
ко ја се у са вре ме ним усло ви ма ја вља ју у ве ли ком бро ју. Хи рур шко ле че ње 
зах те ва ју по вре де крв них су до ва, ане у ри зме, тром бо ем бо ли је и смет ње у 
вен ском кр во то ку. Проф. Ми тар Ми тро вић дао је ве ли ки до при нос ле че-
њу ових бо ле сти.

Хи рур шко ис ку ство из Дру гог свет ског ра та и ма сов них мир но доп-
ских тра у ма про фе сор М. Ми тро вић из нео је у ра до ви ма ко ји се ба ве 
тра у ма то ло ги јом. Ис ку ства у збри ња ва њу ра ње ни ка са Срем ског фрон та 
при ме њи вао је и у дру гим си ту а ци ја ма. Та ко је, по сле зе мљо тре са у Ско-
пљу, 26. ју ла 1963. го ди не, уче ство вао у збри ња ва њу по вре ђе них. Де таљ но 
се ба вио збри ња ва њем по вре ђе них crush-по вре да ма. У овим ра до ви ма је, 
осим по да та ка о кли ни ци, па то фи зи о ло ги ји, би о хе ми ји и ме та бо лич ким 
по ре ме ћа ји ма, ис пи та на и про це ње на уло га, те ра пе ут ска ефи ка сност и 
ин ди ка ци је за при ме ну ве штач ког бу бре га код crushsin drom-a.

Ра до ви из обла сти екс пе ри мен тал не ре па ра тор не и ре кон струк тив не 
хи рур ги је об у хва та ју ра до ве о тран сплан та ци ји бу бре га, као и екс пе ри-
мен тал ни рад из обла сти ду бо ке хи по тер ми је. Зна чај екс пе ри мен тал ног 
ра да о хи по тер ми ји је у то ме што раз ја шња ва не ке де ло ве кључ ног про-
бле ма (ме та бо лич ке аци до зе), због ко јег ду бо ка хи по тер ми ја по мо ћу ван-
те ле сног кр во то ка ни је мо гла би ти уве де на у ху ма ну, кли нич ку ме ди ци ну 
и хи рур ги ју.

Зна чај ни су и ра до ви проф. Ми тро ви ћа из обла сти кан це ро ло ги је, 
ко ји у пр вом ре ду да ју ис црп не ана ли зе кли нич ког ма те ри ја ла ко ји има ју 
за циљ да алар ми ра ју и ис так ну зна чај ра не ди јаг но сти ке и пра во вре ме-
ног ин тер ве ни са ња. 

Ра до ви из оп ште ме ди ко-хи рур шке про бле ма ти ке по себ но се ба ве 
не же ље ним по сле ди ца ма тран сфу зи је кр ви, као и ети о па то ге не зом и са-
вре ме ном те ра пи јом ср ча ног аре ста.

МИ ТАР МИ ТРО ВИЋ 
И СРП СКА АКА ДЕ МИ ЈА НА У КА И УМЕТ НО СТИ

У Ар хи ву СА НУ, из ме ђу оста лог, на ла зи се и из ве штај о ра ду проф. 
Ми тра Ми тро ви ћа у 1976. го ди ни, ко ји је под нео Оде ље њу ме ди цин ских 
на у ка Срп ке ака де ми је на у ка и умет но сти. Пре ма том до ку мен ту, 1976. 
го ди не, М. Ми тро вић је ра дио на ме ђу а ка де миј ском про јек ту Ма лиг ни 
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ту мо ри гла ве и вра та. Ту мо ре мо зга об ра ђи ва ли су про фе со ри Сло бо-
дан Ко стић и Јо ван Ри стић, а ту мо ре гла ве и вра та об ра ђи вао је М. Ми-
тро вић са са рад ни ци ма. Као спољ ни са рад ни ци ода бра ни су на став ни ци 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. На пра вљен је про грам ра да за део 
про јек та ко ји во ди проф. М. Ми тро вић. По чет ком 1977. го ди не пла ни ран 
је са ста нак свих ко ор ди на ци о них од бо ра. Осим ра да на овом про јек ту, 
проф. Ми тар Ми тро вић ак тив но је ра диo и на ор га ни зо ва њу ме ђу на род-
них хи рур шких кон гре са као ре дов ни члан Свет ског хи рур шког дру штва 
и Европ ског дру штва за кар ди о ва ску лар ну хи рур ги ју. У из ве шта ју, оба-
ве шта ва Оде ље ње да ак тив но уче ству је у по сле ди плом ској на ста ви Ме-
ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду.

Ака де мик Ми тар Ми тро вић у  стану

Ре зи ми ра ју ћи све украт ко на ве де не чи ње ни це из жи во та и ра да ака-
де ми ка Ми тра Ми тро ви ћа, мо же мо за кљу чи ти да је сво јим ра дом по ка зао 
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не са мо со лид ност кли ни ча ра и из вр сног пе да го га, не го да је сво јим струч-
ним и на уч ним ра до ви ма обо га тио и ме ди цин ску ли те ра ту ру.

ОД ЛИ КО ВА ЊА

Сво јом струч но шћу и огром ним на уч ним до при нос сте као је од ли-
ко ва ња и број на при зна ња у зе мљи и ино стран ству. 

Ака де мик Ми тар Ми тро вић но си лац је: Ор де на ра да са цр ве ном 
за ста вом; Ди пло ме са ве за ле кар ских дру шта ва Ју го сла ви је 1966 го ди не; 
Ју би лар не ди пло ме Са ве за ле кар ских дру шта ва (по во дом про сла ве два де-
сет пе то го ди шњи це ра да 1971. го ди не), злат не пла ке те Срп ског ле кар ског 
дру штва и злат не пла ке те Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду 

АНА ЛИ ЗА НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИХ 
СТРУЧ НИХ И НА УЧ НИХ РА ДО ВА

1. Ми тро вић М; Га ђан ски Б.: О уну тар њим би ли јар ним фи сту ла-
ма, Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 5: 349–358 (1947)
У ре ви јал ном члан ку ауто ри су ми ра ју та да шња хи рур шка са зна ња 

о ети о ло ги ји и па то ге не зи спон та них уну тра шњих би ли о ди ге стив них 
ко му ни ка ци ја. Оне су нај че шће са жуч ном ке си цом (82%) а по том хо-
ле до хом (18%) (Judd i Bur den, 1925). Та ко ђе, оне нај че шће ко му ни ци ра ју 
са ду о де ну мом (24%), за тим же лу цем (13%) и на кра ју са ко ло ном (4%) 
(Co ur vo i si er, Naunyn). Нај че шћи ети о ло шки фак тор је сте би ли јар на кал-
ку ло за, ре ђе ма лиг ни ту мо ри а вр ло рет ко «чир сто ма ка, од но сно чир 
два на е сто па лач ног цре ва». Пе не тра ци ја ул ку сне бо ле сти га стро у о де ну ма 
у би ли јар не пу те ве би ла је вр ло рет ка по ја ва, иако је са ма ул ку сна бо лест 
би ла ре ла тив но че ста. Са оп шта ва ју ћи ре зу ла те ле че ња свог бо ле сни ка, 
зе мљо рад ни ка ста рог 40 го ди на, ауто ри на во де да су у ли те ра ту ри на шли 
са мо осам об ја вље них слу ча је ва. Пр ви је об ја вио Rob son, 1909. го ди не. 
Ди јаг но за је по ста вље на на осно ву ви ше го ди шњег то ка бо ле сти и, ко нач-
но на осно ву ра ди о ло шког пре гле да ко ји је у то вре ме био је ди но ди јаг-
но стич ко тех нич ко по ма га ло. Опе ра тив ни на лаз је по твр дио по сто ја ње 
ду о де нал ног ул ку са «ко ји је пер фо ри рао (ми би смо ре кли – пе не три рао) 
у хо ле до хус», као и из ме ње не ана том ске од но се «услед обил них пе ри ду о-
де нал них сра сли на». Раз ма тра ју ћи мо да ли те те опе ра тив ног ле че ња проф. 
Ми тро вић за сту па ста но ви ште да у овим усло ви ма тре ба на чи ни ти са-
мо де ри ва ци ју же лу дач ног са др жа ја (га стро е не ро а на сто мо зу), што је код 
при ка за ног бо ле сни ка и учи ње но (зад ња ре тро ко лич на). Он сма тра да је 
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у да тим окол но сти ма «ре сек ци ја сто ма ка и за тва ра ње фи сту ле је дан за-
ма шан и опа сан по ду хват».

2. Ми тро вић М.: Цир ку лар ни шав A. Fe mo ra lis, 
Срп. Арх. Це лок. Лек. св.12: 1019–1021 (1947)
Проф. Ми тро вић је при ка зао јед ног бо ле сни ка код ко га је то ком пе-

ри ар те риј ске сим па тек то ми је због «Mal per fo rant plan ta i re» (Ma lum per fo-
ran ce plan tae pe dis) на ста ла по вре да фе мо рал не ар те ри је ко ја је успе шно 
збри ну та кру жним ша вом. То је ауто ру по слу жи ло као по вод да ис так не 
сло же ност и зна чај ове ва ску лар не ре кон стру ци је у вре ме ну ње ног из-
во ђе ња, ка да ни су по сто ја ла са вре ме на тех нич ка по ма га ла (атра у мат ски 
шав и сл.), ко ја су овај хи рур шки за хват да нас учи ни ла јед но став ни јим и 
ру тин ским. Шав је из ве ден «тан ким ла не ним кон цем, по мо ћу ма лих ига-
ла, обич но упо тре бља ва них у оку ли сти ци». Прок си мал ни крај ар те ри је 
је из пре до стро жно сти за у здан «да у слу ча ју по пу шта ња ша ва, од но сно 
кр ва ре ња, мо же да се за тег не као ли га ту ра». 

3. Ми тро вић М.: Кар ци ном дој ке као ула зна вра та те та ну са,
Срп.Арх.Це лок.Лек. св. 2: 152 – 157 (1948)
У вре ме пи са ња овог ра да те та нус ни је био рет ка по ја ва. Проф. Ми-

тро вић се ба ви вр ло де таљ ном ана ли зом мо гу ћих на чи на ин фек ци је бо ле-
сни це са дис крет но ег зул це ри ра ним кар ци но мом дој ке ко ја је ра ди кал но 
хи рур шки ле че на и код ко је су се у не по сред ном по сто пе ра тив ном то ку 
(8. дан) ја ви ли из ра же ни кли нич ки зна ци те та ну са. Бо ле сни ца је ле че на и 
из ле че на ви со ким до за ма ан ти те та ну сног се ру ма и пе ни ци ли на и дру гим 
ле ко ви ма уз ло кал но ис пи ра ње опе ра тив не ра не Da kin-овим рас тво ром. 
У пре гле ду кон сул то ва не ино стра не ли те ра ту ре, аутор је из нео низ при-
ме ра не ти пич ног на стан ка те та ну сне ин фек ци је ис ти чу ћи да је «те та нус, 
бла го да ре ћи сво јим осо би на ма от пор но сти и при ла го ђа ва ња, при су тан 
ско ро сву да – пре све га на чо ве ку и у чо ве ку». При ка за ни слу чај се мо же 
увр сти ти у тзв. хи рур шки те та нус, јер се ја вио по сле хи рур шке ин тер-
вен ци је, али на чин ње го вог на стан ка је, сва ка ко, из у зе тан због че га је и 
за слу жио да се о ње му рас пра вља. У за кључ ку проф. Ми тро вић су ге ри ра 
пре до стро жност, од но сно, пре о пе ра тив нзу или не по сред ну по сто пе ра-
тив ну иму ни за ци ју «где год по сто је ма и нај ма ње сум њи ве ул це ра тив не 
про ме не».

4. Ми тро вић М.: Стран гу ла ци о ни иле ус због ано ма ли је плек су са 
пам пи ни фор ми са,
Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 4: 345–350 (1948)
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Са оп штен је би за ран слу чај псе у до ин кар це ра ци је уро ђе не пре пон ске 
ки ле иза зва не стран гу ла ци јом црев не ви ју ге зад њим пам пи ни форм ним 
ва ску лар ним спле том ко ји је био одво јен од спер ма тич ног фу ни ку лу са и 
по ста вљен ин тра пе ри то не ал но. Аутор ела бо ри ра мо гу ћи ме ха ни зам на-
стан ка ове рет ке уро ђе не ано ма ли је. За ни мљи во је ре ћи да је хи сто ло шки 
пре глед и по твр ду пре па ра та учи нио про фе сор хи сто ло ги је др А. Ко стић. 

5. Ми тро вић М.: При лог пи та њу хи рур шког ле че ња брон хи ек та-
зи ја,

Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 2: 135 – 139 (1949)
По ла зе ћи од успе шно опе ри са ног бо ле сни ка, проф. Ми тро вић де-

таљ но раз ма тра све те шко ће и ди ле ме ко је су по сто ја ле у то вре ме у хи-
рур шком ле че њу бри ни е та зи је. Он по себ но ис ти че та да шње «на ше спе ци-
фич не усло ве» – не до ста так ис ку ства и по треб них тех нич ких сред ста ва, 
ин стру ме на та и апа ра та, ко је зах те ва хи рур ги ја груд них ор га на. По себ но 
де таљ но је ана ли зи рао опе ра тив ну тех ни ку, од на чи на при сту па, по је ди-
нач ног под ве зи ва ња еле ме на та ко ре на плу ћа, до дре на же то рак са. Проф. 
Ми тро вић ис ти че ве ли ки зна чај пре о пе ра тив не при пре ме ових бо ле сни ка 
а на ро чи то по сто пе ра тив ног ле че ња за ко нач ни успех опе ра ци је. Он за-
кљу чу је: «Наш слу чај је опе ри сан под им про ви зо ва ним тех нич ким усло-
ви ма за по јам ве ли ке плућ не хи рур ги је, па ипак је за крат ко вре ме из ле чен 
и цео ток је био без ком пли ка ци ја. То мо же да ти под стре ка на ма сви ма да 
ову гра ну хи рур ги је са вла да мо и одо ма ћи мо».

6. Ми тро вић М., Ра шо вић Љ.: При лог пи та њу опе ра тив ног ле че-
ња па пи ло ма сто ма ка,
Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 7–8: 610– 613 (1951)
Де таљ на ана ли за то ка бо ле сти и ле че ња мла дог бо ле сни ка (30 год) 

по слу жи ла је ауто ри ма као по вод за раз ма тра ње та да шњих опреч них ста-
во ва о хи рур шким ме то да ма укла ња ња по ли па же лу ца. Огра ни че не ди-
јаг но стич ке мо гућ но сти то га вре ме на (са мо пре о пе ра тив на ра ди о гра фи ја 
же лу ца) упу ћу ју ауто ре на хи рур ши ра зу ман и ра ци о на лан при ступ, од но-
сно ши ро ку екс ци зи ју ту мо ра и здра ве око ли не на су прот за го вор ни ци ма 
ра ди кал ни јих опе ра ци ја (суб то тал на га стрек то ми ја) због по тен ци јал но 
ма лиг не при ро де ту мо ра (HP: pol li pus ade no ma to sus ven tri cu li). Они сма-
тра ју да је ...»суб то тал на га стрек то ми ја, без об зи ра на ста ње са вре ме не 
опе ра тив не тех ни ке и са вре ме на моћ на пре о пе ра тив на и по сле опе ра тив на 
те ра пиј ска сред ства још увек ри скан тан акт, опе ра тив на ме ра ко ју тре ба 
при ме њи ва ти са мо ако по сто је ствар ни раз ло зи за то».
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7. Ми тро вић М.: При лог по стан ку и ли је че њу за мр лих ра на по-
сли је по вре да,
Ме ди цин ски Збор ник, Це ти ње, 1:17–26 (1952)
Не ко ли ко ода бра них ра до ва, као и зна ча јан део свог хи рур шког опу-

са проф. Ми тро вић је по све тио хи рур ги ји сим па ти ку са под упли вом та да 
ак ту ел не и код нас вр ло ути цај не фран цу ске шко ле Re ne Le ric he-a. У овом 
ра ду он де таљ но раз ма тра узро ке на стан ка «за мр лих» (тор пид них) ра на 
по сле ме ха нич ких по вре да ме ких тки ва и ко сти ју «код ко јих је са успе хом 
при ме нио се риј ске бло ка де лум бал ног сим па ти ку са но во ка и ном». У се-
ри ји од 14 бо ле сни ка успех је по стиг нут у 85% слу ча је ва. На осно ву свог 
ду го го ди шњег ис ку ства и на уч ног про ми шља ња про бле ма, др Ми тро вић 
са раз ло гом сма тра да је при ро да оште ће не и де га ра ди ра не ло кал не тро-
фи ке раз ли чи та код по вре да и бо ле сних ста ња (ди ја бе тес и др). Због то га 
је раз ли чит и по зи ти ван учи нак при ме ње не те ра пи је.

8. Ми тро вић М., Ра шо вић Љ.: Кли ни ка и те ра пи ја ди на мич ких 
иле у са, 

Ме ди цин ски Збор ник, Це ти ње, 2: 53–61 (1953)
По сле де таљ ног раз ма тра ња па то фи зи о ло ги је и мо уг ћих ети о ло шких 

фак то ра ди на мич ког иле у са, ауто ри са оп шта ва ју сво ја кли нич ка ис ку-
ства у ле че њу 78 бо ле сни ка. Кон ти ну и ра на на зо га стрич на сук ци ја уз до-
вољ но ве ли ке ко ли чи не елек тро лит них рас тво ра у ви ду ин фу зи ја у ци љу 
одр жа ва ња ме та бо лич ке рав но те же во де и со ли и тран сфу зи ја кр ви ра ди 
су зби ја ња хи по про те и не ми је с јед не стра не и па ра вер те брал на ин фил тра-
ци ја лум бал ног сим па ти ку са но во ка и ном пред ста вља ју су шти ну успе шног 
ле че ња и узро ка и по сле ди ца овог сло же ног ста ња.

9. Сто ја но вић В., Ми тро вић М., Ра шо вић Љ.: Кар ди о спа зам кроз 
на ша кли нич ка и те ра пиј ска ис ку ства,
Ac ta Chir.Iug. св. 1–2: 2–12 (1954)
Ово је пр ви рад пр ве све ске но во по кре ну тог ча со пи са Удру же ња хи-

рур га Ју го сла ви је ко ји и да нас из ла зи. Мо же се с пра вом ре ћи да он сво јом 
струч ном вред но шћу и на уч ним про ми шља њем про бле ма у да том вре-
ме ну то у пот пу но сти за слу жу је. Ауто ри, на ши еми нент ни хи рур зи, већ 
та да се успе шно ба ве сло же ном хи рур ги јом јед ња ка, пот пу но у скла ду са 
та да шњим свет ским ауто ри те ти ма за ову област. Ре ви јал но раз ма тра ју ћи 
та да шње опреч не ста во ве о сло же ној ети о ло ги ји аха ла зи је јед ња ка (та да је 
ва же ћи тер мин био кар ди о спа зам), они се на осно ву свог ви ше го ди шњег 
кли нич ког ис ку ства и де таљ не ана ли зе се ри је од 12 успе шно опе ри са них 
бо ле сни ка ар гу мен то ва но за ла жу за Hel ler-ову опе ра тив ну ме то ду ле че ња 
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(на су прот ме то ди по Heyrovsky) ко ја је и да нас, уз са вре ме не мо ди фи ка-
ци је (dor, to u pet) до ми нант на ме то да из бо ра.

10. Ми тро вић М: Fi bro ma ova rii per mag num 
Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 11: 1296–1297 (1957)
При ка зан је ре дак слу чај ги гант ског фи бро ма јај ни ка («ве ли чи не ма-

те ри це у по след њем ме се цу труд но ће») удру же ног са ми о ми ма ма те ри це 
код вр ло го ја зне бо ле сни це (до 110 кг). Ду го го ди шњи раст ту мо ра без епи-
зо да тор зи је, био је при кри вен екс трем ном го ја зно шћу ко ја је оте жа ва ла 
кли нич ке пре гле де. Због то га је пра ва при ро да ту мо ра у тр бу ху от кри ве на 
тек «per la pa ro to mi am». Не по сто ја ње ул тра звуч них и КТ по ма га ла чи не 
ра зу мљи вим пре о пе ра тив на ди јаг но стич ка огра ни че ња тог вре ме на и тим 
вред ни је хи рур шке на по ре у ле че њу.

11. Ми тро вић М., Ла зо вић В.: Иди о пат ски ин фаркт омен ту ма 
Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 12: 1427–1439 (1957)
Су о че ни са рет ком ка зу и сти ком акут но га аб до ме на успе шно и јед-

но став но хи рур шки ре ше но, ауто ри раз ма тра ју ети о ло ги ју апо плек си је 
ви сце лар них ор га на уз кон сул та ци ју бо га те ре ле вант не ли та ра ту ре. По-
ред ино стра них, они ци ти ра ју и до ма ће ауто ре (В. Сто ја но вић, 1946, С. 
Кра сић, 1947). Ауто ри кон ста ту ју да не по сто ји ти пич на кли нич ка сли ка 
овог но зо ло шког ен ти те та, а с об зи ром на ње го ву сло же ну ва ску лар ну 
ети о ло ги ју, по ред јед но став не хи рур шке ре сек ци је обо ле лог де ла омен-
ту ма, тре ба ло кал но при ме ни ти и сим па ти ко ми ме ти ке (адре на лин и др.).

12. Ми тро вић М.: За ме на сте за ча чма ра тран спо но ва ним ми ши ћем 
при ми ца чем бу та, 
Срп. Арх. Це лок. Лек. св.4: 429–434 (1962)
Ово је ве ро ват но пр ва опе ра ци ја ове вр сте из ве де на код нас. Проф. 

Ми тро вић је успе шно пре ме стио ми шић при ми цач бу та и кру жно по ста-
вио око чма ра чи ме је на док на дио гу би так анал ног сфинк те ра и ње го ве 
функ ци је. При ме на фор цеп са то ком по ро ђа ја до ве ла је до руп ту ре ме ђи це 
ко ја је би ла раз лог да се по сле при мар не ре па ра ци је то ком сле де ћих 14 го-
ди на ја ве број не ло кал не ком пли ка ци је (рек то ци сто це ла, рек то ва ги нал на 
фи сту ла), ко је су зах те ва ле ве ћи број (5) не успшних хи рур шких ин тер-
вен ци ја. Крај њи ис ход је био пот пу на ин кон ти нен ци ја сто ли це и те шко 
пси хич ко ста ње бо ле сни це. Др Ми тро вић се хра бро од лу чио на опи са ни 
ра ди кал ни ре кон струк тив ни по ду хват и у овом ра ду ко мен та ри ше де ли-
кат не де та ље опе ра тив не тех ни ке. Кон тро ла бо ле сни це по сле 6 ме се ци је 
по ка за ла пот пу ну кон тро лу чвр сте сто ли це а «за по треб но вре ме» и теч не 
сто ли це, као и вољ ну кон трак ци ју но вог сфинк те ра.
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13. Ми тро вић М., Шег пво И.: При лог сту ди ји опе ра тив них ме то-
да у ле че њу ва ри ко це ла и на ша ис ку ства,
Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 6: 605–612 (1962)
Ана ли зом број них ме то да хи рур шког ле че ња ва ри ко це ле, ауто ри се 

опре де љу ју за за бо ра вље ну и за по ста вље ну опе ра ци ју по О. Ива ни ше ви-
ћу, ко ју је он на чи нио још 1922. го ди не у Бу е нос Аире су. Ауто ри сма тра ју 
да, док ве ћи на дру гих по сту па ка укла ња по сле ди це, ова ме то да има ка у-
зал ни зна чај, јер от кла ња ре флукс кр ви пре ко спер ма тич не ве не. Они су 
то ар гу мен то ва ли ана ли зом сво јих 20 опе ри са них бо ле сни ка код ко јих су 
овом ме то дом по сти гли до бре не по сред не и уда ље не (по сле 1,5 го ди не) 
ре зул та те.

14. Ми тро вић М., Но ви чић Д.: Ha e man gi o ma he pa tis,
Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 10: 979–982 (1962)
При ка зан је ре дак слу чај бо ле сни це са би ло бар ним хе ман ги о ном је-

тре ве лич не «му шке пе сни це и ман да ри не» за чи је ле че ње је би ла по треб-
на обо стра на пар ци јал на хе па тек то ми ја. Ис так ну те су и ди јаг но стич ке 
те шко ће ове бо ле сти у та да шњем вре ме ну ка да су огра ни че не ра ди о ло-
шке ме то де (без ске не ра, НМР и ул тра зву ка) би ле је ди на по моћ. Оп се жна 
опе ра ци ја је успе шно из ве де на и без са вре ме них тех нич ких по ма га ла, што 
ја сно го во ри о про фе си о нал ном уме ћу проф. Ми тро ви ћа.

15. Ми тро вић М., Но ви чић Д.: Тра у мат ска руп ту ра Mu scu lusa Rec-
tusa ab do mi nisa,
Срп. Арх. Це лок. Лек. св. 12: 1217–1219 (1962)
Рет ка по ја ва руп ту ре пра вог ми ши ћа пред њег тр бу шног зи да би ла је 

по вод да ауто ри са оп ште сво је лич но за па жа ње. На осно ву ли те ра ту ре они 
ети о ло шки де фи ни шу два ме ха ни зма ети о ло ги је на ста ја ња овог ен ти те та. 
Пр ви је ди рект ни, на стао не по сред ним деј ством ме ха нич ке си ле, док је 
дру ги ин ди рект ни, на стао спон та но деј ством рас те за ња ми ши ћа ко је пре-
ла зи от пор ну сна гу ела стич но сти ми шић них вла ка на. Ауто ри се за ла жу 
за при ме ну при мар ног ша ва ми ши ћа уме сто кон зер ва тив ног ле че ња или 
опе ра тив ног укла ња ња хе ма то ма. 

16. Ми тро вић М., Ва си ље вић Д., Ми лу ти но вић М., Сре те но вић М., 
Ше го вић И.: Кан ди до зни пе ри то ни тис,
Глас CCLXXXVII СА НУ, књ. 25: 1–7 (1974)
Де таљ но је при ка зан ве о ма ре дак слу чај пе ри то ни ти са иза зва ног 

гљи ви цом Can di da al bi cans, ко ји се раз вио код бо ле сни ка од 57. го ди не, 
по сле хи рур шког укла ња ња кал ку ло зне жуч не ке си це пра ће ног по сто-
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пе ра тив ном ком пли ка ци јом (суб фре нич ни аб сцес). Без спе ци фич них 
кли нич ких ма ни фе ста ци ја ди јаг но за је ко нач но по ста вље на кул ту ром 
пе ри то не ал не теч но сти (асци тес). Кан ди да је из ло ва на и у бри су ждре ла, 
спу ту му, жу чи и фе це су бо ле сни ка. Ауто ри ра зло жно и с пра вом за кљу-
чу ју да је ге не ра ли зо ва на гљи вич на ин фек ци ја, ко ја је ко нач но успе шно 
из ле че на спе ци фич ним ле ко ви ма (ве ли ке до зе Nis ta tin-a), на ста ла као 
по сле ди ца иму но ло шког де фи ци та бо ле сни ка из цр пље ног хи рур шким 
ком пли ка ци ја ма и ду го трај ном при ме ном ан ти би о ти ка. 

Исти рад је (in ex ten so) на ен гле ском је зи ку об ја вљен и у «Бил те ну 
ме ди цин ских на у ка», том LII, No. 10, str. 1 – 10 (1974)
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MITAR MITROVIĆ
(1903–1983)

Born on 25th December 1903 in a family of spiritual and moral virtues, 
Mitar Mitrovic was remembered by his contemporaries as an excellent surgeon 
and a teacher, defi ning clear terms towards honesty and humanity throughout 
his life, truly supported by his wife, Jelena.

He graduated from high school in Podgorica and completed Medical Stu-
dies in Belgrade in 1930. During his studies, fi rst as a student and later as a 
trainee, he was engaged as a demonstrator in Anatomy Institute. As a young 
doctor, employed at Th e Internal Clinic, he was learning from Prof. Ignjatov-
ski. Later on, at Th e First Surgical Clinic, at the department of Prof Kostic, he 
completed surgical training and became a consultant surgeon. By presenting 
the thesis Prologue of Gas Gangrene Studies, he achieved the PhD degree at the 
Medical Faculty, University of Belgrade, 

During the 2nd World War he was the main surgeon of the First Army and 
the head of Military Hospital during battles in Srem front. Aft er the war he was 
one of the organizers of the Health Care Service. In 1956 he was named a direc-
tor of Surgical Clinic, which later became University Clinic and during 15 years 
of his leadership he managed to turn a 60 bed department into Th e Institute of 
Surgery, with the capacity for 200 patients, employing over 35 surgeons, with 
all surgical specialty departments, achieving European surgical standards. As 
a chief of the Department of Comparative Studies, he was a respected lecturer, 
with great expertise, always radiating amazing energy with an extraordinary gift  
for organization. As a founder of the Department of Experimental Surgery he 
paid a special attention on the fi elds of thoracic, vascular, endocrine, pancreatic 
and hepatobilliary surgery.

In 1976 members of the Academy Borislav Bozovic, Sava Petkovic, Slo-
bodan Kostic i Isidor Papo recommended him as a corresponding member of 
SANU, emphasizing the results he achieved in science, clinical practice and 
teaching as well as his pioneer role in esophageal and kidney transplantation 
surgery. In 1981 he became a full member of SASA.

Th e education in thoracic and cardio surgery, sponsored by WHO, he 
started in Stockholm in 1953 under the mentorship of Prof Crawford, continued 
in Oslo (Prof Semba), Paris (Prof Dalen and Mono), Lion (Prof Santia) and in 
Zurich (Prof Brunner). Apart from that, he also spent time learning in clinics 
in London, Paris, Vienna, Rome, Moscow, Leningrad, Munich and Geneva.

Prof Mitrovic was a member of the management of Th e Serbian Medi-
cal Society (SLD), vice president of Gastroenterological and the president of 
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Surgical Section of SLD, member of European Society of Cardiovascular Sur-
geons, member of Th e Executive Comity of Oncological Society and a National 
Delegate of the International Anticancer League.

His scientifi c researches he started as early as in 1934, when he presented 
his experience with Whitehead procedure at the First Congress of Surgeons of 
Yugoslavia. About 47 papers he published were clinical studies and 16 other 
publications were surgical rarities. His work showed the variety and experience 
in the fi elds of traumatology, experimental, thoracic, reconstructive, abdominal, 
vascular, neuro and endocrine surgery, published in national and international 
medical journals or presented at international symposia or congresses. 

In 1954 he published a textbook titled Basics of Operative Techniques and 
Emergency Surgical Interventions.

All the achievements of this great man cannot be summarized in fewer 
words. As a dedicated doctor and a professor with fruitful carrier, he was an 
outstanding individual of our scientifi c history and a founder of modern Ser-
bian Medicine. 



НЕНАД ЗРНИЋ
(1909–1991)

Ђорђе Зрнић









БИ О ГРА ФИ ЈА
 
Ака де мик Не над Зр нић ро ђен је 28. ја ну а ра (по но вом ка лен да ру 

10. фе бру а ра) 1909. го ди не у Шап цу од оца Јо ва на, гра ђе вин ског, „са мо у-
прав ног“ окру жног ин же ње ра (у Ср би ји их је би ло 28 од 264 ин же ње ра у 
пе ри о ду 1852–1914. го ди не), и мај ке На та ли је, учи те љи це. Јо ван Зр нић је 
по ти цао из све ште нич ке по ро ди це, по ре клом из Хер це го ви не, а пр ви пре-
дак ко ји је до шао у Бо сну, за вр шио је бо го сло ви ју у Пећ кој Па три јар ши ји и 
звао се Ђор ђе. Де да Пе тар је био све ште ник у се лу Би стри ца у Бо сни, да нас 
оп шти на При је дор. Јо ван Зр нић је из Бо сне пре бе гао у Ср би ју 1886. го ди не 
где је и за вр шио гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду. Ни ко ла Јок си мо вић, 
де да по мај ци, био је унук кне за кра гу је вач ке на хи је Те о до си ја Ма ри ће ви ћа 
(на ње го вом има њу, у „Ма ри ће ви ћа ја ру зи“, одр жан је збор уста ни ка на 
Сретење 1804. го ди не). Био је кмет оп шти не Аранђелов ац  11 го ди на, пред-
сед ник оп шти не Аран ђе ло вац, на род ни по сла ник (1884), члан На пред не 
стран ке. Ба вио се тр го ви ном и био је шест го ди на управ ник „Ки се ле во де“ 
у Аран ђе лов цу. Био је ко ман дир На род не вој ске, уче ство вао је у Срп ско-
тур ском ра ту 1876–1877. и Срп ско-бу гар ском ра ту 1885. го ди не.

Не над Зр нић је основ ну шко лу за вр шио у Вра њу, где је по ро ди ца 
би ла у из бе гли штву за вре ме ра та, а гим на зи ју у Бе о гра ду 1925. го ди не. 
Го ди ну да на је сту ди рао пра ва и био за по слен. Упи сао се на Елек тро-ма-
шин ски од сек Тех нич ког фа кул те те та у Бе о гра ду, школ ске 1926/27. го ди не 
и ди пло ми рао 19. фе бру а ра 1931. го ди не. У то ку сту ди ја ак тив но се ба вио 
ве сла њем (че тве рац са кор ми ла ром) и ви ше пу та осва јао пр во ме сто на 
так ми че њи ма. Док то ри рао је на Ма шин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду 1959. го ди не, са те мом ди сер та ци је: „При лог од ре ђи ва њу глав них 
ди мен зи ја бро да“ (мен тор ака де мик Ј. Хлит чи јев), по сле че га је про мо ви-
сан за док то ра тех нич ких на у ка. Оже нио се Мар ги том Ми кић, сту ден том 
фи ло зо фи је, ћер ком Ди ми три ја Ха џи Ми ки ћа, ви шег са вет ни ка Ге не рал не 
ди рек ци је же ле зни ца. Мар ги та је, по мај ци, ди рек тан по то мак Ха џи То ме 
Ста ји ћа из Вра ња. На де цу је пре нео љу бав пре ма тех нич ким на у ка ма: син 
Ђор ђе, проф. уни вер зи те та, кћер пок. Ев ге ни ја, дипл. инж. арх. и унук 
Не над, в. проф. Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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Пр вен ство по ду на вља 1930. го ди не 
(пр ва ци, В.К. Бе о град), Н. Зр нић пр ви до кор ми ла ра

Од мах по за вр шет ку сту ди ја за по слио се као ин же њер-кон струк тор 
у Фа бри ци ави о на „Lo u is BRE GU ET“ у Кра ље ву (13.03.1931–15.01.1932. 
и 15.10.1932.–30.09.1933. го ди не), где је ра дио на кон стру и са њу ала та и 
спра ва и од ре ђи ва њу рад ног вре ме на за се риј ску про из вод њу ави о на, а 
био је и по моћ ник ше фа оде ље ња. Од слу жио вој ни рок у мор на ри ци – хи-
дро а ви ја ци ја (По мор ска ва зду хо плов на шко ла за ре зер вне офи ци ре) од 
15.01.1932. до 15.10.1932. и по ло жио ис пит за ин же њер офи ци ра.

Би ро фа бри ке ави о на „L. BRE GU ET“ у Кра ље ву 1931. го ди не 
(Не над Зр нић пр ви сле ва)
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За по слио се као над зор ни ин же њер и шеф објек та у Ра ди о ни ци реч-
не пло вид бе на Ади Ци ган ли ји (од 1933. до 11.07.1935. го ди не), у свој ству 
ше фа објек та у оправ ци, као и у ауто ме ха ни чар ској ра ди о ни ци За ступ ни-
штва ауто мо би ла „W. H. Smyth“ у Бе о гра ду (1935/36), као шеф ра ди о ни це. 
Био је управ ник Бро дар ства Про мет не бан ке А. Д. у Бе о гра ду (16.01.1936–
01.07.1945), где је ру ко во дио плов ним пар ком, ра ди о ни цом за оправ ку 
бро до ва и ауто ме ха ни чар ском ра ди о ни цом.

Из вод из вој не књи жи це Не на да Зр ни ћа (1936)

По чет на пла та управ ни ка би ла је за то вре ме из у зет но ви со ка (5.000 
ди на ра), с тим што је до би јао 13 пла та го ди шње. У Бро дар ству Про мет не 
бан ке је од 5. ав гу ста 1939. го ди не био опу но мо ћен да ком па ни ју мо же 
„пу но ва жно пред ста вља ти и за сту па ти на свим ли ци та ци ја ма др жав ним, 
ба но вин ским и са мо у прав ним .... и све што бу де учи нио у на ше име при-
зна ће мо као оба ве зно за нас“. Ово по ка зу је ко ли ки је углед ужи вао и по-
ве ре ње ко је је у ње га имао пред сед ник и ак ци о нар фир ме инж. Ми лош 
Сав чић (гра до на чел ник Бе о гра да 1929–1930).

Бе о град ска про мет на бан ка осно ва на је 1895. го ди не на ба зи до ма-
ћег ка пи та ла и те жње да се Ср би ја при вред но осна жи и осло бо ди за ви-
сно сти од ино стран ства. Да би се за до во љи ле по тре бе Бе о гра да за пе-
ском и шљун ком, у окви ру Про мет не бан ке, њен пред сед ник и ак ци о нар 
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инж. Ми лош Сав чић по кре нуо је бро дар ство (1909. го ди не), чи ме је био 
обез бе ђен са вре ме ни на чин на бав ке, скла ди ште ња и пре но са тог гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла. 

По чет нич ка пла та управ ни ка Бро дар ства би ла је на ни воу ге не рал ске

Про мет на бан ка рас по ла га ла је ба гер ском и тран спорт ном фло том. 
За одр жа ва ње сво је фло те на де сној оба ли Са ве, бли зу бро до гра ди ли шта 
„Ср би ја“, има ла је сво ју бро до ре монт ну ра ди о ни цу. Ра ди о ни ца је по ру ше-
на за вре ме не мач ког бом бар до ва ња 1941. го ди не. Про мет на бан ка је по ред 
Бро дар ства из гра ди ла и низ ин ду стриј ских обје ка та у Ср би ји (про јек тант 
и ве ћин ски ак ци о нар М. Сав чић), а по след њи обје кат би ла је Фа бри ка ли-
ма у Зе му ну из гра ђе на 1939. го ди не.

По ло жио је др жав ни ис пит за овла шће ног ин же ње ра ма шин ске стру-
ке пред ко ми си јом при Ми ни стар ству гра ђе ви на 20.03.1934. го ди не, а од 
1936. је члан Ин же њерскe ко мо ре и ба ви се про јек то ва њем бро до ва и 
брод ских ин ста ла ци ја. Ја ну а ра 1937. го ди не по ста вљен је за стал ног суд-
ског ве шта ка Окру жног, Сре ског и Тр го вач ког су да у Бе о гра ду.

Као ре зер вни мор на рич ки офи цир (по руч ник) уче ство вао је у април-
ском ра ту 1941. го ди не. Ње го ва је ди ни ца је би ла ста ци о ни ра на у Ди ву ља ма 
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код Ши бе ни ка (хи дро а ви ја ци ја), где је за ро бљен од стра не Ита ли ја на. Из 
за ро бље ни штва је ус пео да по бег не и пре ко те ри то ри ја под оку па ци јом 
Не мач ке и кви слин шке НДХ до мо гао се Бе о гра да. Но ћу га је из Зе му на 
пре ко Са ве пре ве зао чам цем је дан ла ђар ко ји је ра ни је био за по слен у 
Бро дар ству Про мет не бан ке. 

Ми лош Сав чић је имао нео гра ни че но по ве ре ње 
у свог управ ни ка Бро дар ства

Од мах по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та до био је по сао и ре ше њем 
ми ни стра са о бра ћа ја 01.07.1945. го ди не пре ла зи у Глав ну упра ву реч ног са о-
бра ћа ја у Бе о гра ду где оста је до 30.08.1949. го ди не. У Глав ној упра ви реч ног 
са о бра ћа ја био је на сле де ћим ду жно сти ма: По моћ ник на чел ни ка Тех нич ког 
оде ље ња Глав не упра ве реч ног са о бра ћа ја, по моћ ник управ ни ка Ге не рал не 
ди рек ци је реч ног са о бра ћа ја, ди рек тор екс пло а та ци је и ди рек тор Би роа за 
уна пре ђе ње реч ног са о бра ћа ја. За вре ме ове слу жбе, по ред ба вље ња тех нич-
ком ад ми ни стра ци јом, ра дио је на до но ше њу тех нич ких пра вил ни ка, ба вио 
се про јек то ва њем бро до ва и са ра ђи вао у струч ним ча со пи си ма.

На ро чи то је зна ча јан ње гов струч ни рад, од мах по сле ра та, на об но ви 
реч ног бро дар ства, где је ве о ма ак тив но уче ство вао, ка ко на об но ви реч не 
фло те, та ко и на ре кон струк ци ји свих реч них бро до гра ди ли шта. Ра дио је 
као кон струк тор, по гон ски и над зор ни ин же њер.
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За ли ва ње по су де са по ве љом ко ја је узи да на у те ме ље Фа бри ке ли ма 
у Зе му ну 1939. го ди не (Не над Зр нић пр ви зде сна, Ми лош Сав чић 

са там ним на о ча ри ма)

Ука зом Ми ни стар ства са о бра ћа ја ФНРЈ по ста вљен је 1. сеп тем бра 
1949. го ди не за ви шег ин ду стриј ског ин же ње ра на Ма шин ском фа кул-
те ту Тех нич ке ве ли ке шко ле, а за тим је иза бран за до цен та (кра јем 1949. 
го ди не) за пред ме те Кон струк ци ја и град ња бро да и Бро до гра ди ли шта, 
при ста ни шта и екс пло а та ци ја плов ног пар ка.

Ван ред ни про фе сор по стао је 1954. го ди не, а од 1959. је ре дов ни про-
фе сор. Сту ден ти ма Гру пе за бро до град њу др жао је пред ме те из обла сти 
кон струк ци је и чвр сто ће бро да. Ду го го ди на је био шеф Ка те дре за бро до-
град њу и у два на вра та (1952/54, 1960/62) про де кан Ма шин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. По ред пред ме та за ко ји је био иза бран, пре да вао 
је и пред мет Про ра чун брод ских кон струк ци ја. На Ви со кој са о бра ћај ној 
шко ли (ка сни је Са о бра ћај ни фа кул тет) пре да вао је пред ме те: Пре то вар не 
ма ши не и по стро је ња и Лу ке и при ста ни шта. На Гра ђе вин ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду пре да вао је на по сле ди плом ским сту ди ја ма пред мет Об ли ко-
ва ње и про ра чун за ва ре них спо је ва у бро до град њи.

До ла ском на фа кул тет на уч ни и ис тра жи вач ки рад раз ви ја углав-
ном у три обла сти: те о ри ја брод ских кон струк ци ја, про јек то ва ње бро да 
и из град ња бро да. Ове три ди сци пли не по ве за не су ме ђу со бом, јер пр ва 
об у хва та кон стру и са ње брод ског тру па и про ра чун ње го вих еле ме на та, 
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дру га про јек то ва ње бро да, а тре ћа из град њу брод ског тру па, спу шта ње у 
во ду и ње го во опре ма ње што се оба вља у бро до гра ди ли шту.

Из обла сти те о ри је про ра чу на брод ских кон струк ци ја на уч ни рад је 
у по чет ку кон цен три сао углав ном на про ра чун кон струк ци је дна бро да. 
Пр ви ра до ви, об ја вље ни у на уч ним ча со пи си ма 1952. го ди не, об у хва та ју 
ме то де про ра чу на на по на у па сма ма и ре бре ни ца ма при ра зним усло ви-
ма оп те ре ће ња, доц ни је спе ци јал не слу ча је ве про ра чу на те ме ља глав них 
брод ских ма ши на. Ка сни је се ба ви про бле мом од ре ђи ва ња на по на опла те 
дна бро да уз ду жне град ње. Сви ови ра до ви пред ста вља ју до пу ња ва ње и 
про ду бља ва ње већ да тих ре ше ња, као и про на ла же ње и пред ла га ње но вих 
ре ше ња, по себ но код про ра чу на те ме ља. Ре зул та ти ових ра до ва при ме ње-
ни су у ин же њер ској прак си.

Не над Зр нић са су пру гом Мар ги том и си ном Ђор ђем 
(Ко ви ља ча 1937. го ди не)

Дру га гру па ра до ва се од но си на од ре ђи ва ње глав них ди мен зи ја бро-
да. Ова ис тра жи ва ња су ве ри фи ко ва на кроз про јек те ко је је во дио (као 
глав ни про јек тант) у пред у зе ћи ма реч не при вре де код из ра де про је ка та 
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спе ци јал них бро до ва. Мо же се без пре те ри ва ња ре ћи да је овај рад ис пу-
нио цео рад ни век ака де ми ка Зр ни ћа, и то увек са про јек ти ма бро до ва 
ко ји се пр ви пут из во де у на шој зе мљи. Ре зул та ти овог ра да де таљ но су 
при ка за ни у по гла вљу На уч на и ис тра жи вач ка де лат ност у Ин сти ту ту 
тех нич ких на у ка СА НУ.

У про јек тант ском ра ду осим ре зул та та по стиг ну тих са из гра ђе ним 
бро до ви ма и ба ге ри ма, по себ но се мо же ис та ћи са рад ња са при вре дом ко ја 
је омо гу ћи ла и из ко је су про и за шле две ве о ма бит не раз вој не ком по нен-
те: јед на да се бу де у то ку са са вре ме ним кон струк ци ја ма брод ског тру па, 
што је по треб но ра ди не го ва ња те о ри је кон струк ци ја и, дру го, што је од 
са рад ни ка на овим про јек ти ма ство рен ве о ма со ли дан ин же њер ски ка дар 
за про јек то ва ње и град њу бро до ва, ко ји је да нас у ста њу да са мо стал но 
ре ша ва и нај ком пли ко ва ни је за дат ке у про јек то ва њу и град њи бро да.

Н. Зр нић у Бро до гра ди ли шту Ма чван ска Ми тро ви ца 1958. го ди не 

Тре ћа де лат ност ко ја се од но си на град њу бро да про и за шла је из пр ве 
две. Ре а ли за ци ју сва ког про јек та бро да или уре ђа ја пра тио је од про јек та 
до пу шта ња у ре до ван по гон. Ово је са јед не стра не до ве ло до то га да се 
стал но уче ству је у про це су град ње бро да и да се стал но те жи уна пре ђе њу 
тог про це са, а са дру ге стра не због по тре бе по сло ва у ино стран ству и зе-
мљи, чи тав низ го ди на раз ви ја ла се и уса вр ша ва ла те о ри ја про јек то ва ња 
бро до гра ди ли шта.

У те о ри ју про јек то ва ња бро до гра ди ли шта Зр нић је увео та ко зва но 
зо ни ра ње те ре на бро до гра ди ли шта по функ ци ји, и то на управ ну зо ну, 
бро до гра ђев ну зо ну са ле жи штем за град њу и спу шта ње бро да, зо ну за 
др во и зо ну за опре ма ње бро да. Раз ра ђу ју ћи ова кав при ступ дис по зи ци ји 
свих обје ка та по функ ци ји и њи хо вој по ве за но сти, а др же ћи се на че ла да 
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се при то ме на нај ма њу ме ру све де пут кре та ња ма те ри ја ла и љу ди у це лом 
бро до гра ди ли шту, по стиг ну ти су до бри ре зул та ти у прак си. Та ко су оства-
ре ни про јек ти ве ли ких бро до гра ди ли шта у ино стран ству, ре кон струк ци ја 
бро до гра ди ли шта „Ти то“ у Бе о гра ду и чи тав низ ма њих бро до гра ди ли шта 
у зе мљи. По себ но је зна чај но на по ме ну ти да су све ин ста ла ци је и ме ха-
ни за ци ја за по ме ну та бро до гра ди ли шта про из ве де ни у на шој зе мљи по 
про јек ти ма про фе со ра Не на да Зр ни ћа и ње го вих са рад ни ка.

Рад у овој тре ћој де лат но сти, као и стал на са рад ња Ма шин ског фа-
кул те та и Ин сти ту та тех нич ких на у ка СА НУ са реч ном при вре дом у ве зи 
са свим пи та њи ма бро до град ње и бро дар ства, има ју као ре зул тат ства ра ње 
бе о град ске шко ле из обла сти бро до град ње за стал но уз ди за ње и уса вр ша-
ва ње струч них ка дро ва.

По до ла ску на фа кул тет, да ле ко пре не го што је за жи ве ла ор га ни зо-
ва на са рад ња Фа кул те та са при вре дом, Не над Зр нић по чео је да фор ми ра 
ad hoc рад не гру пе за про јек то ва ње, за то што је до бро по зна вао по тре бе 
при вре де. У те гру пе укљу чи вао је са јед не стра не и про фе со ра Хлит чи је-
ва, а са дру ге стра не аси стен те и сту ден те. Ус пе си ни су из о ста ја ли.

Ко ми си ја на од бра ни док то ра та;
Про фе со ри МФ: Н. Зр нић, Д. Ви тас, Б.Илић, П. Стан ко вић 

Зна чај но је до при нео ства ра њу ин же ње ра и док то ра на у ка из обла сти 
бро до град ње. Стал ном са рад њом на раз вој ној и струч ној де лат но сти са 
сво јим бив шим сту ден ти ма по сти гао је да се ње го ви са рад ни ци оспо со бе 
да про јек ту ју и са успе хом гра де нај ком пли ко ва ни је бро до ве у зе мљи и 
ино стран ству.
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Био је ви ше пу та члан ко ми си ја и мен тор док то ран ти ма на Ма шин-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, Стро јар ско-бро до гра ђев ном фа кул те ту у Ри-
је ци и Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду, про де кан Ма шин ског 
фа кул те та у два ман да та, члан Са ве та фа кул те та, члан Са ве та Ин сти ту та 
ма шин ског фа кул те та. 

По ред то га био је од го во ран и ак ти ван члан Са ве та за са о бра ћај сре-
за Бе о гра да, члан Ко ми си је за раз вој Ју го сло вен ског реч ног бро дар ства 
1957–1975, члан На уч но-струч ног са ве та Пред у зе ћа „Лу ка Бе о град“, члан 
тех нич ког са ве та ЈРБ, члан Ко ми си је за ре ви зи ју ин ве сти ци о них про гра ма 
из гра не реч ног и је зер ског са о бра ћа ја, са вет ник Ди рек ци је за из град њу 
бе о град ског при ста ни шта, пред сед ник дру штва бро до гра ђев них ин же-
ње ра и тех ни ча ра, члан Ко ми си је за тех нич ке на у ке за до де љи ва ље ок-
то бар ске на гра де Бе о гра да, члан Управ ног од бо ра Фон да за на уч на ис-
тра жи ва ња СА НУ 1974–1985, члан На уч ног ве ћа Ин сти ту та тех нич ких 
на у ка, ру ко во ди лац Од бо ра за бро до град њу Оде ље ња тех нич ких на у ка, 
члан Ко ми си је за тех нич ке на у ке Ре пу блич ке за јед ни це за на уч ни рад. 

На ла зио је вре ме на да се ан га жу је на ства ра њу струч них из да ња па 
је био члан је ре дак ци о ног од бо ра за пу бли ка ци ју „Раз вој тех ни ке и при-
вре де у Ју го сла ви ји 1945–1955“, члан уред ни штва ча со пи са „Бро дар ство“, 
члан ре дак ци о ног од бо ра ча со пи са „Бро до град ња“, „Плов ни пу те ви, бро-
дар ство и бро до град ња“ и „Тех ни ка“. 

Из у зет но од го вор не функ ци је ака де мик Зр нић је оба вљао као члан и 
пред сед ник ви ше са ве зних и ре пу блич ких ко ми си ја за пи та ња на у ке, тех-
ни ке и по себ но бро дар ства, као уче сник и ор га ни за тор мно гих на уч них 
ску по ва о пи та њи ма бро до град ње.

По ред ре дов ног ра да на фа кул те ту, ин тен зив но је са ра ђи вао са Ин-
сти ту том тех нич ких на у ка СА НУ (ра ни је Ма шин ски ин сти тут „Вла ди мир 
Фар ма ков ски“), у ко ме је био ру ко во ди лац Оде ље ња за бро до град њу од 
1949. до 1980. го ди не и ди рек тор од 1963. до 30.12.1980. го ди не. 

Од са мог осни ва ња, Оде ље ње је ра ди ло на те о риј ским про бле ми ма из 
обла сти бро до град ње. По ред тог ра да на те о риј ским про бле ми ма, ака де мик 
Н. Зр нић је не пре кид но са ра ђи вао са реч ним бро дар стви ма и бро до гра ди-
ли шти ма. Са рад ња је би ла пло до но сна и уче шће се увек ба зи ра ло на ре ша-
ва њу зна чај них про бле ма из обла сти реч не при вре де; из ра де ни за ори ги нал-
них про је ка та бро до ва за реч ни са о бра ћај, про јек то ва њу и из во ђе њу пр вих 
(у зе мљи) са мо ход них и не са мо ход них ре фу лер них ба ге ра са сан ду ком и/или 
са фре зе ром, ра зних ба гер ских уре ђа ја, спе ци јал них бро до ва, тех но ло шког 
про јек та на си па ња Но вог Бе о гра да са из бо ром фло те, ра да на ис пи ти ва њу 
при ме не си сте ма гу ра ња и гу рач ког са ста ва на на шим ре ка ма и дру гог.

На че лу Ин сти ту та тех нич ких на у ка СА НУ ака де мик Зр нић је као 
глав ни про јек тант ре а ли зо вао низ про је ка та ве ли ких бро до гра ди ли шта, 
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пре ко пред у зе ћа „Ин вест-Им порт“‘, углав ном у Бур ми, Ин до не зи ји и Бан-
гла де шу, а ра дио је и идеј не про јек те бро до гра ди ли шта за Иран, Ве не цу е лу 
и Ку вајт, про је кат на во за у Ира ну, про јек те ре кон струк ци је бро до гра ди-
ли шта у зе мљи, као и низ сту ди ја из ове обла сти у зе мљи и ино стран ству. 
Због спе ци фич них усло ва при про јек то ва њу при ме ње на су, по пр ви пут у 
све ту, мно га ори ги нал на ре ше ња. Ком плет на опре ма за ова бро до гра ди-
ли шта кон стру и са на је под ру ко вод ством ака де ми ка Зр ни ћа, про из ве де на 
у бив шој Ју го сла ви ји и ис по ру че на стра ном парт не ру.

Не над Зр нић у Ран гу ну, Бур ма, 1961. го ди не

За огро ман до при нос ко ји је дао раз во ју бро до град ње и, пр вен стве-
но раз во ју на у ке и афир ма ци ји на ше на у ке у све ту, проф. Не над Зр нић је 
1965. го ди не до био Ок то бар ску на гра ду гра да Бе о гра да за зна чај на оства-
ре ња у при вре ди, рад на про јек то ва њу си сте ма по ти ски ва ња на Ду на ву.

Априла 1972. изабран је за дописног, а 1985. године и за редовног 
члана САНУ.

Ака де мик Зр нић је аутор ве ли ког бро ја на уч но-струч них ра до ва 
углав ном из обла сти бро до град ње, као и низ сту ди ја и про је ка та бро до-
гра ди ли шта, ра зних реч них бро до ва, ба ге ра, тех нич ких пло ви ла и спе ци-
фич них брод ских, ба гер ских и бро до гра ди ли шних уре ђа ја. Имао је при-
ја вље не па тен те у зе мљи, САД и Ка на ди. Ње го ва уска на уч на ди сци пли на 
је те о ри ја и про ра чун брод ских ста тич ки нео д ре ђе них си сте ма, у окви ру 
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Октобарска награда града Београда, 1965. године

ко је је дао низ ко ри сних, прак тич них по сту па ка за бр зу про ве ру на по на. 
Об ја вљи вао је на уч не и струч не ра до ве из чвр сто ће бро да, про јек то ва ња 
тех нич ке фло те, бро до гра ди ли шта и реч ног са о бра ћа ја.

Не мер љив је до при нос ко ји је ака де мик Зр нић дао раз во ју реч не 
бро до град ње код нас и ње ној афир ма ци ји у све ту. При ме ном са вре ме них 
на уч них ме то да при про јек то ва њу и кон стру и са њу бро до ва и ба ге ра и 
уре ђа ја у овој обла сти из био је у сам врх свет ских ауто ри те та и зна чај но 
до при нео афир ма ци ји на у ке и на уч не ми сли у бро до гра ди ли шти ма и бро-
дар ско-ба гер ским пред у зе ћи ма. За со бом оста вио до бро при пре мље ну 
ге не ра ци ју од лич них струч ња ка ко ји су успе шно на ста ви ли ње го во пи о-
нир ско гра ди тељ ско де ло.
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Диплома Радничког савета ЈРБ-а за допринос да се 1962. године 
уведе систем потискивања пловила

Не над Зр нић је из ме ђу оста лог, глав ни про јек тант пр вог бро да из-
гра ђе ног у Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та за стра ног на ру чи о ца 
(Плов на ди за ли ца за Тур ску је пр ви из во зни по сао из ове обла сти, 1955. 
го ди не, но си во сти 45 то на, про из ве де на у бро до гра ди ли шту „Ти то“, да нас 
бро до гра ди ли ште „Бе о град“, у Бе о гра ду), као и ви ше до ма ћих плов них 
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ба ге ра (ве дри ча ра и ре фу ле ра), што је и би ло у цен тру ње го ве струч не 
ак тив но сти. Сход но то ме осно вао је Ла бо ра то ри ју за ис пи ти ва ње ба ге ра 
у Вин чи. Про јек то вао је низ бро до гра ди ли шта у зе мљи и ино стран ству 
(Бур ма, Ин до не зи ја, Банглaдеш, Ку вајт, Иран и Ве не цу е ла). Аутор је не ких 
ори ги нал них иде ја и ре ше ња (члан ка сти брод). За слу жан је за уво ђе ње 
по ти ски ва них са ста ва на на шим ре ка ма – уме сто до та да шњих те гље них, 
на кон че га је до био је ок то бар ску на гра ду гра да Бе о гра да.

Не над Зр нић са су пру гом Мар ги том 
и уну ком Не на дом у свом ста ну, 1969. го ди не

Сво ју кре а тив ност про фе сор Зр нић ис по ља ва јед на ким ин тен зи те-
том и у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, ње ном Ин сти ту ту тех нич-
ких на у ка, а она се пре све га огле да ла у исту па њи ма у Оде ље њу тех нич ких 
на у ка и пу бли ко ва њем у из да њи ма Ака де ми је. Био је ду го го ди шњи члан 
Фон да за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и ко ор ди на тор ма кро про је ка та из 
обла сти бро до град ње. 

Пен зи о ни сан је 1978. го ди не, ма да је и да ље ак тив но са ра ђи вао у Ин-
сти ту ту (до 30.12.1980. го ди не је био и ди рек тор). Умро је 20. фе бру а ра 
1991. го ди не и са хра њен у по ро дич ној гроб ни ци на Топ чи дер ском гро бљу 
у Бе о гра ду.
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НА УЧ НА И ИС ТРА ЖИ ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ 
У ИН СТИ ТУ ТУ ТЕХ НИЧ КИХ НА У КА СА НУ

Обим ну де лат ност ака де ми ка Не на да Зр ни ћа те шко је до вољ но си-
сте ма тич но опи са ти због ши ро ког по ља ак тив но сти ко је су се од ви ја ле го-
ди на ма, по чев од те о риј ских ис тра жи ва ња, пра ће ња ре зул та та те о риј ских 
ис тра жи ва ња у прак си и ко ри го ва ња уоче них не до ста та ка кроз мо дел ска 
ис пи ти ва ња у ла бо ра то ри ји, па до ши ро ке про јек тант ске и кон струк тор-
ске прак се са ни зом из ве де них, че сто ори ги нал них, ве о ма ком плек сних 
обје ка та у зе мљи и ино стран ству. Ови раз ло зи упу ћу ју на раз ли чи те при-
сту пе пра ће њу ак тив но сти, па ће се у за ви сно сти од вр сте ак тив но сти за 
осно ву узе ти би ло са ма те ма или го ди на у ко јој су се од ви ја ли на уч но и-
стра жи вач ки ра до ви. Це ло куп ни опус на уч ног, ис тра жи вач ког и про јек-
тант ског ра да, по ред ре дов ног ра да на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
ин тен зив но се од ви јао у Ин сти ту ту СА НУ у ко ме је био шеф Оде ље ња 
за бро до град њу од 1949. го ди не и ди рек тор Ин сти ту та од 9. ма ја 1963. до 
кра ја 1980. го ди не. Због обим ног екс пе ри ме на тал ног ра да, ис тра жи ва ња 
у ла бо ра то ри ји Ин сти ту та у Вин чи при ка за на су у по себ ном по гла вљу.

Фор ми ра ње Ма шин ског ин сти ту та СА НУ кра јем 1947. го ди не, до шло 
је као при род на по сле ди ца ство ре них усло ва и по тре ба СА НУ за по сто-
ја њем по себ не уста но ве ко ја би се ба ви ла на уч но и стра жи вач ким ра дом 
из обла сти ма шин ства, има ју ћи у ви ду по сле рат ни ин ду стриј ски раз вој и 
ин ду стриј ско-тех но ло шко оса мо ста љи ва ње зе мље. По сле ре ла тив но бр зо 
из вр ше них ор га ни за ци о них при пре ма, мо гло се от по че ти са ра дом, а као 
по че так ра да Ин сти ту та мо же се узе ти 1948. го ди на.

При ли ком осни ва ња Ма шин ског ин сти ту та СА НУ, обра зо ва но је, 
по ред оста лих оде ље ња у Ин сти ту ту, и Оде ље ње за бро до град њу. Ини-
ци ја то ри осни ва ња овог оде ље ња би ли су про фе сор Ја ков Хлит чи јев и 
гру па ин же ње ра за по сле них у Ју го сло вен ском реч ном бро дар ству (ЈРБ). 
Оде ље ње је од са мог осни ва ња ра ди ло на те о риј ским про бле ми ма из обла-
сти бро до град ње и оства ри ва ло те сну са рад њу са реч ним бро дар стви ма 
и бро до гра ди ли шти ма с ци љем да се што ефи ка сни је ра ди на ре ша ва њу 
зна чај них про бле ма из обла сти реч не при вре де 

На са мом по чет ку свог по сто ја ња, Оде ље ње за бро до град њу из ра-
ди ло је сту ди ју о про бле му из ви ја ња па лу бе бро до ва и из ви ја њу гре де на 
ела стич ним ослон ци ма. Проф. Не над Зр нић се од по чет ка укљу чио у рад 
Оде ље ња, а од 1949. го ди не је ње гов ру ко во ди лац. За по чи ње рад на си сте-
мат ском ис пи ти ва њу ву че на пло ви ли ма ду нав ског ба се на. Ис пи ти ва ња 
су на ста вље на и на ред них го ди на, а њи хо ви ре зул та ти су ини ци ра ли мно-
ге про ме не у реч ном са о бра ћа ју. Па жња је по све ће на ти пи за ци ји реч не 
фло те, ана ли зи ра ни су ти по ви бро до ва од ре ђе не на ме не, те је на осно ву 
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ре зул та та из ра ђен ме тод за од ре ђи ва ње оп ти мал не то на же шле па. Ре зул-
та те ис тра жи ва ња ве за не за од ре ђи ва ње оп ти мал не то на же шле па проф. 
Не над Зр нић је об ја вио 1951. го ди не. 

Исте го ди не је са са рад ни ци ма ра дио Про је кат се па ра ци је угља „Ја-
ран до“, са ре ше њем уто вар не и ис то вар не ста ни це и Идеј ни про је кат су ве 
се па ра ци је руд ни ка угља „Бо го ви на“.

Сле де ћи рад Не на да Зр ни ћа је Про је кат плов не гра би ли це са ма љем 
за раз би ја ње сте но ви тог реч ног дна, те жи на ма ља 9,5 то на, до хват стре ле 
са гра би ли цом 10,5 м, до хват стре ле са ма љем 6,0 м. Ова кав про је кат је пр-
ви пут ра ђен код нас. Про блем је био од ре ди ти глав не ди мен зи ја пон то на, 
од но сно ње го ву те жи ну пре ма те жи ни ма ља ка ко би се по сти гла до вољ на 
ефи ка сност у ра ду. Са гра ђен је 1954. го ди не у бро до гра ди ли шту Апа тин. 

Плов на гра би ли ца са ма љем (9,5 t) за раз би ја ње сте но ви тог реч ног дна 

Оде ље ње за бро до град њу је 1953. го ди не из ра ди ло те о риј ску сту ди ју 
по све ће ну про бле му про ра чу на ва ња брод ске опла те и из на ла же њу нај ра-
ци о нал ни јег ре ше ња реч но-мор ског бро да ко ји би са о бра ћао на ре ла ци ји 
Ду нав – Сре до зем но мо ре. Ура ђен је Про је кат реч но-мор ског бро да 1060 
TDW (L=28 m, B=9,6 m, H=4,6 m, T=3,0 m). Про је кат је из ве ден под ру ко-
вод ством проф. Н. Зр ни ћа у са рад њи са проф. J. Хлит чи је вом, А. Жив ко-
ви ћем, М. Јо ва но ви ћем и Б. Џо џом. Брод је про јек то ван са ори ги нал ном 
кон струк ци јом ба ласт них ци стер ни ис под па лу бе, у гор њим угло ви ма 
ма га ци на, тј. по спе ци јал ној кон цеп ци ји, да би се убла жи ли кон тра дик-
тор ни усло ви пло вид бе ре ком и мо рем, тј. сма њи ла ме та цен тар ска ви си на 
и ти ме по бољ ша ле ма ри тим не спо соб но сти. Бро до вла сник је усво јио глав-
не ди мен зи је бро да али је из ме нио кон струк ци ју, усва ја ју ћи уоби ча је ни 
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на чин град ње. Про је кат је ра ђен 1954. го ди не, а 1958. го ди не у Не мач кој 
је са гра ђен брод тач но по кон цеп ци ја ма про јек та, ко ји је имао од лич не 
пер фор ман се и на проб ним во жња ма до ка зао да је пред ло же на кон цеп-
ци ја би ла пот пу но оправ да на.

Плов на ди за ли ца за Тур ску, но си во сти 45 т/10 м

Не над Зр нић је 1954. го ди не био глав ни про јек тант идеј ног и глав-
ног про јек та са свим де та љи ма Плов не ди за ли це Д-2 за Тур ску. Ова вр ста 
објек та пр ви пут је ра ђе на код нас. Ди за ли ца је са гра ђе на у бро до гра ди ли-
шту „Ти то“ у Бе о гра ду. У то ку град ње проф. Не над Зр нић је био и глав ни 
кон сул тант. Ди за ли ца је ис по ру че на на ру чи о цу 1956. го ди не. Тре ба на-
по ме ну ти, да је ово про је кат пр вог бро да из гра ђе ног у Ју го сла ви ји по сле 
Дру гог свет ског ра та за стра ног на ру чи о ца, од но сно пр ви из во зни по сао 
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из ове обла сти. Ка рак те ри сти ке ди за ли це Д-2 су сле де ће: Тип – Плов на 
ди за ли ца са стре лом про мен љи вог до ме та; но си вост 45 т/10 м. Ди за ли ца 
је на ме ње на за хи дро гра ђе вин ске ра до ве и ва ђе ње по то пље них обје ка та.

И по ред огра ни че них и скром них ма те ри јал них мо гућ но сти Ин сти-
тут СА НУ се од 1955. го ди не ин тен зив но ба ви на уч но и стра жи вач ким 
ра дом под ру ко вод ством проф. Зр ни ћа, ко ји по сво јој обим но сти и ис-
црп но сти сту ди ја, ра зно ли ко сти и ак ту ел но сти про бле ма ти ке пред ста вља 
ве ли ки по ду хват и осет но обо га ће ње на ших на уч них до стиг ну ћа у обла сти 
ма шин ства. Ве ли ки део на уч них ра до ва на шао је и прак тич ну при ме ну, 
по твр ђу ју ћи на тај на чин оправ да ност по сто ја ња Ин сти ту та, као и по тре-
бу ње го вог да љег раз во ја.

У по чет ку је те о риј ски рад био по све ћен ре ша ва њу про бле ма про ра-
чу на и ана ли зи нај по вољ ни јих пло ви ла за од ре ђе не на ме не. Про у ча ва на 
је ста ти ка брод ских кон струк ци ја. Оде ље ње за бро до град њу је већ та да 
мо гло да се при хва ти свих ра до ва око ис пи ти ва ња бро до ва у при род ној 
ве ли чи ни, као и да ре ша ва про бле ме екс пло а та ци је, кон струк ци је и од-
ре ђи ва ња ти по ва пло ви ла.

Ин сти тут је 1955. го ди не из ра дио Сту ди ју о из бо ру фло те за пре-
воз шљун ка. Ка сни је, за кљу чен је уго вор са Ди рек ци јом Бро до гра ди ли-
шта „Ти то“ из Бе о гра да за из ра ду Сту ди је и про јек та про то ти па шле па 
од 1400 то на но си во сти. Обје кат је био пред ви ђен за спе ци јал не усло ве 
ра да на сек то ру до њег Ду на ва. Сту ди ју и про је кат је из ра дио проф. Зр нић, 
са са рад ни ци ма. 

Сту ди ју „Из бор ду нав ског шле па“ за по тре бе ЈРБ-а проф. Не над Зр-
нић је за вр шио1957. го ди не. Из вр ше на је оп шир на ана ли за је дин стве ног 
ду нав ског шле па са аспек та усло ва пло вид бе Ду на вом. Узе те су у об зир 
све смет ње на плов ном пу ту: Ђер дап, по сто је ће и про јек то ва не уста ве. На 
осно ву се ри је про а на ли зи ра них шле по ва иза бран је оп ти мал ни тип 1350 
то на но си во сти. Ди мен зи је су од ре ђе не на осно ву про пул зи о них ка рак те-
ри сти ка и еко но мич но сти пре во за. При ме ње не су на уч не ме то де, де лом 
ори ги нал не, Шлеп је усво јио ЈРБ као ба зу за кон струк ци о но ре ше ње. Ка-
рак те ри сти ке шле па: L=79 m, B=11,5 m, H=2,5 m, T=2,3 m, D=1658 t. 

Исте го ди не, Не над Зр нић је за вр шио рад „Јед на ме то да за од ре ђи ва-
ње глав них ди мен зи ја бро да на осно ву про то ти па са де та љи са ним те жи на-
ма еле ме на та“. Прин цип овог ме то да је да се уоча ва њем за ви сно сти из ме ђу 
де та љи са них те жи на еле ме на та про то ти па и ње го вих глав них ди мен зи ја 
по ста вља по сту пак за ди рект но од ре ђи ва ње глав них ди мен зи ја но во про-
јек то ва ног бро да без уоби ча је ног апрок си ма тив ног на чи на. Ме тод је био 
по де шен за при ме ну у скла ду са та да шњим ста њем тех ни ке про јек то ва-
ња бро да и омо гу ћио је бо ље ко ри шће ње по да та ка ко ји ма су рас по ла га ла 
бро до гра ди ли шта. 
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Са Ди рек ци јом за из град њу Но вог Бе о гра да 1957. го ди не скло пље-
ни су у го во ри за из ра ду „Сту ди је и тех нич ке до ку мен та ци је по треб не за 
из град њу ре леј них ста ни ца за на си па ње те ре на ре фу ли ра њем у Но вом 
Бе о гра ду“. Про је кат је ре а ли зо вао проф. Зр нић са са рад ни ци ма (пу штен 
у по гон 1959. го ди не).

Бро до гра ди ли шта Akyab у Бур ми (из град ња)

Проф. Зр нић је 1958. го ди не, на осно ву уго во ра са Пред у зе ћем за 
вод не пу те ве „Бо шко Пал ко вљевић Пин ки“ из Но вог Са да, за по чео рад 
на про јек ту Плов ни ре фу лер ни ба гер „Ти са“, за пре ми не сен ке ра 440 м3, 
ка па ци те та пум пе 600 м3 пе ска на час. Про јек том је да то ори ги нал но ре-
ше ње кон струк ци је ка на ла и ка пи ја у сен ке ру, та ко да су уси сни ка на ли 
ис под сен ке ра одво је ни од ка пи ја за из ба ци ва ње пе ска у во ду. Ба гер мо же 
да ис то ва ру је пе сак на уда ље ност 1.000м од оба ле. Ин ста ла ци је и глав на 
ре фу лер на пум па из ра ђе ни су по про јек ту у зе мљи. Ба гер је из ра ђен у 
бро до гра ди ли шту Но ви Сад 1959. го ди не, и у екс пло а та ци ји је по ка зао 
из ван ред не пер фор ман се. Због ви со ког ква ли те та „Ти са“ је до би ла пр ву 
кла су не мач ког Лој да.

Сту ди ју о раз во ју реч них бро до гра ди ли шта проф. Н. Зр нић је ура дио 
за Удру же ње бро до гра ђев не ин ду стри је на Ри је ци (об ја вље но 1958., стр. 
158). На осно ву де таљ не ана ли зе реч ног са о бра ћа ја у зе мљи, при ме ном 
на уч них ме то да до шло се до за кључ ка о по треб ним ре кон струк ци ја ма. 
Про ра чун ка па ци те та бро до гра ди ли шта спро ве ден је по ме то ди ауто ра. 
Сту ди ја је усво је на од стра не реч них бро до гра ди ли шта као ба за за њи хо во 
про ши ре ње и ре кон струк ци ју.

Тех но ло шки про је кат бро до гра ди ли шта са из бо ром опре ме Акјаб 
у Бур ми Не над Зр нић је ура дио 1958. го ди не (Re port abo ut bu il ding 
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of the dockyard in Akyab, Bur ma), сле де ћих ка рак те ри сти ка: 11 но во град-
њи го ди шње, одр жа ва ње 60 обје ка та, број рад ни ка 400, (пу ште но у по гон 
1962. го ди не).

На из град њи бро до гра ди ли шта је уче ство вао 
и ве ли ки број фи зич ких рад ни ка

Проф. Не над Зр нић је 1958. го ди не на ста вио рад на сту ди ји и из ра ди 
тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу ре леј не ста ни це за на си па ње те ре на 
ре фу ли ра њем у Но вом Бе о гра ду. На ба зи ге не рал не сту ди је о мо гућ но сти 
по ста вља ња ре леј них ста ни ца за ре фу ли ра ње на сип ног ма те ри ја ла на ве-
ће уда ље но сти, при сту пи ло се про јек то ва њу ре леј не ста ни це и си сте ма 
це во во да укљу чу ју ћи и основ ну по гон ску ста ни цу, ба гер, за кон кре тан 
слу чај те ре на у Н. Бе о гра ду.

Сту ди је и ис ку ства сте че на у то ку ре а ли за ци је про јек та те ре леј не 
ста ни це има ле су ши ри зна чај због мо гућ но сти ко ри шће ња у све свр хе 
ме ли о ра ци је, а не са мо за про ши ре ње град ских те ре на, ка ко је про блем 
у пр ви мах био по ста вљен. Рад на овом про бле му, на ро чи то ис пи ти ва ње 
ин ста ла ци је чи је је гра ђе ње би ло у то ку, на ста вљен је и 1959. го ди не. Исте 
го ди не по стро је ње за на си па ње уда ље них те ре на на Но вом Бе о гра ду пу-
ште но је у по гон. 

Рад на сту ди ји о при ме ни спе ци јал ног ти па пум пе за на си па ње пе-
ском уда ље них те ре на у Но вом Бе о гра ду, за по чет је 1959. го ди не. Ра до ви 
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су из во ђе ни у са рад њи са За во дом за хи дра у лич ке ма ши не Ма шин ског фа-
кул те та и Бро до гра ди ли штем „Ти то“ из Бе о гра да. Сту ди јом је ру ко во дио 
проф. Не над Зр нић. Са рад ни ци на сту ди ји су би ли проф. И. Ву шко вић и 
ин же ње ри Х. То ма ше вић, Д. Та сић и Ж. Сто ја но вић. 

Бро до гра ди ли шта Akyab у Бур ми (пу шта ње у по гон 1962. го ди не)

Го ди не 1960. из вр ше но је ис пи ти ва ње јед не ва ри јан те глав не ре фу-
лер не пум пе за на си па ње уда ље них те ре на у Но вом Бе о гра ду. Да те су све 
ка рак те ри сти ке пум пе и про јект на до ку мен та ци ја нео п ход на за из ра ду 
про то ти па. Све је ура ђе но у скла ду са уго во ром са Ди рек ци јом за из град-
њу Но вог Бе о гра да. 

Де таљ но ис пи ти ва ње тран спор та пе ска хи дра у лич ним пу тем из вр ше-
но је 1962. го ди не, а оба вље но је у скло пу про јек та „На си па ња уда ље них 
те ре на“, на зах тев Фон да за на уч ни рад и Пре ду за ћа за вод не пу те ве „Иван 
Ми лу ти но вић“ из Бе о гра да. Ис пи ти ва ње је оба вио проф. Не над Зр нић 
са са рад ни ци ма. Са ве зни фонд за на уч ни рад је усво јио из ве штај и оце ну 
На уч ног ве ћа Ин сти ту та о из вр ше њу ра до ва на про јек ту „Си сте мат ско 
ис пи ти ва ње пре но ше ња пе ска хи дра у лич ним пу тем – про блем на си па ња 
уда ље них те ре на“. 

На ис пи ти ва њу при ме не си сте ма гу ра ња те рет ња ка на на шим ре ка ма 
проф. Зр нић је ра дио од 1958. го ди не. У то вре ме се на се вер но а ме рич-
ким ре ка ма тај си стем ве о ма успе шно при ме њи вао већ де се так го ди на. 
У Евро пи је био ду бо ко уко ре њен си стем ву че. Мно го број на упо ре ђи ва ња 
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ова два си сте ма не дво сми сле но су по ка за ла да је си стем гу ра ња имао ве-
ли ку пред ност. Су о че на са овом чи ње ни цом, европ ска реч на бро дар ства 
по че ла су по сте пе но да пре ла зе на си стем гу ра ња. Овим пу тем кре ну ла 
су и на ша реч на бро дар ства, али су од мах на и шла на два ве ли ка про-
бле ма: Пр во, ка ко тран сфор ми са ти по сто је ћу фло ту, по де ше ну за ву чу, 
на фло ту ко ја од го ва ра си сте му гу ра ња и, дру го, у ком су сте пе ну на ше 
плов не ре ке (Са ва и Ду нав) по год не за си стем гу ра ња, као и да ли се и у 
ко јој ме ри си сте му гу ра ња по ста вља ју не ки спе ци фич ни зах те ви и ко-
ји су то зах те ви. На ре ша ва њу ових про бле ма Оде ље ње је те сно са ра ђи-
ва ло са Ју го сло вен ским реч ним бро дар ством. При сту пи ло се сту ди ра-
њу из ве шта ја ино стра них ис пи ти ва ња и упо ре ђи ва њу ова два си сте ма. 
Фор ми ра на је сту диј ска гру па са ста вље на од струч ња ка ЈРБ-а и Оде ље-
ња за бро до град њу Ма шин ског ин сти ту та. Гру па је до би ла за да так да 
оби ђе она европ ска бро дар ства ко ја су већ уве ла си стем гу ра ња и да о 
то ме под не се из ве штај са ана ли зом за па жа ња. Рад на овом про бле му је 
на ста вљен за јед но са ЈРБ. 

Гу рач „Под го ра“ са 4 бар же но си во сти по 1.500 то на на Ду на ву

Проф. Зр нић је раз ра дио кон струк ци ју ду нав ског те рет ња ка од 1400 
то на. У прет ход ном пе ри о ду оба вље на је ана ли за из бо ра ти па и глав них 
ди мен зи ја ду нав ског те рет ња ка ве ли ке но си во сти. Де таљ но је раз мо трен 
и усво јен пред лог про ис те као из те ана ли зе. При сту пи ло се кон крет ној 
из ра ди про то ти па овог те рет ња ка. У то ку го ди не овај по сао је за вр шен 
и по че ла је из град ња те рет ња ка пре ма про јек ту. Те рет њак је на ме њен 
упо тре би на сек то ру до њег Ду на ва, али су ско ро у пот пу но сти очу ва не 
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мо гућ но сти при ме не и на сек то ри ма сред њег и гор њег Ду на ва, а во ди ло 
се ра чу на о мо гућ но сти про ла за кроз бу ду ћи ка нал Ду нав – Мај на – Рај на. 

„Сту ди ју за до но ше ње нор ми за ди мен зи о ни са ње брод ског тру па“ 
проф. Зр нић по чи ње 1961. го ди не, а 1962. го ди не је ура ђе на сту ди ја по треб на 
за до но ше ње нор ми при ди мен зи о ни са њу и град њи брод ског тру па реч них 
пло ви ла. На ру чи лац је био Ре пу блич ки фонд за на уч ни рад, уз фи нан сиј ско 
уче шће реч них бро до гра ди ли шта. Го ди не 1964. и 1965, проф. Зр нић ра ди на 
про јек ту „Сту ди ја за до но ше ње нор ми за ди мен зи о ни са ње и град њу реч них 
пло ви ла“, а 1966. го ди не је рад на сту ди ји де фи ни тив но за вр шен. 

На че лу гру пе про јек та на та проф. Зр нић је дао ре ше ње за гу рач ки са-
став (1962. го ди не). Про је кат, из во ђе ње и ис пи ти ва ње ра ђе ни су по ње го вим 
кон цеп ци ја ма и упут стви ма. Це ло ку пан по сао је тра јао две го ди не и оба-
вљао се у про јект ном би роу ЈРБ-а. Са став је у пот пу но сти од го ва рао на шим 
при ли ка ма. За пло вио је Ду на вом ра ни је у од но су на стра на бро дар ства. 
Про је кат гу рач ког са ста ва за ЈРБ об у хва тао је: гу рач сна ге 2 x 1200 KS и 4 
бар же укуп не но си во сти 6.000 то на. Пр ва гу рач ка фло та на Ду на ву има ла 
је два гу ра ча „Де ли град“ и „Под го ру“ и ви ше бар жи но си во сти 1.500 то на. 
Са став је из гра ђен у бро до гра ди ли шту „Ти то“ у Бе о гра ду и Ју го сло вен ско 
реч но бро дар ство је успе шно при ме ни ло си стем по ти ски ва ња на Ду на ву, 
чи ме је омо гу ће но да ле ко ра ци о нал ни је тран спор то ва ње ро бе не го при ме-
ном кла сич ног си сте ма те гље ња. За сво је ан га жо ва ње на по ме ну тим по ду-
хва ти ма проф. Зр нић са са рад ни ци ма до био је Ок то бар ску на гра ду гра да 
Бе о гра да за 1965. го ди ну. По себ но тре ба на гла си ти да до та да, ни јед на по ду-
нав ска зе мља ни је ус пе ла да при ме ни овај си стем на про ла зу кроз Ђер дап. 

Плов ни ре фу лер ни ба гер «Ти са» са фре зе ром

По зах те ву пред у зе ћа „Бо шко Пал ко вљевић Пин ки“ из Но вог Са да 
проф. Н. Зр нић је 1963. го ди не ура дио про је кат ре кон струк ци је ба ге ра 
„Ти са“, чи ме је по ве ћан ка па ци тет ба ге ра на 500 м3/час. Ба гер је опре мљен 
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фре зер ским уре ђа јем за под вод но ко па ње са за мен љи вим но же ви ма, преч-
ни ка 2 м и ду жи не 1,6 м. Про је кат и кон струк ци ја фре зе ра са по крет ним 
но же ви ма за ре фу лер ни ба гер пред ста вља ју ори ги нал но ре ше ње ауто ра 
(ре ги стро ва но као па тент: Ју па тент бр. 31380, од 04.10.1968., П 2311/68). 

Проф. Не над Зр нић био је 1964. го ди не глав ни про јек тант на про-
јек ти ма ко ји су ура ђе ни за пред у зе ће „Ин вест им порт“ из Бе о гра да, и то 
су: тех но ло шки про је кат са дис по зи ци јом опре ме за Бро до гра ди ли ште 
„Џа кар та“ у Ин до не зи ји и Про је кат 2. фа зе град ње Бро до гра ди ли шта у 
Ран гу ну, Бур ма 1966. (про је кат пр ве фа зе је ура ђен 1958. го ди не). 

Плов ни ре фу лер ни ба гер „Ти са“ са фре зе ром, 
де таљ ло тре и по го на фре зе ра 

Го ди не 1965. из ра ђен је глав ни про је кат ма шин ског де ла мост не ди-
за ли це од 10 то на за бро до ко вач ку ха лу Бро до гра ди ли шта „Ти то“ из Бе о-
гра да. Про јек том је ру ко во дио проф. Не над Зр нић. 

За по тре бе Пред у зе ћа „Ин вест-им порт“ из Бе о гра да проф. Зр нић је 
1967. го ди не ра дио Про је кат ме ха ни зо ва ног на во за за бро до ве до 600 то на, 
за бро до гра ди ли ште на ре ци Ира ва ди у Ман да ле ју – Бур ма. Исте го ди не 
за по тре бе Бро до гра ди ли шта „Ти то“ из вр шио је ре ви зи ју про јек та раз во ја 
бро до гра дил шта. 

Оде ље ње за бро до град њу је 1967. го ди не, на зах тев Пред у зе ћа „Ин-
вест-им порт“ из Бе о гра да, из ра ди ло про је кат на во за ка па ци те та 1500 
то на за Бро до гра ди ли ште „Ша пур“ у Ира ну. Про јек тант је био проф. Зр-
нић. Исте го ди не он је за вр шио сту ди ју ра ђе ну за вла ду Ира на о раз во ју 
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бро до град ње у тој зе мљи „A study of Ship bu il ding De ve lop ment in Iran“, ко ја 
је штам па на у две књи ге (стр.122, 10 ди ја гра ма и 417 цр те жа). Вла да Ира на 
је при хва ти ла сту ди ју. 

На зах тев Пред у зе ћа за плов не пу те ве „Хе рој Пин ки“ из Но вог Са да, 
Оде ље ње је 1967. го ди не из ра ди ло Глав ни про је кат бро до гра ђев ног и бро-
до ма шин ског де ла ба ге ра „Ти са 2“. Глав ни про јек тант и на овом ве ли ком 
по ду хва ту био је проф. Зр нић.

На ред не 1968. го ди не проф. Зр нић је из ра дио је Про је кат ре кон стру-
ци је ба ге ра ти па „Мон кал ви“, за по тре бе Бро до гра ди ли шта „Но ви Сад“. 
Ба гер је пре пра вљен од ти па ве дри ча ра на ре фу лер ни, угра ђе на су но во-
про јек то ва на ре фу лер на пум па и фре зер. По ред то га, за ка нал ску упра ву 
Ду нав – Ти са – Ду нав у Бро до гра ди ли шту „Но ви Сад“ из вр ше на је ре кон-
струк ци ја ви ше ба ге ра.

Исте го ди не проф. Зр нић је био глав ни про јек тант на про јек ту ре кон-
струк ци је ба ге ра „Па лић“. На ру чи лац је би ло Пред у зе ће „Хе рој Пин ки“ 
из Но вог Са да. 

За по тре бе Бро до гра ди ли шта „Ти то“ из Бе о гра да ру ко во дио је 1969. 
го ди не глав ним про јек том ме ха ни за ци је на во за ка па ци те та 1500 и 50 то на 
соп стве не те жи не бро да, ра ђе ним за Бро до гра ди ли ште „Port Trust Chi ta-
gong“ у ис точ ном Па ки ста ну. Дру гу фа зу бро до гра ди ли шта у Чи та гон гу, 
пред ви ђе ног за град њу мор ских бро до ва до 16.000 DWT (Dry dock and 
he avy steel struc tu re works, New Re vi sed en gi ne e ring re port), про јек ту је 1973. 
го ди не са ге не рал ним пла ном и оп штим тех но ло шким про це сом. 

Про је кат ба ге ра ве дри ча ра ка па ци те та 400 м3/h, са соп стве ним по го-
ном ура ђен је за по тре бе Бро до гра ди ли шта «Ти то» из Бе о гра да. За Бро до-
гра ди ли ште „Бо рис Ки дрич“ из Апа ти на ура ђен је пре ли ми нар ни про је кат 
ре фу лер ног ба ге ра са сен ке ром, стам бе не ла ђе за 28 љу ди и плов ни вод. 
Про јек тант је био проф. Зр нић. На зах тев По кра јин ског фон да во да, ура-
ђе на је тех нич ка до ку мен та ци ја ба ге ра и ба гер ског при ста на. Ру ко во ди лац 
и про јек та је био проф. Не над Зр нић. 

У тој ис тој 1969. го ди ни пу штен је у по гон плов ни ре фу лер ни ба гер 
„Пли тви це“, ура ђен по про јек ту проф. Зр ни ћа. Ба гер има но си вост 800 то на, 
ка па ци тет ба ге ро ва ња пе ска у сан дук из но си 1350 м3/час, а ка па ци тет ис то-
ва ра из сен ке ра на уда ље ност од 1 км 600 м3/час. Опре мљен је са вре ме ним 
хи дра у лич ним ко ман да ма. У ра ду је по ка зао од лич не ре зул та те и пре ва-
зи шао по пер фор ман са ма све слич не објек те код нас, па и у ино стран ству, 
а из гра ђен је у бро до гра ди ли шту Но ви Сад 1969. го ди не.

То ком 1970. го ди не проф. Зр нић ула же ве ли ке на по ре за про ши ре ње 
ма те ри јал не осно ве за на уч но и стра жи вач ки рад, што се огле да у по ду хва-
ту из град ње Ла бо ра то ри је у Вин чи и ра ду на про јек ти ма пре ма уго во ри ма 
за кљу че ним са са ве зним и ре пу блич ким ор га ни ма за на уч ну де лат ност, 
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као и на став ком са рад ње са при вред ним ор га ни за ци ја ма на ре ша ва њу 
кон крет них про бле ма. Тре ба на по ме ну ти да је Са вет Ин сти ту та, на сед-
ни ци од 29. де цем бра 1970. го ди не до нео Од лу ку о при па ја њу Ин сти ту та 
Ака де ми ји. Ин сти тут на ста вља рад као на уч на је ди ни ца СА НУ од 1. ја-
ну а ра 1971. го ди не, а по себ на па жња се и да ље по кла ња на уч но и стра жи-
вач ком ра ду.

Оде ље ње је 1971. го ди не на пра ви ло пре ли ми нар ни про је кат су вог 
до ка у Спли ту. Исте го ди не је за Пре дузeће „Хе рој Пин ки“ из Но вог Са да 
ура ђе но идеј но ре ше ње и део глав ног про јек та тан ке ра за пре воз це мен та. 
Глав ни про јек тант је био проф. Зр нић.

Уго во ри са Бро до гра ди ли штем „Ти то“ из Бе о гра да за из ра ду ге не рал-
ног тех нич ког ре ше ња ре кон струк ци је бро до гра ди ли шта и за из ра ду про-
јек та ба ге ра за СССР пот пи са ни су 1972 го ди не, а 1973. го ди не на ста вље на 
је са рад ња са Бро до гра ди ли штем на про јек ту плов ног ба ге ра ве дри ча ра 
за СССР, као и рад на идеј ном ре ше њу ре кон струк ци је Бро до гра ди ли шта 
„Ти то“ из Бе о гра да. Ру ко во ди лац и овог про јек та про је ка та био je проф. 
Не над Зр нић.

На зах тев Пред у зе ћа за вод не пу те ве „Иван Ми лу ти но вић“ из Бе о-
гра да, проф. Зр нић је 1973. го ди не из ра дио тех но ло шки и ма шин ски део 
про јек та Бро до гра ди ли шта „Чи та гонг“ у Па ки ста ну, за град њу бро до ва 
до 16.000 TWD. Рад на из ра ди де ла глав ног про јек та бро до гра ди ли шта у 
Чи та гон гу за вр шен је 1976. го ди не, а ра ђен је у са рад њи са Ин сти ту том 
Стро јар ског фа кул те та у Ри је ци (доц. Ш. Ми ло ше вић). Глав ни про јек тант 
био је проф. Не над Зр нић.

Из град ња Бро до гра ди ли шта Sin ma la ik Dockyard у Ран гу ну 

Исте го ди не је проф. Зр нић ра дио идеј ни про је кат за одр жа ва ње 
плов но сти при ла зног пу та при ста ни шта Ка на кру (Dre ga ge au port de Ca-
na cry). Про је кат об у хва та: ба гер ве дри чар 250 м3/час, ом ни бар же, ча мац 
за сни ма ње, плов ни це во вод и ци стер ну за де по но ва ње по гон ског го ри ва 
(ИТН СА НУ, Бе о град 1973).



Ненад Зрнић  333

Идеј но ре ше ње Бро до гра ди ли шта у Ран гу ну (Sin ma la ik Dockyard), 
пред ви ђе ног за град њу ве ли ких мор ских бро до ва до 18.000 DWT, проф. 
Зр нић је дао 1974. го ди не и ин ве сти тор је при хва тио по ну ђе но ре ше ње. 

По ста вља њем и пу шта њем у рад хи дро ста тич ког по го на фре зе ра 
за вр ше на је, 1975. го ди не, ре кон струк ци ја ба ге ра „Па лић“. Из вр ше но је 
при мо пре дај но ис пи ти ва ње ба ге ра за СССР. Оде ље ње је, као глав ни кон-
сул тант, уче ство ва ло у из ра ди тех но ло шког де ла глав ног про јек та бро до-
гра ди ли шта за град њу мор ских бро до ва у Чи та гон гу, Бан гла деш. Про јек-
тант је био Не над Зр нић.

У свој ству кон сул тан та Оде ље ње је 1976. го ди не из вр ши ло про ве-
ру те о риј ских вред но сти про је ка та бро до ва ко ји су за Ли би ју гра ђе ни у 
Бро до гра ди ли шту „Но ви Сад“. Про је кат је во дио са да већ до пи сни члан 
СА НУ проф. Не над Зр нић. 

Исте го ди не, за јед но са Ју го ре ги стром, ра ди ло се на сту ди ји по ступ ка 
про ра чу на чвр сто ће бро до ва уну тра шње пло вид бе ду жих од 90 ме та ра. 
За Ју го ре ги стар је из ра ђе на сту ди ја о деј ству спољ них си ла на ве зу гу рач-
ког са ста ва и пред ло жен на чин ди мен зи о ни са ња ве зних ужа ди гу рач ких 
си сте ма. По сту пак је при хва ћен од стра не Европ ске еко ном ске ко ми си је 
при ОУН и по слат на да ља раз ма тра ња на ци о нал ним са ве ти ма за ин те-
ре со ва них зе ма ља. 

Оде ље ње за бро до град њу ура ди ло је идеј ни и глав ни про је кат тех но-
ло шког де ла за бро до гра ди ли ште у Чи та гон гу, ис точ ни Па ки стан, а про-
јек тан ти су би ли ака де мик Н. Зр нић и доц. Ш. Ми ло ше вић са са рад ни ци-
ма (ИТН СА НУ, Бе о град, 1976). 

За јед но са Ин сти ту том ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду је 1977. го-
ди не из вр ше но ме ре ње на пре за ња брод ске кон струк ци је те ме ља мо то ра 
гу ра ча од 3300 КС, ко ји су за СССР из ра ђе ни у бро до гра ди ли шту у Апа-
ти ну. Ме ре ња, ко ји ма је ру ко во дио доц. Ђ. Зр нић, оба вље на су с ци љем 
да се про на ђу узро ци пу ца ња бло ко ва по гон ских мо то ра про из ве де них у 
„Ли то стро ју“, а вр ше на су за ра зна оп те ре ће ња, тем пе ра тур на ста ња и раз-
ли чи те бр зи не на пре до ва ња гу ра ча. Ис пи ти ва ње узро ка пу ца ња бло ко ва 
глав них мо то ра „Ли то строј“ на гу ра чи ма за СССР за вр ше но је 1978. го-
ди не. Мно го број на ме ре ња су по ка за ла да фун да мен ти мо то ра ни су би ли 
узрок пу ца ња бло ко ва мо то ра. 

Про је кат ре кон струк ци је ре фу лер ног ба ге ра са фре зе ром ура ђен је 
1978. го ди не. При ме њен је хи дро ста тич ки по гон на свим глав ним по тро-
ша чи ма енер ги је укљу чу ју ћи и по гон про пе ле ра. У Евро пи се овај си стем 
при ме њи вао са мо за ма ње сна ге. Ура ђе на је сту ди ја пре ла зних про це са код 
ма не вра и на глог за у ста вља ња. Из ра ђен је и про је кат при те зних ви та ла 
са хи дра у лич ким по го ном раз ли чи тих ка па ци те та. Ра до ви су оба вље ни у 
Бро до гра ди ли шту „Ти то“ у Бе о гра ду.
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Исте го ди не проф. Н. Зр нић је ра дио идеј ни про је кат си сте ма за тран-
спорт ру де до Ран гу на „For cop per ore con cen tra te tran sport from Monywa 
Mi ne to Ran goon“, Pre li mi nary de sign (Ин сти тут тех нич ких на у ка СА НУ, 
Бе о град, 1978). 

Под ру ко вод ством проф. Н. Зр ни ћа из ра ђе на је сту ди ја о упра вљач-
ком ком плек су на гу ра чи ма са ана ли зом про пи са ра зних кла си фи ка ци-
о них дру шта ва. На ру чи лац је био „Ју го сло вен ски ре ги стар бро до ва“. За 
њи хо ве по тре бе ура ђе на је и ана ли за си ла ко је де лу ју на ме сту ве зе гу ра ча 
и бар же. На осно ву те ана ли зе пред ло жен је по сту пак за ди мен зи о ни са-
ње ве зних ужа ди. По сту пак је при хва ћен од стра не Европ ске еко ном ске 
ко ми си је при ОУН.

Оде ље ње је 1979. го ди не на ста ви ло ис пи ти ва ња ба гер ских ору ђа за 
ре за ње и од но ше ње тла у обла сти во да. Ру ко во ди лац је био до пи сни члан 
СА НУ проф. Не над Зр нић. 

Ре кон струк ци је на во за Бро до гра ди ли шта „Ти то“ из Бе о гра да

Од 1980. го ди не рад Оде ље ња за бро до град њу оба вљао се у окви-
ру СА НУ пре ко ма кро про јек та „Про у ча ва ње, кон стру и са ње и екс пе ри-
мен тал но ис пи ти ва ње спе ци јал не опре ме за бро до ве и плов не ба ге ре“. 
Ко ор ди на тор про јек та био је до пи сни члан СА НУ, проф. Не над Зр нић. 
Те го ди не је успе шно на ста вљен рад на одва ја њу чвр стих че сти ца из ме-
ша ви не са во дом.

Про је кат ре кон струк ци је на во за Бро до гра ди ли шта „Ти то“ из Бе о-
гра да из ра ђен је 1981. го ди не. По ред Ин сти ту та у из ра ди и ре а ли за ци ји 
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уче ство ва ли су: пред у зе ће „Иван Ми лу ти но вић“ из Бе о гра да, Стро јар ски 
фа кул тет Ри је ка, пред у зе ће „Се вер“ из Су бо ти це и дру ги. Бе тон ски на воз 
из гра ђен је под на ги бом од 1:10. Оде ље ње је кон стру и са ло три ко нич не 
плат фор ме ко је се кре ћу по ши на ма. Ове плат фор ме су ме ђу соб но не за-
ви сне, али за хва љу ју ћи си сте му син хро ни за ци је њи хо вог кре та ња мо гу да 
се ко ри сте исто вре ме но за из вла че ње ве ћих обје ка та. Плат фор ме по кре ће 
шест вуч них ви та ла ко ја су по го ње на елек тро мо то ри ма. Кон тро лу кре та-
ња плат фор ми оба вља ју мер на ви тла. Ре кон струк ци ја на во за је обез бе ди ла 
да ле ко ве ће мо гућ но сти ра да у бро до гра ди ли шту. Ко ор ди на тор про јек та 
био је про фе сор Не над Зр нић. 

Ака де мик Н. Зр нић је Глав ни кон сул тант на из ра ди Глав ног про јек-
та и на из град њи ре кон струк ци је бро до гра ди ли шта „Вељ ко Вла хо вић“ у 
Би је лој, као и на про јек ту и из град њи боч ног на во за, по стро је ња за из вла-
че ње бро до ва но си во сти до 2000 то на соп стве не те жи не у бро до гра ди ли-
шту „Ти то“ и при из ра ди ви ше бро до гра ђев них про је ка та за ИТН СА НУ, 
Бе о град у пе ри о ду 1982/85. го ди не.

У истом пе ри о ду (1982’1985), био је ко ор ди на тор ма кро про јек та 
„Про у ча ва ње чвр сто ће брод ског тру па и кон стру и са ње спе ци јал не опре-
ме за бро до ве и плов не ба ге ре“ (ИТН СА НУ, Бе о град 1982/85).

Екс пе ри мен тал но ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње ба гер ске и брод ске 
опре ме на ста вље но је 1986. го ди не. Оба вље ни су ра до ви на се па ра то ру 
ба гер ске сме ше.

По след њих го ди на сво га рад ног ве ка ака де мик Не над Зр нић во дио 
је ве ли ке ма кро про јек те су бли ми шу ћи прет ход на те о риј ска ис ку ства и 
прак тич не ре зул та те до ко јих је до шао кроз мно ге из ве де не про јек те у 
зе мљи и ино стран ству. Ове ак тив но сти об у хва та ју ма кро про је кат „Про у-
ча ва ње, кон стру и са ње и екс пе ри мен тал но ис пи ти ва ње спе ци јал не опре ме 
за бро до ве и плов не ба ге ре“. Ис тра жи ва ња на овом про јек ту су оба вље на 
пре ко три про јек та:

− Екс пе ри мен тал но ла бо ра то риј ско ис тра жи ва ње на мо де ли ма 
брод ске и ба гер ске опре ме,

− При ме на хи дро ста тич ког по го на за про пул зи ју бро до ва и по гон 
ком плек сних брод ских и ба гер ских уре ђа ја,

− Про у ча ва ње мо дул ног си сте ма град ње плов них обје ка та са по себ-
ним oсвр том на гу рач.

На уч но и стра жи вач ки рад се оба вљао у Оде ље њу тех нич ких на у ка 
СА НУ, Бро до гра ди ли шту „Ти то“ из Бе о гра да, Хи дро ма ти ку из Ул ма (Не-
мач ка) и у Ју го сло вен ском ре ги стру бро до ва из Бе о гра да у то ку 1986/88. 
го ди не. Овај про је кат се, због обим них ис тра жи вач ких ра до ва, на ста вио 
и у пе ри о ду 1988/89. го ди не. 
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ЛА БО РА ТО РИ ЈА У ВИН ЧИ

Обим по сло ва из обла сти бро до град ње и ба гер ских уре ђа ја из го ди-
не у го ди ну се по ве ћа вао, та ко да је би ло по треб но по ди ћи ла бо ра то ри ју 
ко ја би се ба ви ла ис пи ти ва њем брод ских и ба гер ских уре ђа ја, што је и 
ре а ли зо ва но у пе ри о ду 1973–1975. го ди не. На осно ву про це не прет ход ног 
ра да и стал не са рад ње са бро дар ско-ба гер ским пред у зе ћи ма и бро до гра-
ди ли шти ма, про фе сор Зр нић је са гле дао пер спек ти ву ба гер ске де лат но сти. 
Ре зул та ти ових ак тив но сти би ли су раз лог да се за из град њу ла бо ра то ри је 
за ин те ре су ју во де ћа пред у зе ћа из ове обла сти. Из град њу ла бо ра то ри је 
фи нан си ра ли су Ин сти тут тех нич ких на у ка СА НУ, пред у зе ћа „Ин вест им-
порт“ и „Иван Ми лу ти но вић“ из Бе о гра да, као и „Хе рој Пин ки“ из Но вог 
Са да. Ин сти тут је пре ко Са ве зног фон да и Ре пу блич ког фон да за на уч ни 
рад обез бе дио кре дит за на бав ку ла бо ра то риј ске опре ме.

Ла бо ра то ри ја је ра ди ла на на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма ко је су 
фи нан си ра ли Ре пу блич ка за јед ни ца на у ке Ср би је и из при вре де бро дар-
ска, ба гер ска и бро до гра ђев на пред у зе ћа. 

У пе ри о ду 1968–1969. го ди не Оде ље ње за бро до град њу на че лу са про-
фе со ром Зр ни ћем, по че ло је да ра ди на ре а ли за ци ји иде је о из град њи ла-
бо ра то ри је за ис пи ти ва ње ба гер ских уре ђа ја. Ова ква од лу ка до не та је због 
чи ње ни це да се Ин сти тут од свог по стан ка ба вио про бле ми ма ба гер ске 
тех ни ке. За ре ша ва ње ових про бле ма би ле су за ин те ре со ва не при вред не 
ор га ни за ци је из зе мље и ино стран ства, ко је су се ба ви ле том де лат но шћу. 
По тре ба за овом де лат но шћу је про и за шла из про бле ма, као што су ре гу ла-
ци ја вод них то ко ва, на си па ње при о бал них те ре на (по себ но Но вог Бе о гра-
да), из град ња оба ло-утвр да и ме ли о ра ци о но-дре на жни ра до ви на хи ља да ма 
хек та ра по љо при вред ног те ре на. Слич на си ту а ци ја би ла је у ино стран ству, 
а на ше при вред не ор га ни за ци је би ле су кон ку рент но спо соб не за из во ђе ње 
нај сло же ни јих ра до ва из ове обла сти. Ко ри шће ње ре зул та та на уч но и стра-
жи вач ких ра до ва Оде ље ња за бро до град њу по мо гло је пред у зе ћи ма ан га-
жо ва ним у ино стран ству да бу ду по вољ ни ја од кон ку ре на та. Због то га су 
им по ве ра ва ни зна чај ни по сло ви. Тре ба по себ но на гла си ти да у то вре ме у 
СФРЈ ни је по сто ја ла ла бо ра то ри ја ко ја је мо гла да ис пи та хи дро ма шин ске 
уре ђа је ка кви се при ме њу ју у цев ном тран спор ту ра су тог ма те ри ја ла.

Ин сти тут је то ком 1969. го ди не при сту пио уре ђе њу те ре на и са мој 
град њи. Про јек те ла бо ра то ри је су ура ди ли са рад ни ци Оде ље ња за бро до-
град њу дипл. инж. арх. Ев ге ни ја Ген чић, мр инж. Ду шан Об ра до вић и дипл. 
инж. Алек сан дар Гр гић, под ру ко вод ством проф. Не на да Зр ни ћа. Као спољ-
ни са рад ник на гра ђе вин ском де лу про јек та је ра дио проф. Д. Мрк шић.

Ла бо ра то ри ја је би ла пред ви ђе на за ис тра жи ва ња у обла сти дво-
фа зног стру ја ња (во да-ра су ти ма те ри ја ли) и су спен зи ја кроз пум пе, 
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це во во де и др. По се до ва ла је и по стро је ња на ко ји ма би по је ди ни еле мен ти 
опре ме – мо де ли и у ори ги нал ној ве ли чи ни – мо гли да се ис пи ту ју чи стом 
во дом или ва зду хом, што је знат но јеф ти ни је. По стро је ње за ис пи ти ва ње 
ре фу лер них пум пи и дво фа зног стру ја ња (ви ди сли ку), пред ви ђе но је за 
сле де ће ис тра жи вач ке ра до ве:

− сни ма ње рад них ка рак те ри сти ка ре фу лер них пум пи (кри ва сте-
пе на ко ри сно сти, Q – H кри ва, ка ви та ци о не осо би не),

− ме ре ње от по ра при дво фа зном и тро фа зном стру ја њу кроз це во-
во де, ко ле на, Т це ви, при гу шне ор га не, ејек то ре и дру ге еле мен те 
хи дра у лич ког тран спор та,

− ис пи ти ва ње уре ђа ја за уво ђе ње ра су тог и ко мад ног ма те ри ја ла у 
це во во де под при ти ском.

Дис по зи ци ја проб не ста ни це за ис пи ти ва ње пум пи у ла бо ра то ри ји 
Ин сти ту та у Вин чи: 1. Ре фу лер на пум па, 2. Тор зи о ни ди на-мо ме тар, 

3. Елек тро мо тор, 4. Ба зен, 5. Та ло жник, 6. Ма но ме тар, 7. Ста кле на цев, 
8. Мер ни суд, 9. По ти сни це во вод, 10. Блен да, 11 Ре зер во ар, 12. Чеп, 

13. Уси сни це во вод.

На ред них го ди на je ла бо ра то ри ја Оде ље ња за бро до град њу оба ви ла 
низ ис пи ти ва ња. Број ни го то ви про из во ди за при вре ду про јек то ва ни су 
у Оде ље њу за бро до град њу. Tри ва ри јан те се па ра то ра за раз два ја ње во де 
од круп них че сти ца из ра ђе не су 1976. го ди не, а то ком 1976. и 1977. го ди не 
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ра ђе но је на Про јек ту ис пи ти ва ња ба гер ских ору ђа за ре за ње и од но ше ње 
тла у под руч ју во да. Ру ко во ди лац и про јек тант свих ра до ва је био проф. 
Зр нић. 

Дру га фа за про јек та (1977) об у хва та рад на те о риј ским про бле ми-
ма ре за ња зе мље и да то је тех нич ко ре ше ње ин ста ла ци ја и уре ђа ја ко је 
је тре ба ло на пра ви ти и мон ти ра ти на проб ни сто за ис пи ти ва ње мо де ла 
ба гер ских уре ђа ја. Глав ни про јек тант био је та ко ђе проф. Не над Зр нић. 

Изглед постројења после монтаже

Исте го ди не оба вље но је те сти ра ње ин ста ла ци ја и уре ђа ја проб не 
ста ни це за ис пи ти ва ње мо де ла пум пи. Из вр ше но је ис пи ти ва ње мо де ла са 
во дом, сни ма ње рад них ка рак те ри сти ка и упо ре ђи ва ње по да та ка са ра ни је 
оба вље ним ис пи ти ва њи ма. Ко ри го ва но је ко ло пум пе да би се до би ле оп-
ти мал не ка рак те ри сти ке у под руч ју ве ли ких на по ра. Оба вље но је сни ма ње 
рад них ка рак те ри сти ка пум пе са ме ша ви ном во де и чвр стог ма те ри ја ла и 
до би је на је гра ну ло ме триј ска кри ва. При сту пи ло се и ре ша ва њу про бле ма 
бр зог одва ја ња чвр стих че сти ца из ме ша ви не на из ла зу из це ви. 

Те о риј ски про ра чу ни кре та ња уса мље них чвр стих че сти ца, ути ца ја 
про ме не гу сти не ме ди ја на одва ја ње и ути ца ја про фи ла бр зи на, ура ђе ни 
су 1977. го ди не. Раз ра ђе ни су за ко ни слич но сти.

Из ра ђе ни су цр те жи мо де ла одва ја ча и ше ме ин ста ла ци је. Пред у-
зе ће за вод не пу те ве „Иван Ми лу ти но вић“ је на пра ви ло мо дел одва ја ча 
и мон ти ра ло га са це ло куп ном ин ста ла ци јом и мер ним ин стру мен ти ма. 
Кон ста то ва но је да при по ве ћа њу бро ја отво ре них ра ди јал них вен ти ла 
из дво је на ко ли чи на во де кон ти ну ал но ра сте. То зна чи да се до да ва њем 
ло кал них от по ра мо же по сти ћи же ље но раз два ја ње во де. Из тог раз ло га 
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је по ста вљен ма те ма тич ки мо дел спа ја ња ка рак те ри сти ке пум пе са ка рак-
те ри сти ком це во во да. 

Исте го ди не је на ста вље но ис пи ти ва ње ба гер ских ору ђа за ре за ње 
и од но ше ње тла у под руч ју во да. Ру ко во ди лац ис пи ти ва ња био је проф. 
Не над Зр нић.

Проб на ста ни ца у ла бо ра то ри ји у Вин чи, 
ис пи ти ва ње ре фу лер не пум пе 

Ком плет но ис пи ти ва ње мо де ла пум пе са ме ша ви ном во де и шљун ка 
оба вље но је 1978. го ди не. Из вр ше но је ис пи ти ва ње спи рал ног одва ја ча 
шљун ка од во де у три ва ри јан те. Ана ли за до би је них ре зул та та по ка за ла 
је да ни су до би је ни пот пу но за до во ља ва ју ћи ре зул та ти ко ји би мо гли да 
се при ме не у прак си. Због то га је на пра вљен нов сан ду част мо дел, чи је је 
ис пи ти ва ње би ло пред ви ђе но у ја ну а ру сле де ће го ди не. Оба вље не су при-
пре ме мо де ла за ис пи ти ва ње ко ла ре фу лер не пум пе. Ко ри го ва но је ко ло 
пум пе. Сре ђе ни ре зул та ти да ти су пред у зе ћу на ко ри шће ње. 

Ис пи ти ва ња се па ра то ра-обо га ћи ва ча на ста вље на су и у 1979. го ди-
ни. Из вр ше на је ре кон струк ци ја по ти сног це во во да, та ко да је са да ме-
ша ви на ула зи ла у обо га ћи вач са ње го ве гор ње стра не. Сам обо га ћи вач 
мон ти ран је на дру гу ге о дет ску ви си ну та ко да је из лаз из обо га ћи ва ча 
био под на ги бом. Ре зул та ти ме ре ња са ова квим из гле дом обо га ћи ва ча 
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(две спи ра ле), над ма ши ли су све прет ход но до би је не ре зул та те. Из укуп-
ног про то ка ме ша ви не ко ја је ула зи ла у обо га ћи вач, из дво је но је 40% во де, 
што је при бли жно мак си мум овог обо га ћи ва ча.

Исте го ди не је би ла у то ку из ра да ме ха ни зма за про бу фре зе ра. Је дан 
мо дел фре зе ра је на пра вљен и те сти ран. 

На пра вље но је мо дел ско рад но ко ло ре фу лер не пум пе ти па А-2, из-
ра ђе но у Бро до гра ди ли шту „Ти то“ 1979. го ди не. Рад но ко ло мон ти ра но је 
у мо ди фи ко ва но спи рал но ку ћи ште Ли то стро је ве пум пе.

Под ру ко вод ством проф. Не на да Зр ни ћа 1980. го ди не из вр ше на су 
ком плет на ис пи ти ва ња се па ра то ра. Про јек то ва на, кон стру и са на и ис пи-
та на је ре фу лер на пум па Дк = 900 мм за ба гер „Ја дар“. Про је кат је ура ђен 
на осно ву ре зул та та мо дел ских ис пи ти ва ња (про јек тант пум пе је инж. 
Мом чи ло Да кић).

Ис пи ти ва ње пум пи у ТЕ „Ни ко ла Те сла“ оба вље но је 1981. го ди не. 
Пум пе су би ле на ме ње не тран спор ту пе пе ла. Ис пи ти ва ња су об у хва та ла 
про ток и да љи ну ло ка ци је.

На ред не, 1982. го ди не ис пи ти ва на су ба гер ска ору ђа за ре за ње и од-
но ше ње тла у под руч ју во да. 

Ру ко во ди лац је био проф. Не над Зр нић са са рад ни ци ма. Пре драг Ми-
ло вић, до цент Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду, ра дио је док тор ску те зу 
из обла сти ис тра жи ва ња ре за ња тла.

Ви ше го ди шњи рад ака де ми ка Не на да Зр ни ћа у окви ру ра да Ла бо ра-
то ри је у Вин чи Ин сти ту та тех нич ких на у ка СА НУ об у хва та на уч но и стра-
жи вач ки рад из обла сти ба ге ра и ба гер ских уре ђа ја. Ова зна чај на област 
је но ва у на шим усло ви ма, а и у све ту има ре ла тив но ма ло об ја вље них 
ре зул та та из ис тра жи ва ња ве за них за ба ге ре и ба гер ске уре ђа је. Пи о нир-
ски рад ака де ми ка Зр ни ћа до при нео је да се из ове обла сти пре зен ти ра 
и пу бли ку је не са мо ве ли ки број на уч них ра до ва, већ и да се ве ћи на тих 
ра до ва им пле мен ти ра у прак си у зе мљи и ино стран ству. По зна то је да је 
он про јек то вао низ ба ге ра и ба гер ских уре ђа ја ко ји су по ка за ли из ван-
ред не ре зул та те у екс пло а та ци ји у зе мљи и ино стран ству. Сви ти ба ге ри 
и ба гер ски уре ђа ји про из ве де ни су у до ма ћим пред у зе ћи ма и по ка за ли су 
ви сок ни во тех но ло ги је у ра ду и ква ли тет са мих уре ђа ја.

Ака де мик Зр нић је ру ко во дио на уч ним про јек том: „Ис пи ти ва ње ба-
гер ских ору ђа за ре за ње и од но ше ње тла у под руч ју во да“. У окви ру овог 
про јек та ру ко во дио је из град њом проб не ста ни це за ис пи ти ва ње но же-
ва за ре за ње зе мље. Сви ови ре зул та ти ве о ма су успе шно при ме ње ни у 
прак си. У окви ру ових ис тра жи ва ња по себ но је зна ча јан низ ра до ва и 
са оп ште ња, ме ђу ко ји ма се из два ја „Бр зо одва ја ње шљун ка од во де на из-
ла зу из це ви“, про пра ће но де мон стри ра њем мо де ла (пре да ва ње одр жа но 
у СА НУ 1980. го ди не).
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Опрема за бродоградилиште у Рангуну произведена по пројекту 
Н. Зрнића и сарадника у бродоградилишту „Тито“ у Београду

Ис тра жи ва ња ака де ми ка Зр ни ћа има ла су за ре зул тат и па тен те ко је 
је об ја вио из ове обла сти, од ко јих на во ди мо са мо не ке зна чај ни је. Тре ба 
на по ме ну ти да је до 1963. го ди не ре ли зо ван про је кат (са Ђор ђем Зр ни-
ћем): Кон струк ци ја фре зе ра за под вод но ко па ње са за мен љи вим но же-
ви ма, преч ни ка 2 м и ду жи не 1,6 м за ба гер „Ти са“, Ма шин ски Ин сти тут 
„В. Фар ма ков ски“, Бе о град, ра ђе но за „Хе рој Пин ки“ – Но ви Сад, (ори-
ги нал но ре ше ње пр ви пут из ве де но код нас). Ка сни је је уса вр шио ово 
ре ше ње и при ја вио па тент:

„Фре зер са по крет ним но же ви ма за ре фу лер ни ба гер“, Ју го сло вен ски 
па тент, 04.10.1968, број 31380, П 2311/68.

Па тен те за „Бр зо одва ја ње шљун ка од во де на из ла зу из це ви“ ре ги-
стро вао је у САД (са Б. Би ле ном): De vi ce for se pa ra ting gra nu la ted ma te rial 
from a fl uid fl ow, Uni ted Sta tes Pa tent 4328093, 178768. Fi ling Da te: 1980–08–18. 
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Pu bli ca tion Da te: 1982–05–04, и у Ка на ди: De vi ce for se pa ra ting sand and/or 
gra vel from wa ter at the pi pe outlet of dred ging suc tion pumps, or for se pa ra ting 
ot her gra nu la ted ma te rial from a fl uid fl ow, Ca na dian Pa tents Da ta ba se, CA 
1151078, Ap pli ca tion Num ber: 360163, Aug. 2 , 1983.

ПРИ СТУП НА БЕ СЕ ДА У СА НУ

До пи сни члан Не над Зр нић одр жо је 1985. го ди не сво ју при ступ ну 
ака дем ску бе се ду „Бро до гра ди ли шта“ у ко јој из но си зна чај ни је ре зул та те 
на уч ног и при ме ње ног ис тра жи ва ња у обла сти бро до град ње, са по себ ним 
освр том на при ме ну тих ис тра жи ва ња у прак си кроз ре а ли зо ва не соп стве-
не про јек те ве ли ких бро до гра ди ли шта у ино стран ству. 

Проб на мон та жа опре ме за бро до гра ди ли ште у Ран гу ну
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Ње го ва бо га та ис тра жи вач ка и на уч на де лат ност раз ви ја ла се у че-
ти ри прав ца, и то: пр ви, об у хва та се ри ју ра до ва из те о ри је брод ских кон-
струк ци ја; дру ги, из ра дио је ве ћи број про је ка та и сту ди ја из обла сти реч-
не при вре де на осно ву ко јих је из гра ђе но ви ше зна чај них обје ка та, као 
што су тех но ло ги ја са из бо ром ме ха ни за ци је за на си па ње Но вог Бе о гра да, 
ин те грал на гу рач ка фло та, пр ва на Ду на ву, три вр сте плов них ре фу лер них 
ба ге ра и др.; тре ћи, са гра дио је Ла бо ра то ри ју за ис пи ти ва ње ба гер ских и 
брод ских уре ђа ја, ко ја је је дин стве на у зе мљи и чи је ре зул та те ис тра жи-
ва ња са ве ли ким успе хом ко ри сти при вре да и че твр ти, из про јек то ва ња 
бро до гра ди ли шта, где је на осно ву ори ги нал них ме то да про јек то вао ве ћи 
број бро до гра ди ли шта у зе мљи и ино стран ству, при че му се из два ја ју три 
ве ли ка бро до гра ди ли шта у Бур ми, Ин до не зи ји и Бан гла де шу, за ко је је 
ме ха ни за ци ја из вла че ња бро до ва на су во из ра ђе на по соп стве ним про-
јек ти ма у Ср би ји.

Бро до гра ди ли шта

У увод ном де лу бе се де дат је кра так исто ри јат раз во ја бро до град ње. 
Упо ре до са раз во јем бро до град ње од ма лих др ве них до че лич них бро до ва, 
раз ви ја ла се град ња бро да од за нат ског на чи на у ма лим ра ди о ни ца ма до 
ве ли ких спе ци ја ли зо ва них пред у зе ћа, бро до гра ди ли шта. Зах те ви бро до-
вла сни ка су стал но те жи ли по ве ћа њу ди мен зи ја и бр зи не бро да. Ме ђу тим, 
по сле по нов ног отва ра ња Су ец ког ка на ла за у ста ви ло се на бро до ви ма до 
по ла ми ли о на то на но си во сти. Брод пред ста вља јед ну ком плек сну са о бра-
ћај ну тво ре ви ну, са ста вље ну од тру па, глав них по гон ских ма ши на и брод-
ске опре ме и уре ђа ја, ра зно вр сних ин ста ла ци ја, ин вен та ра и свих дру гих 
по стро је ња ко ја обез бе ђу ју ње го ву пло вид бу у ши рем сми слу. Због то га се 
у град њи та квог бро да ко ри сте спе ци јал но сти ма шин ске, бро до гра ђев не, 
елек тро и ар хи тек тон ске стру ке спе ци ја ли зо ва не у бро до град њи. 

Опре ма за бро до гра ди ли ште у Ран гу ну про из ве де на по про јек ту 
Н. Зр ни ћа и са рад ни ка у бро до гра ди ли шту „Ти то“ у Бе о гра ду. Од по чет ка 
при ме не че ли ка у бро до град њи, сре ди ном де вет на е стог ве ка, стал но се 
те жи ло да се од за нат ског пре ђе на ин ду стриј ски на чин град ње бро до ва. 
На то ме је мно го ура ђе но, па се и да нас, где је то мо гу ће, по бољ ша ва про-
из вод ни про цес град ње, на че му ра ди, од про јек то ва ња до пре да је бро-
да у екс пло а та ци ју, ве ли ки број струч ња ка. Ком плек сно шћу бро да, као 
тех нич ке тво ре ви не, и ан га жо ва њем ве ли ког бро ја струч ња ка на ње го вој 
из град њи ство ре на је јед на по себ на струч на и на уч на ди сци пли на, ко ја се 
па ра лел но раз ви ја са оста лим тех нич ким ди сци пли на ма и при то ме ства ра 
спре гу са раз вој ним ис тра жи ва њи ма оста лих тех нич ких гра на.
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Брод се гра ди са за дат ком да ис пу ни ра зно вр сне зах те ве у са о бра ћај-
ном, тех нич ком и со ци јал ном по гле ду. Ови зах те ви су кон тра дик тор ни и 
тре ба тра жи ти нај ра ци о нал ни ја ком про ми сна ре ше ња. Због то га ре ше ње 
овог за дат ка тра жи од го ва ра ју ће ре ше ње од стра не бро до гра ди ли шта, а 
ти ме по ста је ва жно пи та ње ме ста бро до гра ди ли шта у при вре ди.

Об ли ци те ре на бро до гра ди ли шта и рас по ред обје ка та на њи ма, про-
из и шли из кла сич ног гра ђе ња бро до ва, тра ју све до Дру гог свет ског ра та, 
а по сле то га по че ла је ин тен зив на при ме на елек тро луч ног за ва ри ва ња 
за спа ја ње брод ског тру па. При ме ном елек тро луч ног за ва ри ва ња брод-
ског тру па про ме њен је про из вод ни про цес и од кла сич ног са ста вља ња 
за ки ва њем свих брод ских еле ме на та на на во зу (ле жа ју), пре шло се на из-
град њу сек ци ја брод ског тру па у ра ди о ни ца ма и њи хо вом са ста вља њу на 
на во зу. Ова кав на чин град ње има ути ца ја и на рас по де лу те ре на, та ко што 
рас по ред обје ка та про из и ла зи из не по сред ног то ка ма те ри ја ла од скла-
ди шта ли мо ва и про фи ла до бро до гра ђев не ха ле за из ра ду еле ме на та и 
ства ра ња сек ци ја, као и пре но са сек ци ја на ле жај ра ди мон та же. Ова кав 
на чин град ње дра стич но је скра тио вре ме из ра де брод ског тру па. Ти ме је 
по ве ћан ка па ци тет ле жа ја, што са дру ге стра не зах те ва по ве ћа ње ме ста 
за бро до ве на опе ра тив ној оба ли јер се вре ме опре ма ња и по ред уво ђе ња 
нај са вре ме ни је ор га ни за ци је про из вод ног про це са, ни је скра ти ло у тој 
ме ри. Ре зул тат ово га је да тре ба тра жи ти та кву дис по зи ци ју бро до гра-
ди ли шта ко ја јед ном ле жа ју за град њу бро до ва обез бе ђу је про сеч но три 
ме ста на ке ју за опре ма ње. Да би се овај про сек сма њио, пред у зи ма ју се 
ме ре да се опре ма де ли мич но угра ђу је у за пре мин ске сек ци је тру па док су 
у пред мон та жи или док су у мон та жи на на во зу. 

Основ но на че ло при про јек то ва њу ге не рал ног пла на бро до гра ди ли-
шта је: рас по ре дом ра ди о ни ца и дру гих обје ка та тре ба обез бе ди ти про-
из вод ни про цес ко јим ће се про ра чу на то вре ме град ње бро да пот пу но 
оси гу ра ти. У про це су је ва жно из бе ћи сва не по треб на кре та ња ма те ри ја ла 
и рад ни ка и обез бе ди ти пот пу ну ко ор ди на ци ју свих вр ста за на та ко ји 
уче ству ју у из град њи бро да. Пре ма то ме, још пре про јек то ва ња бро до гра-
ди ли шта тре ба ре ши ти основ на пи та ња про це са про из вод ње. За из бор 
ма те ри ја ла и кон струк ци ју тру па тре ба утвр ди ти оп ти мал не мо гућ но сти 
по де ле тру па на сек ци је, ве ли чи ну и број сек ци ја, на чин до ста вља ња сек-
ци ја до ле жа ја за мон та жу тру па, ре до след бро до гра ђев них и бро до ма шин-
ских ра до ва до по ри ну ћа бро да, обим и ре до след ра до ва на бро ду по сле 
по ри ну ћа, укљу чу ју ћи про бе и пре да ју бро да на ру чи о цу.

Де таљ но се ана ли зи ра и да је про из вод ни про цес град ње бро да. Овај 
ре до след ра до ва дик ти ра рас по де лу по вр ши не те ре на бро до гра ди ли шта, 
као и по ло жај ра ди о ни ца и свих дру гих обје ка та. По ред то га из ње га ре зул-
ти ра ју дис по зи ци је енер гет ских си сте ма и ре ше ње уну тра шњег тран спор та.
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По функ ци ји по је ди них ра ди о ни ца и обје ка та, а узи ма ју ћи у об зир 
при то ме и не ке дру ге еле мен те (нпр. нај по год ни ји по ло жај ле жа ја или 
на во за, сме шта ње основ ног ма те ри ја ла за по је ди не ра ди о ни це, си гур ност 
од по жа ра или по тен ци јал на опа сност не ких по го на или обје ка та, као што 
су скла ди шта го ри ва, бо ја, аце ти лен ска ста ни ца и сл.), мо гу се од ре ди ти 
зо не бро до гра ди ли шног те ре на.

Др же ћи се ових прин ци па, у Ин сти ту ту тех нич ких на у ка СА НУ из-
ра ђе но је ви ше про је ка та бро до гра ди ли шта (глав ни про јек тант Н. Зр нић). 
Тре ба по ме ну ти са мо три про јек та из ко јих се мо же ви де ти ко ли ко су ти 
про јек ти сва ки за се бе по се бан про блем, ко ји је тре ба ло ре ши ти: Вој но 
бро до гра ди ли ште са гра ђе но на ре ци Хла јинг у Бур ми, Бро до гра ди ли ште 
у Џа кар ти и Бро до гра ди ли ште у Бан гла де шу из гра ђе но на ре ци Чи та гонг.

Вој но бро до гра ди ли ште на ре ци Хла јинг у Ран гу ну из гра ђе но је у 
ба се ну ко ји је пре вод ни цом (13, ви де ти на сли ци „Вој но бро до гра ди ли-
ште“ у Ран гу ну) одво јен од ре ке. Ова кво ре ше ње је иза бра но због то га 
да се из бег не ути цај пли ме и осе ке (раз ли ка у во до ста ју је днев но и до 6 
м) на хи дро гра ђе вин ске ра до ве на на во зу и на бро до ве ко ји се на ла зе на 
оправ ци у аква то ри ју му бро до гра ди ли шта, као и ути цај ве ли ког на но са 
– за му љи ва ња ре ке на под вод ни део на во за. Пре вод ни ца мо же да про пу-
шта бро до ве до 60 м ду жи не, а при пли ми ка да су ка пи је отво ре не и од 
10.000 TDW. Раз ме штај обје ка та из вр шен је по зо на ма. Бро до гра ди ли ште 
је уни вер зал ног ти па, пред ви ђе но за но во град њу и оправ ку раз ли чи тих 
бро до ва до 80 м ду жи не и 2.000 то на соп стве не те жи не, као и за оправ ку 
ве ли ких бро до ва. На отво ре ној ре ци пред ви ђен је бе тон ски при стан (14) 
за при ста ја ње бро до ва, а у ба се ну су са гра ђе на та ко ђе два при ста на (14) 
пре ко пу та опрем ног ке ја и слу же за снаб де ва ње бро до ва. Про је кат бро-
до гра ди ли шта усво јен је од бур ман ске мор на ри це. Бро до гра ди ли ште је 
из гра ђе но 1968. го ди не. 

Но во град ња и оправ ка тру по ва кон цен три са на је у бро до гра ђев ној 
зо ни, ко ја об у хва та бро до гра ђев ну ха лу (1) са скла ди штем че ли ка, цр та ру 
(2), до ке ре (10) и на воз са ле жа је ви ма. Но во град ња је кон цен три са на на 
де сним боч ним ле жа је ви ма а оправ ка на ле вим боч ним ле жа је ви ма. По-
ред ле вог боч ног на во за на ла зи се ха ла (11), у ко јој се на ла зе ра ди о ни ца за 
др во, та пе тар ни ца, уже тар ни ца, ра ди о ни ца за из ра ду ча ма ца и сл. По ред 
опрем ног ке ја по ста вље не су две ха ле (3) у ко ји ма су ма шин ска ра ди о-
ни ца, бра вар ска и це вар ска ра ди о ни ца, а елек тро ра ди о ни ца се на ла зи у 
ха ли до ових. Лив ни ца че ли ка се на ла зи у објек ту (4), а управ на згра да са 
ам бу лан том у згра ди (5). Снаб де ва ње елек тро е нер ги јом из мре же ви со ког 
на по на иде пре ко глав не тра фо ста ни це и две под ста ни це. 

Бро до гра ди ли ште је као обје кат ве о ма ин те ре сант но ре ше но, ка ко у 
по гле ду хи дро гра ђе вин ских обје ка та, као што су улаз из ре ке, пре вод ни ца, 
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ба сен, вер ти кал ни опрем ни кеј, при ста ни, боч ни на во зи, ко си ке јо ви итд., 
та ко и у по гле ду ме ха нич ке опре ме, по себ но кон цеп ци је на во за. На ко сом 
де лу на во за (12) кре ће се ве ли ка би на на ко ју се по ста вља ју ма ла ко ли ца 
ра ди при хва та ња бро до ва од 2.000 то на соп стве не те жи не. Ови бро до ви 
се пре во зе ве ли ком би ном до два боч на ле жа ја (7) на ко је се пре но се ма-
лим ко ли ци ма. За ма ле бро до ве од 650 то на соп стве не те жи не по ста вља 
се ма ла би на са ко ли ци ма пре ко ве ли ке би не, та ко обе за јед но иду у во ду. 
Ка да се брод при хва ти, цео си стем се од вла чи до кра ја ко сог де ла на во за 
(12) По том се са ве ли ке би не брод ма лом би ном од вла чи по хо ри зон тал-
ном де лу на во за (9) ра ди боч ног раз вла че ња. Це ло куп на ма ни пу ла ци ја са 
ве ли ком би ном, ма лом би ном и ко ли ци ма за боч но раз вла че ње из во ди се 
си сте мом че лич них ужа ди и ви тли ма ко ја су сме ште на у ха ли (8). 

Вој но бро до гра ди ли ште са гра ђе но на ре ци Хла јинг у Ран гу ну, 
за но во град ње до 2.000 т и оправ ке ве ли ких бро до ва 

(пу ште но у по гон 1968. го ди не)
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Бро до гра ди ли ште у Џа кар ти је сред ње ве ли чи не и слу жи за из ра ду 
и оправ ку обал них и по моћ них бро до ва до 1.100 то на соп стве не те жи не, 
ко ји ра де у при ста ни шту. Из гра ђе но је 1966. го ди не. Бро до гра ђев на зо-
на об у хва та бро до гра ђев ну ха лу (сли ка „Бро до гра ди ли ште у Џа кар ти“, 
1), скла ди ште ли мо ва и про фи ла (27), до ке ре (3) и скла ди ште сек ци ја. 
Опрем ни кеј за бро до ве (33) има ди за ли цу 8/15 т (21), а по ред ке ја се на ла-
зе опрем не ра ди о ни це, ма шин ска (4), бра вар ни ца и це вар ни ца (5), глав но 
скла ди ште (6) и скла ди ште ме тал не ро бе (31). У по за ди ни бро до гра ди ли-
шта раз ме ште ни су елек трич на цен тра ла (9), ком пре сор ска ста ни ца (10), 
аце ти лен ска ста ни ца (13), ма га цин го ри ва (11), га ра жа (7) и лив ни ца (8) са 
отво ре ним скла ди штем (32) и скла ди штем бо ја (12). Ра ди о ни ца за др во (2) 
и скла ди ште гра ђе (26) по ве за ни су за опрем ни кеј (34) за др ве не бро до ве. 
Ад ми ни стра тив на згра да (22), пор тир ни ца (23), шко ла (29) и кан ти на (29) 
чи не управ ну зо ну. Са гра ђе на су че ти ри боч на ле жа ја (19), два са де сне 
стра не за но во град ње и два са ле ве стра не за оправ ке. На воз (16), са сто ји 
се из рав ног де ла са на ги бом 1:500 и ко сог де ла са на ги бом 1:10. Пре лаз 
од рав ног де ла ка ко сом је из ве ден по лу ку са по лу преч ни ком R = 120 м.

Бро до гра ди ли ште на ре ци Хла јинг у Ран гу ну. Пре вод ни ца (13) 
на ула зу у ба зен на ла зи се у пр вом пла ну де сно

Уз дуж це лог на во за по ста вље но је де сет «до њих» ши на на ме ђу соб-
ном ра сто ја њу од 6,9 м, док је са мо на ко сом де лу на во за, по ред на ве де них 
ши на по ста вље но још де сет „по ви ше них“ ши на, са ви син ском раз ли ком 
600 мм. По ви ше не ши не су 500 мм уда ље не од до њих ши на. По ста вља њем 
дво ви син ских ши на на ко сом де лу на во за омо гу ћа ва се хо ри зон та лан по-
ло жај би не при по ме ра њу (кре та њу) на ко си ни. 
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Са обе стра не хо ри зон тал ног де ла на во за на ла зе се по два про сто ра 
за раз вла че ње из ву че них бро до ва, од но сно по два про сто ра за но во град-
ње. Из ме ђу ових рад них про сто ра са сва ке стра не на во за по ста вље не су 
две ши не на раз ма ку од 9 м по ко ји ма се кре ће јед на 5-тон ска ди за ли ца 
(20). Та ко ђе су на сва ком рад ном про сто ру (про сто ру за раз вла че ње) по-
ста вље на по два па ра ши на

по ко ји ма се кре ћу ма ла ко ли ца са бро дом при ли ком ски да ња бро да 
са би не, или при ли ком на вла че ња бро да на би ну.

На воз, као и уре ђа ји за из вла че ње и раз вла че ње, из ве де ни су та ко да 
до зво ља ва ју ко ри сно оп те ре ће ње до 700 то на. Уре ђај за из вла че ње се са-
сто ји од сле де ћих еле ме на та: 

− би не (18), 
− ма лих ко ли ца за при хва та ње бро до ва и 
− ло ко мо ти ва са глав ним по гон ским уре ђа јем, ви тлом за раз вла че ње 

и ко манд ном ку ћи цом (17). 
При ли ком из вла че ња бро да до во ди се би на до до њег кра ја ко сог де ла 

на во за за јед но са ма лим ко ли ци ма, ко ја су по ре ђа на у два ре да дуж би не. 
Ма ла ко ли ца су уну тар сва ког ре да ме ђу соб но по ве за на по мо ћу од го ва ра-
ју ћих по лу га. Ка да је би на по ста вље на у до њу по зи ци ју, по чи ње на вла че ње 
бро да на ма ла ко ли ца. Бро до ви са ве ћим га зом по ста вља ју се ди рект но на 
би ну без ма лих ко ли ца, та ко да се њи хо ва оправ ка оба вља ди рект но на би-
ни уз по моћ ди за ли це но си во сти 5 т. Ка да је брод на ву чен на би ну, укљу-
чу је се по гон ски ме ха ни зам (85 kW) по ста вљен на ло ко мо ти ви, та ко да се 
би на по мо ћу ње га, а по сред ством два члан ка ста лан ца, до ву че на по че так 
рав ног де ла на во за. На овом ме сту би на се осло бо ди ве зе са члан ка стим 
лан ци ма, те се спо ји са ло ко мо ти вом по мо ћу две по лу ге.

По сле по ве зи ва ња би не и ло ко мо ти ве, кра је ви члан ка стих ла на ца 
(пре ма коп ну) учвр сте се на гор њем де лу на во за, та ко да де лу ју као озу-
бље не ле тве при ли ком кре та ња ло ко мо ти ве са би ном, а у ци љу по ста вља-
ња би не у по ло жај за боч но раз вла че ње. Ка да је би на са бро дом по ста вље-
на у по ло жај при ко ме је мо гу ће оба ви ти раз вла че ње бро да, пу шта се у 
по гон при те зно ви тло (25 kW), сме ште но у ко манд ној ку ћи ци ло ко мо ти ве, 
ко је по мо ћу че лич ног уже та и си сте ма ко ту ра ча, ву че ма ла ко ли ца са бро-
дом на боч ни про стор за раз вла че ње.

Брод се на кра ју ски да са ма лих ко ли ца и по ста вља на др ве не пот кла-
де, осло бо де се ве зе са ко ли ци ма и ма ла ко ли ца се ис под бро да из вла че на 
би ну. Спу шта ње бро да у во ду је обр ну та опе ра ци ја.

Ве ли ко бро до гра ди ли ште из гра ђе но на ре ци Чи та гонг у Бан гла де шу (ис-
точ ни Па ки стан), слу жи за из град њу и оправ ку бро до ва ве ли чи не до 16.000 
TDW (1973). Но ви бро до ви се гра де по си сте му тан дем-град ње у ду гач ком 
су вом до ку. Овај си стем је упо тре бљен за то што вре ме град ње зад њег де ла 
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бро да из но си при бли жно два пу та ду же од град ње пред њег де ла бро да. На 
овај на чин, ка да је зад њи део бро да упо ла за вр шен, по ме ра се пре ма мо ру, 
за по чи ње град ња пред њег де ла бро да, та ко да се брод за вр ша ва у вре ме ну 
тра ја ња из град ње пред њег де ла бро да, а у то исто вре ме се гра ди и дру га по-
ло ви на бро да. Пред ви ђен је и кра ћи су ви док ко ји слу жи за оправ ку бро до ва.

Бро до гра ди ли ште у Џа кар ти са по преч ним на во зи ма 
ка па ци те та 750 т (пу ште но у по гон 1966.) 

Бро до гра ђев на зо на, опрем не ра ди о ни це, ра ди о ни це за об ра ду др ве та, 
скла ди шта, ма ла лив ни ца и тра фо ста ни ца по ста вље ни су по истом прин ци-
пу као и у прет ход ним бро до гра ди ли шти ма. Управ на зо на об у хва та управ ну 
згра ду, пор тир ни цу, кан ти ну, ад ми ни стра тив ну згра ду, би ро, елек трон ски 
цен тар, са ни тар ни блок, га ра жу и шко лу. У њој су сме ште ни и пумп на ста ни-
ца, скла ди ште го ри ва, тра фо ста ни ца, пар кинг по вр ши не, ко тлар ни ца, скла-
ди ште кар би да, по моћ ни ге не ра тор, са ни тар ни блок и ва тро га сна ста ни ца.
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6/2, Тех ни ка са о бра ћај них сред ста ва. – Бе о град: Тех нич ка књи га, 1951, 
1185–1236.

15. Сиг на ли за ци ја у пло вид би. – Ен ци кло пе ди ја тех нич ких зна ња, св. 6/2, Тех-
ни ка са о бра ћај них сред ста ва. – Бе о град: Тех нич ка књи га, 1951, 1253–1269.

16. Бро до гра ди ли шта за из ра ду и одр жа ва ње бро до ва. – Ен ци кло пе ди ја 
тех нич ких зна ња, св. 6/2, Тех ни ка са о бра ћај них сред ста ва. – Бе о град: 
Тех нич ка књи га, 1951, 1293–1341.

17. При лог од ре ђи ва њу на пад ног мо мен та реч ног пло ви ла. – Збор ник ра до ва 
С.А.Н., 24. књ. 4. – Бе о град: Мaшин ски ин сти тут, 1952, 15–24.

18. Ути цај оквир них ре ба ра на кон струк ци ју дна реч них пло ви ла. – Збор ник 
ра до ва С.А.Н., 24. књ. 4. – Бе о град: Мaшин ски ин сти тут, 1952, 97–115.

19. При лог про ра чу ну ре бре ни ца на реч ним пло ви ли ма. – Збор ник Ма шин-
ског фа кул те та у Бе о гра ду, за 1952/53. – Бе о град: Ма шин ски фа кул тет, 
1953, 17–28.

20. Гра ђе ње и одр жа ва ње реч них пло ви ла. – Са ве то ва ње о про бле ми ма са о-
бра ћа ја, св. 1. – Бе о град: Са вез ин же ње ра и тех ни ча ра Ју го сла ви је, 1957.
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21. Реч ни са о бра ћај у НР Ср би ји. – Са ве то ва ње о про бле ми ма са о бра ћа ја, 
св. 3, СМЕ ИТС. – Бе о град, 1957, 24–30.

22. Про бле ми реч ног са о бра ћа ја НР Ср би је / Н. Зр нић, С. Не шко вић. – Са ве-
то ва ње о про бле ми ма са о бра ћа ја, св. 1, СМЕ ИТС. – Бе о град, 1957, 1–28.

23. Јед на ме то да за од ре ђи ва ње глав них ди мен зи ја бро да на осно ву про то-
ти па са де та љи са ним те жи на ма еле ме на та. – Бе о град: МИ САН, 1957.

24. Сту ди ја о раз во ју реч них бро до гра ди ли шта. – Ри је ка: Удру же ње бро-
до гра ђев не ин ду стри је, 1958. – Стр. 158. – (Про ра чун ка па ци те та бро-
до гра ди ли шта спро ве ден је по ме то ди ауто ра. Сту ди ја је усво је на од 
стра не реч них бро до гра ди ли шта као ба за за њи хо во про ши ре ње и ре-
кон струк ци ју). 

25. О од ре ђи ва њу глав них ди мен зи ја бро да. – Док тор ска те за. – Бе о град: 
Ма шин ски фа кул тет, 1959. – Стр. 150 + 3 граф. + 5 цр те жа.

26. Из ра да тех нич ких про пи са за ди мен зи о ни са ње еле ме на та реч них бро-
до ва. – Бро дар ство, (ја ну ар–март, 1961), 10.

27. Гу рач ка фло та ЈРБ-а / Не над Зр нић, Л. Па нош. – Бро дар ство (Бе о град), 
(1962), 16/17. 

28. ИН МЕ МО РИ ЈАМ. Ја ков Ма тве је вич Хлит чи јев (1886–1963). – Тех ни ка 
(Бе о град), (1963), 3. 

29. Тре ћи сте пен сту ди ја на Ма шин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. – Тех ни ка, 
18, 1963; Ма шин ство, 12, 6. – Бе о град, 1963, 140–142.

30. За ва ри ва ње у бро до град њи. – Гра ђе вин ски фа кул тет у Бе о гра ду: По сле-
ди плом ске сту ди је из обла сти за ва ри ва ња. – Бе о град, 1969. – Стр. 64 + 
сл. 50 + граф. 6. 

31. Не ки слу ча је ви про ра чу на те ме ља брод ских ма ши на. – Бро до град ња 
(За греб), 21, (1970), 2: 77–81.

32. Ути цај па сме на мо мент са ви ја ња ре бре ни це брод ског дна. – Збор ник 
ра до ва по све ћен пре ми ну лом ака де ми ку Ја ко ву М. Хлит чи је ву. – Бе о-
град: Оде ље ње тех нич ких на у ка СА НУ, 1970, 123–132.

33. Члан ка сти брод / Н. Зр нић, А. Гр гић. – Бро до град ња, 24, (1973), 5: 237–
245. – (Рад је ци ти ран у ру ској књи зи: Ло га чев, С. И., «Тран спорт ние 
су да бу ду шче во», Су до стро е ние, Ле нин град 1976). 

34. Не ки про бле ми реч не бро до град ње. – На уч но-струч ни скуп. «Ма шин ство 
1873–1973». – Збор ник ра до ва, књ. 2, Ма шин ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду (100 го ди на ма шин ства у Ср би ји). – Бе о град, 1973, 17–22.

35. Упро шће ни по сту пак за про ве ру на по на опла те дна бро да уз ду жне град-
ње. – Глас СА НУ, 295, Оде ље ње тех нич ких на у ка, књ. 2. – Бе о град, 1976, 
1–9. – (При ступ но са оп ште ње у СА НУ, одр жа но 1973).

36. Ис тра жи ва ња и про јек то ва ња у обла сти бро до град ње. – Спо ме ни ца 
по све ће на но во и за бра ним чла но ви ма Оде ље ња тех нич ких на у ка, СА НУ, 
књ. 4, Оде ље ње тех нич ких на у ка, књ. 1. – Бе о град, 1978, 63–64.

37. A sim pli fi ed met hod for chec king bot tom pla ting stres ses of lon gi tu di nally fra-
med ships. – Re cuil des tra va ux de L’In sti tut des Sci en ces tec hni qu es l’Aca de-
mie Ser be des Sci en ces et Arts, 13, (1979).

38. Бр зо одва ја ње шљун ка од во де на из ла ску из це ви. – Бе о град: Оде љењe 
тех нич ких на у ка СА НУ, 1980. – (Са оп ште но на Ску пу Оде ље ња).
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39. Про у ча ва ње чвр сто ће брод ског тру па и кон стру и са ње спе ци јал не опре-
ме за бро до ве и плов не ба ге ре. – Бе о град: Оде љењe тех нич ких на у ка 
СА НУ, 1981.

40. Из у ча ва ње са вре ме них ме то да про ра чу на чвр сто ће и ви бра ци ја брод-
ског тру па. – Бе о град: Фонд за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ, Оде љењe 
Тех нич ких На у ка СА НУ, 1981.

41. Екс пе ри мен тал но ла бо ра то риј ско ис тра жи ва ње на мо де ли ма брод ске 
и ба гер ске опре ме. – Бе о град: Фонд за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ, Оде-
ље ње тех нич ких на у ка СА НУ, 1981.

42. Одва ја ње круп них че сти ца (шљун ка) од во де по сле из ла ска из це ви / 
Не над Зр нић [...] . – Глас 330, Оде љењe тех нич ких на у ка СА НУ, књ. 19 
. – Бе о град, 1982, 9–31. – (При ка за но на XII ску пу 1. ју ла 1980).

43. Из у ча ва ње са вре ме них ме то да про ра чу на чвр сто ће и ви бра ци ја брод ског 
тру па / Не над Зр нић, С. Гру јин. – Бе о град: Оде љењe тех нич ких на у ка 
СА НУ, 1984/85.

44. Екс пе ри мен тал но ла бо ра то риј ско ис тра жи ва ње на мо де ли ма брод ске 
опре ме / Не над Зр нић, Б. Би лен. – Бе о град: Оде ље ње тех нич ких на у ка 
СА НУ, 1985.

45. Хи дро ста тич ки по го ни брод ских и ба гер ских ви та ла / Не над Зр нић, Б. 
Би лен. – Бе о град: ГЛАС, Оде ље ње тех нич ких на у ка СА НУ, 1988, 39–53.

46. Про у ча ва ње, кон стру и са ње и екс пе ре ри мен тал но ис пи ти ва ње спе ци јал-
не опре ме за бро до ве и плов не ба ге ре / Не над Зр нић, Б. Би лен. – Бе о град: 
Глас, Оде ље ње тех нич ких на у ка СА НУ, 1989.

47. Бро до гра ди ли шта. – При ступ не бе се де но во и за бра них чла но ва Оде ље-
ња тех нич ких на у ка СА НУ. По себ на из да ња књ. 596, Оде ље ње тех нич-
ких на у ка, књ. 31. – Бе о град, 1989, 19–33. 

48. Ма шин ство. – СА НУ, Сто го ди на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти, 1886–1986, књ. 2, СА НУ и раз вој на у ке и умет но сти у Ср ба, књ. 1, 
При род но-ма те ма тич ке, тех нич ке и ме ди цин ске на у ке. – Бе о град, 1989, 
254–256.

49. Бро до град ња. – СА НУ, Сто го ди на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти, 1886–1986, књ. 2, СА НУ и раз вој на у ке и умет но сти у Ср ба, књ. 1, 
При род но-ма те ма тич ке, тех нич ке и ме ди цин ске на у ке. – Бе о град, 1989, 
259–260.

ПРО ЈЕК ТИ И СТУ ДИ ЈЕ 
(глав ни про јек тант)

50. Идеј ни про је кат се па ра ци је угља «Ја ран до» са ре ше њем уто вар не и ис-
то вар не ста ни це. – Бе о град, 1951.

51. Идеј ни про је кат су ве се па ра ци је руд ни ка угља «Бо го ви на». – Бе о град, 
1951. 

52. Про је кат плов не гра би ли це са ма љем за раз би ја ње сте но ви тог реч ног 
дна. Ка рак те ри сти ке: L = 30, 5 m, B = 11, 5 m H = 2, 3 m, T = 1, 3 m, те-
жи на ма ља 9, 5 то на, до мет стре ле са гра би ли цом 10, 5 м, до мет стре ле 
са ма љем 6, 0 м. – Са гра ђен у бро до гра ди ли шту Апа тин. – Бе о град, 1954.
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53. Про је кат реч но мор ског бро да 1060 TDW, ка рак те ри сти ке: L =73 m, 
B =9, 6 m, H = 4, 6 m, T = 3, 0 m, по гон Ди зел мо то ри 2 x 500 KS / Н. Зр-
нић, Ј. Хлит чи јев, А. Жив ко вић, М. Јо ва но вић и Б. Џо џо. – Про је кат 
бро да има ори ги нал ну кон струк ци ју ба ласт них ци стер ни, сме ште них 
ис под па лу бе. – Бе о град, 1954. – (1958. го ди не у Не мач кој је са гра ђен 
брод тач но по кон цеп ци ја ма про јек та и по ка зао ви со ке пер фор ман се). 

54. Про је кат плов не ди за ли цае но си во сти 45 т/ 10 м, и 18 т/20 м, на по-
моћ ној ку ки 10 то на. Пон тон L = 28 m, B = 11, 6 m, H = 2, 5 m, T = 1, 18 
m (пот пу но опре мље не ди за ли це). Стре ла ду жи не 25 м. По гон пар ни. – 
Из гра ђе на у бро до гра ди ли шту «Ти то» у Бе о гра ду за Тур ску. – Ца ри град, 
Бе о град, 1954/56. – (На по ме на: ово је про је кат пр вог бро да из гра ђе ног у 
Ју го сла ви ји по сле дру гог свет ског ра та за стра ног на ру чи о ца, од но сно 
пр ви из во зни по сао из ове обла сти).

55. Сту ди ја о из бо ру фло те за пре воз шљун ка. – Бе о град: Ма шин ски ин-
сти тут С.А.Н. , 1955, 211 + 16 гра фи ко на.

56. Про грам ин ве сти ци о не из град ње плов ног пар ка Ба гер ско-бро дар ског 
пред у зе ћа. Пре воз шљун ка и пе ска од си ро вин ских ба за до по тро ша ча, 
плов на сред ства и из бор нај по де сни јих пло ви ла, бро до ва и шле по ва за 
рад пред у зе ћа. Сту ди ја. – Бе о град: МИ САН, 1955. – Стр. 124. 

57. Из бор глав них ка рак те ри сти ка Ду нав ског шле па ТР 2401 за ЈРБ, но си-
во сти 1350 то на, L = 78 m, B = 11, 5 m, H = 2, 5 m, T = 2, 3 m, D = 1658t. 
Сту ди ја. – Бе о град: Ма шин ски ин сти тут С.А.Н., 1957.

58. Про је кат и из ра да тех нич ке до ку мен та ци је по треб не за из град њу ре-
леј них ста ни ца за на си па ње уда ље них (2 км. од оба ле) те ре на ре фу ли-
ра њем у Но вом Бе о гра ду. Ин ста ли са на сна га 2 kW. – Бе о град: МИ САН, 
1957. – (Пу ште но у по гон 1959. го ди не).

59. Про је кат тех но ло шког про це са пре то ва ра за но во при ста ни ште у Брч-
ком, ра ђе но за пред у зе ће за вод не пу те ве «Иван Ми лу ти но вић». – Бе о-
град, 1958.

60. Идеј ни про је кат тех но ло ги је пре то ва ра за но во при ста ни ште у Бе о-
гра ду. – Бе о град: Ма шин ски ин сти тут С.А.Н. , 1958.

61. Про је кат Плов ног ре фу лер ног ба ге ра «Ти са», за пре ми не сен ке ра 440 м3, 
ка пац. пум пе 600 м3 пе ска на час, ис то вар пе ска на уда ље ност 1.000 м 
од оба ле. Ка рак те ри сти ке: L = 55,0 m, B = 9,0 m, H = 3,5 m, T = 3,0 m,.за 
Пред у зе ће за вод не пу те ве «Бо шко Пал ко вље вић Пин ки» из Н. Са да. – 
Бе о град: МИ САН, 1958.

62. Re port abo ut bu il ding of the dockyard in Akyab, Bur ma. – Идеј ни про је кат 
бро до гра ди ли шта са из бо ром опре ме. Ка рак те ри сти ке: 11 но во град њи 
го ди шње, одр жа ва ње 60 обје ка та, број рад ни ка 400, Про је кат бро до-
гра ди ли шта усво јен је од I.W.T.–а и одо брен од Вла де Бур ме, ра ђе но за 
Ин вест Им порт. – Бе о град, 1958. – (Пу ште но у по гон 1962).

63. При ме на спе ци јал ног ти па пум пе за на си па ње пе ском уда ље них те ре на. 
Сту ди ја / Н. Зр нић, И. Ву шко вић, Х. То ма ше вић, Д. Та сић и Ж. Сто ја-
но вић. – Бе о град: МИ САН, Ма шин ски фа кул тет и Бро до гра ди ли ште 
«Ти то» из Бе о гра да, 1959.
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64. Про је кат по стро је ња за на си па ње уда ље них те ре на на Но вом Бе о гра ду. 
(2 км од оба ле), ин ста ли са не сна ге 400 kW. – Бе о град: МИ САН, 1958. – 
(Пу ште но у по гон 1959).

65. Про је кат плов ног ре фу лер ног ба ге ра «Ти са» са ка па ци те том сан ду ка за 
уто вар 450 м3, сна ге 660 KS.. Ка рак те ри сти ке: L = 55 m, B = 9, 0 m, H = 
3, 5 m, ка пац. пум пе 600 м3 пе ска на час, ис то вар на уда ље ност 1.000 м 
од оба ле. Ори ги нал на кон струк ци ја сен ке ра и ба ге ра. – Из ра ђен у Бро-
до гра ди ли шту Но ви Сад 1959. год.

66. Ис пи ти ва ње глав не ре фу лер не пум пе за на си па ње уда ље них те ре на у 
Но вом Бе о гра ду. – Да те су све ка рак те ри сти ке пум пе и Про јект на до ку-
мен та ци ја нео п ход на за из ра ду про то ти па. – Бе о град: МИ САН, 1960.

67. Сту ди ја тран спор та Са вом, од Остру жни це до Бе о гра да, 150.000 т/год 
це мен та у рин фу зном ста њу. Об у хва та: плов ни парк, при ста ја ње код 
Остру жни це, ис то вар у Бе о гра ду и нор ма ти ве утро шка ма те ри ја ла. – 
Бе о град, 1960.

68. Про је кат про то ти па Ду нав ског шле па од 1.350 т но си во сти. Ка рак те ри-
сти ке: L = 78 m, B = 11, 5 m, H = 2, 5 m, T = 2, 3 m, D = 1.658 t. Ори ги нал-
на кон струк ци ја та ба на, ко јом је по стиг ну та знат на уште да у те жи ни. 
– Бе о град: МИ САН, 1961. 

69. Нор ме за ди мен зи о ни са ње и град њу тру па реч них пло ви ла. Сту ди ја 
за до но ше ње нор ми за ди мен зи о ни са ње брод ског тру па. – На ру чи лац: 
Ре пу блич ки фонд за на уч ни рад, уз фи нан сиј ско уче шће реч них бро до-
гра ди ли шта. – Бе о град, 1961.

70. Си сте мат ско ис пи ти ва ње пре но ше ња пе ска хи дра у лич ним пу тем – про-
блем на си па ња уда ље них те ре на, ра ђе но за Фонд за на уч ни рад и Пре-
ду за ће за вод не пу те ве «Иван Ми лу ти но вић» из Бе о гра да. – Бе о град: 
МИ САН, 1962. 

71. Про је кат гу рач ког са ста ва за ЈРБ, об у хва та: гу рач сна ге 2 x 1200 KS 
(L/B/H, 35, 50/9, 80/2, 55) и 4 бар же укуп не но си во сти 6.000 т. – Пр ва 
гу рач ка фло та на Ду на ву има два гу ра ча «Де ли град» и «Под го ру» и ви ше 
бар жи но си во сти 1.500 то на. – Са став је из гра ђен у бро до гра ди ли шту 
«Ти то», 1962. – Проф. Зр нић са са рад ни ци ма до био је Ок то бар ску на-
гра ду гра да Бе о гра да за 1965. го ди ну.

72. Про је кат бро до гра ди ли шта у Џа кар ти – Ин до не зи ја. Бро до гра ди ли ште 
са по преч ним на во зи ма ка па ци те та 750 т, ра ди о ни ца ма и свим оста лим 
објек ти ма / Не над Зр нић [...]. – Ра ђе но за Ин вест Им порт, МИ САН, 
Бе о град, 1963. – (Пу ште но у по гон 1966). 

73. Ис пи ти ва ње пум пе ба ге ра «Дрим», за пред у зе ћа «Иван Ми лу ти но вић» 
из Бе о гра да. – Бе о град: МИ САН, 1963. 

74. Сту ди ја за до но ше ње нор ми за ди мен зи о ни са ње и град њу реч них пло ви-
ла. – Бе о град: МИ САН, 1964/66.

75. Глав ни про је кат (ма шин ског де ла) мо сне ди за ли це од 10 то на за бро до-
ко вач ку ха лу Бро до гра ди ли шта «Ти то» из Бе о гра да. – Бе о град, 1965. 

76. Про је кат ста ци о нар ног плов ног ба ге ра, по гон ре фу лер не пум пе 900 KS, 
по гон фре зе ра 150 KS / Не над Зр нић [...]. – Из гра ђен у Бро до гра ди ли шту 
Апа тин, 1965.
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77. Про је кат Бро до гра ди ли шта «Чи та гонг» у Па ки ста ну, тех но ло шки и 
ма шин ски део, за Пред у зе ћа за вод не пу те ве «Иван Ми лу ти но вић» из 
Бе о гра да. – Бе о град: МИ САН, 1965.

78. Про је кат на во за за бро до ве до 600 т те жи не бро да, за бро до гра ди ли ште 
на ре ци Ира ва ди у Ман да ле ју – Бур ма. – Бе о град: МИ САН, 1965.

79. Про је кат на во за за бро до ве са уре ђа ји ма за из вла че ње и боч но раз вла-
че ње бро до ва, ка па ци те та 750 т те жи не бро да. – Бе о град: По стро је ње 
из гра ђе но у Бро до гра ди ли шту «Ти то» 1966. го ди не, за Ин до не зи ју. 

80. Про је кат 2. фа зе град ње Бро до гра ди ли шта у Ран гу ну – Бур ма. – Ра ђе но 
за Ин вест Им порт, МИ САН. – Бе о град, 1966.

81. Про је кат ре фу лер ног ба ге ра са сен ке ром, стам бе не ла ђе за 28 љу ди и 
плов ни вод. – За Бро до гра ди ли ште «Бо рис Ки дрич» из Апа ти на (на зах-
тев По кра јин ског фон да во да, ура ђе на идеј на тех нич ка до ку мен та ци ја 
ба ге ра и ба гер ског при ста на), МИ САН. – Бе о град, 1967.

82. Про је кат по преч ног на во за, ка па ци те та 1700 т. На воз има 14 ме ста за град-
њу и оправ ку бро до ва. Са сто ји се од две би не и 29 ко ли ца. – На воз из гра ђен 
у бро до гра ди ли шту «Ти то» 1967. го ди не, за Бур му. – Бе о град, 1967. 

83. Про је кат су вог до ка за до ко ва ње бро до ва до 20.000 TDW, за Ран гун – Бур-
ма. – Про је кат об у хва та идеј ни и глав ни део про јек та. – Бе о град, 1967.

84. A study of ship bu il ding de ve lop ment in Iran. – Књ. 1 и 2. – Бе о град: Ма-
шин ски ин сти тут С.А.Н. , 1967. – Стр. 122 + 10 ди ја гра ма, 417 цр те жа. 
– (Ра ђе но за Вла ду Ира на).

85. Про је кат на во за ка па ци те та 1500 то на за Бро до гра ди ли ште «Ша пур» у 
Ира ну, за «Ин вест-им порт» из Бе о гра да. – Бе о град: Ма шин ски ин сти-
тут С.А.Н., 1967.

86. Глав ни про је кат бро до гра ђев ног и бро до ма шин ског де ла ба ге ра «Ти са 2», 
за «Хе рој Пин ки» из Но вог Са да. – Бе о град: МИ САН, 1967. 

87. Ге не рал ни про је кат вој ног бро до гра ди ли шта у Ран гу ну – Бур ма. Бро-
до гра ди ли ште је уни вер зал ног ти па за но во град ње и оправ ке бро до ва 
до 2.000 т. – Бе о град: МИ САН, 1968. – ( Из гра ђе но је 1968. го ди не).

88. Про је кат ре кон струк ци је ба ге ра «Па лић». – Но ви Сад: Пред у зе ће «Хе рој 
Пин ки» ; Бе о град: МИ САН, 1968. 

89. Про је кат и кон струк ци ја на пра ве за уза јам но ве зи ва ње два су сед на 
члан ка зглав ка стог бро да. – Ју го сло вен ски па тент бр. 30859, од 25. 09. 
1968., П 2235/68.

90. Про је кат и кон струк ци ја фре зе ра са по крет ним но же ви ма за ре фу лер ни 
ба гер. – Ју го сло вен ски па тент бр. 31380, од 04.10.1968., П 2311/68.

91. Про је кат ре кон струк ци је ба ге ра ти па «Мон кал ви». Ба гер је пре пра вљен 
од ти па ве дри ча ра на ре фу лер ни, угра ђе ни су фре зе ри ори ги нал не кон-
струк ци је ауто ра и но во про јек то ва на ре фу лер на пум па. За Бро до гра-
ди ли ште Но ви Сад. – Бе о град, 1968. 

92. Про је кат ре кон струк ци је ви ше ба ге ра у Бро до гра ди ли шту Но ви Сад, 
за ка нал ску упра ву ДТД. – Бе о град, 1968.

93. Глав ни про је кат ме ха ни за ци је на во за, за уз ду жно из вла че ње бро до ва, 
ка па ци те та 1.500 то на соп стве не те жи не бро да, са са рад ни ци ма. – Из-
гра ђе но у Бро до гра ди ли шту «Ти то» за при ста ни ште «Port Trust of Chi-
ta gong» – Ис точ ни Па ки стан. – Бе о град, 1969. 
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 94. Про је кат уре ђа ја за ба гер «Та ру». Из ра ђе ни су про јек ти и ре ше ње кон-
струк ци је за ре фу лер ну пум пу (ин ста ли са не сна ге 1.500 KS), два ти па 
фре зе ра, глав не це во во де са ар ма ту ром и др. / Не над Зр нић [...]. – Из-
гра ђе но у бро до гра ди ли шту у Би је ли – Бо ка Ко тор ска. – Бе о град, 1969.

 95. Про је кат плов ног ре фу лер ног ба ге ра «Пли тви це», сан дук но си во сти 800 
т, глав ни мо тор 860 KS, ди мен зи је: ду жи на 58 м, ши ри на 9, 5 м, га же ње 
3, 3 м, ка па ци тет ба ге ро ва ња у сан дук 1350 м3/час, ис то вар из сен ке ра 
на уда ље ност од 1 км из но си 600 м3/час. – Из гра ђен у бро до гра ди ли шту 
Но ви Сад 1969.

 96. Идеј но ре ше ње цен тра за оправ ку бро до ва у Бро до гра ди ли шту «Ти то». 
– Бе о град: Ма шин ски ин сти тут СА НУ, 1969.

 97. Про је кат са мо ход ног ба ге ра ве дри ча ра, ка па ци те та 400 м3/час, за чи-
шће ње мор ских при ста ни шта, за Бро до гра ди ли ште «Ти то» из Бе о гра да. 
– Бе о град, 1969. 

 98. Ге не рал ни про је кат ре фу лер ног ба ге ра са сен ке ром, стам бе не ла ђе за 28 
љу ди и плов ни вод, за Бро до гра ди ли ште «Бо рис Ки дрич» из Апа ти на (на 
зах тев По кра јин ског фон да во да, ура ђе на је тех нич ка до ку мен та ци ја 
ба ге ра и ба гер ског при ста на). – Бе о град, 1969. 

 99. Про је кат ин ста ла ци је и ис пи ти ва ње мо де ла уто вар ног сан ду ка ре фу лер-
ног ба ге ра / Н. Зр нић, Д. Об ра до вић. – Из ра ђе на је ин ста ла ци ја у раз ме-
ри 1/5, ис пи ти ва њем су од ре ђе ни хи дро ди на мич ки па ра ме три по треб ни 
за про јек то ва ње, ра ђе но за Бро до гра ди ли ште «Ти то». – Бе о град: ИТН 
СА НУ, 1970.

100. Ge ne ral pro ject shipyard in Ve ne zu e la. Сту ди ја са пред ло гом за из ра ду 
ма њег бро до гра ди ли шта у Ве не цу е ли. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1970.

101. Идеј ни про је кат бро до гра ди ли шта у Ку вај ту, уни вер зал ног ти па, сред ње 
ве ли чи не. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких на у ка СА НУ, 1970.

102. Про је кат бро да (тан ке ра) за пре воз це мен та у ра су том ста њу, ка па-
ци те та 900 то на, сна ге 700 KS, за Пре дузeће «Хе рој Пин ки» из Но вог 
Са да. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1971.

103. Ис пи ти ва ње мо де ла гло да ла (фре зе ра) плов них ре фу лер них ба ге ра, ра ди 
утвр ђи ва ња па ра ме та ра и по да та ка за из ра ду гло да ла од стра не ин ду-
стри је, за пред у зе ћа «Хе рој Пин ки» и «Иван Ми лу ти но вић». – Бе о град: 
ИТН СА НУ, 1971.

104. Пре ли ми нар ни про је кат Shipyard in ZU A RA, сту ди ја са не ко ли ко ва ри-
јан ти ма њег бро до гра ди ли шта. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких на у ка 
СА НУ, 1971.

105. Пре ли ми нар ни про је кат су вог до ка у Спли ту. – Бе о град: ИТН СА НУ, 
1971.

106. Идеј но ре ше ње и део глав ног про јек та тан ке ра за пре воз це мен та, за 
пре дузeће «Хе рој Пин ки» из Но вог Са да. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1971.

107. Про бле ма ти ка реч ног са о бра ћа ја Ју го сла ви је. Сту ди ја. – Бе о град: ИТН 
СА НУ, 1971–1975. 

108. Ге не рал но тех нич ко ре ше ње ре кон струк ци је бро до гра ди ли шта «Ти то» 
из Бе о гра да / ру ко во ди лац про јек та Не над Зр нић. – Бе о град: ИТН СА-
НУ, 1972/73. 
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109. Dre ga ge au port de Ca na cry, за одр жа ва ње плов но сти при ла зног пу та 
при ста ни шту, ба гер ве дри чар 250 m3/h, ба гер си са вац 4.200 m3/h, ом ни 
бар же, ча мац за сни ма ње, плов ни це во вод и ци стер на за де по но ва ње по-
гон ског го ри ва. Идеј ни про је кат. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких на у ка 
СА НУ, 1973.

110. Про је кат ла бо ра то ри је и по стро је ња за ис пи ти ва ње брод ских и ба-
гер ских уре ђа ја. – Про је кат је ре а ли зо ван у про сто ри ја ма Ин сти ту та 
тех нич ких на у ка у Вин чи, у пе ри о ду од 1973. до 1975. го ди не. 

111. Идеј ни про је кат ре кон струк ци је Бро до гра ди ли шта «Ти то» у Бе о гра ду, 
са ге не рал ним пла ном и оп штим тех но ло шким про це сом / Не над Зр нић, 
Ми лен ко Шу ша, Ми хај ло Ве се ли но вић, Ми лан Ко стић, Зо ран Сте ва но-
вић, Ра до ван Ду јин. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких на у ка СА НУ, 1973.

112. Идеј ни про је кат плов ног ба ге ра ве дри ча ра ка па ци те та 250 м3 / час за 
одр жа ва ње плов них пу те ва у Ју го сла ви ји. – Бе о град: Ин сти тут тех нич-
ких на у ка СА НУ, 1973.

113. Глав ни про је кат плов ног ба ге ра ве дри ча ра за СССР (са са рад ни ци ма), 
из гра ђен у бро до гра ди ли шту «Ти то». – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких 
на у ка СА НУ, 1973.

114. Ис пи ти ва ње ба гер ских ору ђа за ре за ње и од но ше ње тла у под руч ју во-
да / Не над Зр нић [...]. – Фи нан си ра но од стра не За јед ни це на у ке СРС и 
Фон да за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких 
на у ка СА НУ, 1974/80. .

115. Dry dock and he avy steel struc tu re works – Chi ta gong. New Re vi sed en gi ne-
e ring re port. Идеј но ре ше ње де ла бро до гра ди ли шта за град њу мор ских 
бро до ва до 16.000 TDW, са ге не рал ним пла ном и оп штим тех но ло шким 
про це сом. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких на у ка СА НУ, 1973.

116. Идеј ни про је кат Бро до гра ди ли шта Sin ma la ik Dockyard, у Ран гу ну за град-
њу ве ли ких мор ских бро до ва до 18.000 DWT. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1974. 

117. Про је кат ре кон струк ци је тру па и ба гер ских ор га на на ба ге ру «Па лић», по-
ста вља њем хи дро ста тич ког по го на фре зе ра. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1975.

118. Глав ни тех но ло шки про је кат бро до гра ди ли шта у Chi ta gong-u – Бан гла-
деш / Не над Зр нић, Шпи ра Ми ло ше вић и са рад ни ци. – Бе о град: ИТН 
СА НУ, 1975/1976.

119. Сту ди ја по ступ ка про ра чу на чвр сто ће бро до ва уну тра шње пло вид бе 
ду жих од 90 ме та ра. Деј ство спољ них си ла на ве зу гу рач ког са ста ва и 
пред ло жен на чин ди мен зи о ни са ња ве зних ужа ди гу рач ких си сте ма, (за-
јед но са Ју го ре ги стром). – Бе о град: ИТН СА НУ, 1976.

120. Про ве ра те о риј ских вред но сти про је ка та бро до ва ко ји су гра ђе ни за 
Ли би ју у Бро до гра ди ли шту „Но ви Сад“ / глав ни кон сул тант Не над Зр-
нић. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1976.

121. Сту ди ја по ступ ка про ра чу на чвр сто ће бро до ва уну тра шње пло вид бе ду-
жих од 90 ме та ра, за јед но са Ју го ре ги стром. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1976. 

122. Сту ди ја о деј ству спољ них си ла на ве зу гу рач ког са ста ва и пред ло жен 
на чин ди мен зи о ни са ња ве зних ужа ди (за Ју го ре ги стар). – Бе о град: ИТН 
СА НУ, 1976. 

123. Ис пи ти ва ња ба гер ских ору ђа за ре за ње и од но ше ње тла у под руч ју во да, 
Ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње ба гер ских и брод ских ору ђа (ру ко во ди лац 
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на уч но – ис тра жи вач ког про јек та). – Бе о град: ИТН СА НУ, 1977. – (Фи-
нан си ран од РЗНС).

124. Глав ни про је кат ве ли ког мор ског бро до гра ди ли шта у из град њи у Ћи та-
гон гу–Бан гла деш / глав ни тех нич ки са вет ник на из ра ди Не над Зр нић. 
– Бе о град; Ћи та гонг, 1977. 

125. Глав ни тех нич ки са вет ник на из ра ди идеј них про је ка та ра зних тех-
нич ких пло ви ла. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1977.

126. Про је кат ре кон струк ци је ре фу лер ног ба ге ра са фре зе ром. При ме њен је хи-
дро ста тич ки по гон свих глав них по тро ша ча енер ги је укљу чу ју ћи и по гон 
про пе ле ра, за Бро до гра ди ли ште «Ти то». – Бе о град: ИТН СА НУ, 1978. 

127. Pre li mi nary de sign for Cop per ore con cen tra te tran sport from Monywa Mi ne 
to Ran goon. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких на у ка СА НУ, 1978. 

128. Сту ди ја упра вљач ког ком плек са на гу ра чи ма са ана ли зом про пи са ра-
зних кла си фи ка ци о них дру шта ва, за «Ју го сло вен ски ре ги стар бро до ва». 
–Бе о град: ИТН СА НУ, 1978. 

129. Ана ли за си ла ко је де лу ју на ме сту ве зе гу ра ча и бар же. Сту ди ја. – На 
осно ву те ана ли зе пред ло жен је по сту пак за ди мен зи о ни са ње ве зних 
ужа ди. По сту пак је при хва ћен од стра не Европ ске еко ном ске ко ми си је 
при ОУН. – Бе о град, 1978. 

130. Ис пи ти ва ње ба гер ских ору ђа за ре за ње и од но ше ње тла у под руч ју во да, 
ко ји се ра ди у Ла бо ра то ри ји за ис пи ти ва ње ба гер ских и брод ских ору-
ђа ИТН СА НУ / ру ко во ди лац на уч но – ис тра жи вач ког про јек та Не над 
Зр нић. – Фи нан си ран од ИТН и Ре пу блич ке за јед ни це на у ке Ср би је. – 
Бе о град, 1978/79.

131. «Ис пи ти ва ње ба гер ских ору ђа за ре за ње и од но ше ње тла у под руч ју во-
да» / Не над Зр нић, ру ко во ди лац на уч ног про јек та. – У окви ру про јек та 
ру ко во ди из град њом проб не ста ни це за ис пи ти ва ње но же ва за ре за ње 
зе мље. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1980. 

132. «Про у ча ва ње, кон стру и са ње и екс пе ри мен тал но ис пи ти ва ње спе ци јал-
не опре ме за бро до ве и плов не ба ге ре». Ма кро про је кат / Не над Зр нић, 
ко ор ди на тор. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1980.

133. Глав ни про је кат ре кон струк ци је бро до гра ди ли шта «Вељ ко Вла хо вић» 
у Би је лој / Не над Зр нић, глав ни кон сул тант на из ра ди. – Бе о град: ИТН 
СА НУ, 1980.

134. Про је кат проб не ста ни це за ис пи ти ва ње но же ва за ре за ње зе мље у ла-
бо ра то ри ји у Вин чи. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1980. 

135. «Про у ча ва ње чвр сто ће брод ског тру па и кон стру и са ње спе ци јал не опре-
ме за бро до ве и плов не ба ге ре» / Не над Зр нић, ру ко во ди лац ма кро про-
јек та. – У окви ру овог про јек та та ко ђе, ру ко во ди из град њом проб не 
ста ни це за ис пи ти ва ње но же ва за ре за ње зе мље у ла бо ра то ри ји ИТН 
СА НУ. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1981.

136. Про је кат ре кон струк ци је на во за Бро до гра ди ли шта «Ти то» из Бе о гра да, 
по ред Ин сти ту та у из ра ди и ре а ли за ци ји уче ство ва ли су: «Иван Ми-
лу ти но вић», Стро јар ски фа кул тет Ри је ка, «Се вер», Су бо ти ца и дру ги 
/ Не над Зр нић, ко ор ди на тор. – Бе тон ски на воз из гра ђен је под на ги бом 
од 1:10. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1981.
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137. Про је кат по стро је ња за из вла че ње бро до ва до 2000 то на соп стве не те-
жи не у бро до гра ди ли шту «Ти то» / Не над Зр нић, глав ни кон сул тант. 
– Бе о град, 1981.

138. Из ра да Глав ног про јек та и из град ња ре кон струк ци је бро до гра ди ли шта 
«Вељ ко Вла хо вић» у Би је лој / Не над Зр нић, глав ни кон сул тант. – Бе о-
град; Би је ла, 1981/82.

139. De vi ce for se pa ra ting gra nu la ted ma te rial from a fl uid fl ow / Не над Зр нић, 
Б. Би лен. – Uni ted Sta tes Pa tent 4328093, 178768. Fi ling Da te: 1980–08–18. 
– Pu bli ca tion Da te: 1982–05–04.

140. Глав ни кон сул тант на из ра ди про јек та и из град њи боч ног на во за но си-
во сти 2000 то на, за Бро до гра ди ли ште «Ти то». – Бе о град, 1982/85.

141. «Про у ча ва ње чвр сто ће брод ског тру па и кон стру и са ње спе ци јал не опре-
ме за бро до ве и плов не ба ге ре» . Ма кро про је кат / Не над Зр нић, ко ор-
ди на тор ма кро про јек та. – Бе о град: За јед ни ца на у ке СР Ср би је, ИТН 
СА НУ, 1982/85. – Из у ча ва ње са вре ме них ме то да про ра чу на чвр сто ће и 
ви бра ци ја брод ског тру па / Н. Зр нић, ру ко во ди лац про јек та, Бе о град: 
ИТН СА НУ, 1985. – Екс пе ри мен тал но ла бо ра то риј ско ис тра жи ва ње на 
мо де ли ма брод ске и ба гер ске опре ме / Н. Зр нић, ру ко во ди лац про јек та). 
– Бе о град: ИТН СА НУ, 1985. 

142. De vi ce for se pa ra ting sand and/or gra vel from wa ter at the pi pe outlet of dred-
ging suc tion pumps, or for se pa ra ting ot her gra nu la ted ma te rial from a fl uid 
fl ow / Не над Зр нић, Б. Би лен. – Ca na dian Pa tents Da ta ba se, CA 1151078, 
Appl. Num. 360163, Aug. 2 , 1983. 

143. Кон сул тант при из ра ди ви ше бро до гра ђев них про је ка та за ИТН СА-
НУ. – Бе о град: ИТН СА НУ, 1982/84. 

144. «Про у ча ва ње, кон стру и са ње и екс пе ре ри мен тал но ис пи ти ва ње спе ци-
јал не опре ме за бро до ве и плов не ба ге ре» Ма кро про је кат / Не над Зр нић, 
ру ко во ди лац ма кро про јек та. – Ис тра жи ва ња на овом про јек ту су оба-
вље на пре ко три про јек та: 

− Екс пе ри мен тал но ла бо ра то риј ско ис тра жи ва ње на мо де ли ма брод ске 
и ба гер ске опре ме; 

− При ме на хи дро ста тич ког по го на за про пул зи ју бро до ва и по гон ком-
плек сних брод ских и ба гер ских уре ђа ја;

− Про у ча ва ње мо дул ног си сте ма град ње плов них обје ка та са по себ ним 
освр том на гу рач. – (На уч но ис тра жи вач ки рад се оба вљао у ИТН 
СА НУ, Бро до гра ди ли шту «Ти то», Бе о град, Хи дро ма ти ку Улм, Не мач-
ка, Ју го сло вен ском ре ги стру бро до ва Бе о град). – Бе о град: Оде ље ње 
тех нич ких на у ка СА НУ, 1986/88.

145. «Про у ча ва ње, кон стру и са ње и екс пе ре ри мен тал но ис пи ти ва ње спе ци-
јал не опре ме за бро до ве и плов не ба ге ре» Ма кро про је кат / Не над Зр нић, 
ко ор ди на тор). – Бе о град: Оде ље ње тех нич ких на у ка СА НУ, 1988/90.

НА ПО МЕ НА: 
Објек ти са ред ним бро је ви ма 52, 54, 58, 61, 64, 65, 68, 71, 76, 70, 81, 85, 91, 97, 

98, 99, 102 и 133, пред ста вља ју ори ги нал на ре ше ња и пр ви пут су про јек то ва ни 
и из гра ђе ни у зе мљи.
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Објек ти са ред ним бро је ви ма 62, 72, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 93, 109, 115, 116, 
118 , пред ста вља ју ори ги нал на ре ше ња и пр ви пут су про јек то ва ни за стра ног 
на ру чи о ца и из гра ђе ни у зе мљи (и из ве зе ни) или ино стран ству.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
1. Ин тер на ак та Ин сти ту та Тех нич ких на у ка СА НУ.
2. Ар хи ва ака де ми ка Не на да Зр ни ћа. – Об ја вље ни ра до ви, сту ди је и ре а-

ли зо ва ни про јек ти у зе мљи и ино стран ству. 
3. ГО ДИ ШЊАК СА НУ (1971–1989) го ди не.
4. ИЗ ВЕ ШТА ЈИ Ин сти ту та тех нич ких на у ка СА НУ од 1972. до 1980. го-

ди не.
5. БИЛ ТЕН фон да за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ, vol. 1–13, (1976–1988) 

го динa.
6. ГЛА СНИК СА НУ ( 1987–1989) го ди не. 
7. ПЛАН на уч но и стра жи вач ког ра да СА НУ за пе ри од од 1986–1990. го-

ди не.
8. ГЛАС, СА НУ, Оде ље ње тех нич ких на у ка, 330, књ. 19, Бе о град 1982.
9. Мо но гра фи ја о Ин сти ту ту тех нич ких на у ка СА НУ, Ми ни стар ство за 

на у ку, тех но ло ги ју и раз вој, Бе о град, април 2001. 
10. Из ве штај о ра ду 1948 – 1978 / Зр нић, Н. – Бе о град: Ин сти тут тех нич ких 

на у ка СА НУ, 1980.
11. СПО МЕ НИ ЦА по све ће на но во и за бра ним чла но ви ма Оде ље ња тех нич-

ких на у ка 1972–1976. – СА НУ, Спо ме ни ца књ. 4 , Оде ље ње тех нич ких 
на у ка књ.1. – Бе о град: СА НУ, 1978.

12. При ступ не бе се де но во и за бра них чла но ва Оде ље ња тех нич ких на у ка 
СА НУ. – СА НУ По себ на из да ња књ. 596, Оде ље ња тех нич ких на у ка Књ. 
31. – Бе о град: СА НУ, 1989.

13. Члан ка сти брод / Н. Зр нић, А. Гр гић. – Бро до град ња, 24, (1973), 5: 237–
245.

14. «Тран спорт ние су да бу ду шче во» / С. И. Ло га чев. – Ле нин град: Су до стро-
е ние, 1976.

15. Пе де сет го ди на на ста ве БРО ДО ГРАД ЊЕ на Ма шин ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, 1948–1998. – Бе о град: Ма шин ски фа кул тет, 1998.

16. Бро до град ња у Ср би ји и Цр ној Го ри / М. Јо ва но вић. – Бе о град: По слов на 
за јед ни ца реч не бро до град ње, Ду нав брод, 1999.

17. Ми лош Сав чић, гра ди тељ, при вред ник, гра до на чел ник / А. Маг дић, В. 
Шо ла ја. – Бе о град: Му зеј на у ке и тех ни ке, 1997.

18. При ло зи за исто ри ју реч ног бро дар ства Ју го сла ви је / В. Чо лић. – Бе о град: 
Са о бра ћај ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2002.

19. Пу те ви срп ског ин же њер ства то ком XIX ве ка. – На уч ни ску по ви, књ. 
73 Оде ље ње тех нич ких на у ка, СА НУ. – Бе о град: Му зеј на у ке и тех ни ке, 
1994. 



NENAD ZRNIĆ 
(1909–1991)

Nenad Zrnić was born on February 10, 1909 in the town of Šabac, to father 
Jovan, self-governing district engineer and mother Natalija, the teacher. He 
completed primary education in Vranje, and secondary in Belgrade in 1925. 
He enrolled into Technical Faculty, the Electro-Mechanical Department, in the 
1926/27 school year and graduated on February 19, 1931. He obtained his PhD 
at the Faculty of Mechanical Engineering of Belgrade University in 1959, having 
defended his dissertation paper entitled „An Abstract on How to Determine 
the Main Dimensions of the Ship“ (under the mentorship of the academician 
J. Hlitchiev). He married Margita Mikić, a student of philosophy, and had son 
Ðorđe, a university professor, and daughter Evgenija, an architect graduate, 
now deceased. 

Having completed his studies, he went to work in the „Louis Breguet“ 
airplane factory in Kraljevo. He served his military service in the navy; hydro-
aviation. 

He was the manager of the River Navigation Workshop at Ada Ciganlija 
for a while and also the controller in the Shipping Business Bank A.D. in Belgra-
de (1936–1945) where he was in charge of the vessel pool and the workshop for 
ship repair. He passed his State Exam in 1934. Since 1936 he was a member of 
the Chamber of Engineers and worked on ship designs. In January 1937, he was 
appointed a full-time expert by the District, County and Commercial Courts.

He served as a reserve lieutenant during the war of April 1941. He was 
captured by the Italians in Divulje, near Šibenik but fl ed captivity and, crossing 
the German occupied territories and the NDH,1 reached Belgrade. 

By the 1945 decision of the Minister of Transport Nenad Zrnić was tran-
sferred to the River Traffi  c Head Offi  ce in Belgrade where he remained until 
1949. Of particular importance were his aft er-war professional activities and 
endeavours to restore the river fl eet and reconstruct all river shipyards. He 
worked as a constructor, and an operations and supervision engineer.

Nenad Zrnić was elected assistant lecturer at the Faculty of Mechanical 
Engineering in 1949. He was an associate professor between 1954 and 1959, 
and a full professor aft er 1959. For a number of years he was Head of the Naval 
Architecture Department, and served two terms as the Deputy Dean of the 
Faculty of Mechanical Engineering. At the Faculty, he helped develop scienti-
fi c and research work mostly in the fi elds of theory of ship construction, ship 

1 NDH – Independent State of Croatia
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design and construction of the ship. He was a mentor to many doctoral candi-
dates and was oft en elected to committees of various faculties – the Faculty of 
Mechanical Engineering in Belgrade, the Faculty of Mechanical Engineering 
and Shipbuilding in Rijeka, and the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. 
He contributed signifi cantly to the creation of new engineers and doctors of 
science in naval architecture. Academician Zrnić was a member and chair of 
several federal and republic committees and councils for science, engineering 
and shipbuilding. He both participated and organized a large number of scien-
tifi c gatherings of shipbuilders. 

Apart from his activities at the faculty, Nenad Zrnić also worked closely 
with the SASA1 Institute of Technical Sciences and served there as Head of the 
Shipbuilding Department (1949–1980) and the director (1963–1980). In addi-
tion to having to deal with theoretical problems, he actively cooperated with 
river shipping companies and river shipyards. Th e cooperation was successful 
and always aimed at fi nding solutions to important problems in relation to river 
economy, and the realization of series of original shipbuilding projects. Acade-
mician Zrnić authored several scientifi c papers on the subject of shipbuilding, 
as well as a number of studies and shipbuilding projects; i.e. various river ships, 
dredges, technical vessels, specifi c shipbuilding devices, projects for levelling 
the ground in New Belgrade and pushed convoys. He had several patents in the 
country, but also some in the USA and Canada. He devised several practical 
procedures for a quick voltage check in statically indeterminate marine systems. 
He published professional scientifi c and technical papers on the subject of the 
ship strength, technical design of the fl eet and river traffi  c. 

He was appointed Corresponding Member of SASA in April 1972 and its 
Full Member in 1985.

Academician Zrnić contributed greatly to the development of river shi-
pbuilding in our country and helped spread its reputation abroad. His modern 
scientifi c methods, applied in design and building of ships, dredges and devices, 
signifi cantly added to the confi rmation of science and scientifi c thought within 
the shipyard companies, and shipping and dredging industry. He was succeeded 
by numerous experts who successfully continued his pioneering work.

His work and regular cooperation with the river industries resulted in 
the foundation of Belgrade Shipbuilding School which keeps producing well 
qualifi ed professionals.

Nenad Zrnić is credited with many projects, one of which is the fi rst ship 
ever to be built in Yugoslavia aft er the Second World War. It was commissioned 
by a foreign client. A fl oating crane for Turkey and several fl oating dredgers for 

1  SASA – Serbian Academy of Sciences and Arts
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a domestic client were the focus of his professional activities. He consequently 
founded the Laboratory for Dredging Research at Vinča. 

He designed, and helped build, a number of shipyards in the country and 
aboard (Burma, Indonesia, Bangladesh, Kuwait, Iran and Venezuela) and also 
wrote several study papers on the subject of ships and shipyard building. It is 
especially important to mention that all installation equipment and machinery 
for the said shipyards were made in our country to the designs of professor 
Zrnić and his associates. He is also credited with the introduction of pushed 
convoys on our rivers aft er which he received October Award of Belgrade for 
his contribution to the economy for the year 1965. 

Regardless of where he worked – the Serbian Academy of Sciences and 
Arts or its Institute of Technical Sciences – professor Zrnić expressed his crea-
tivity with the same amount of enthusiasm. Th is is best refl ected in his activities 
within the Department of Engineering and in his writings published by the 
Academy. He was a long-standing member of the Fund for Scientifi c Research 
of SASA and a macro-project coordinator in the shipbuilding industry. 

He retired in 1978 but continued to actively cooperate with the Institute 
(until 1980 he also served as its director). He died on February 20, 1991 and 
was laid to rest in his family tomb at Topčider cemetery in Belgrade.





ВОЈИСЛАВ ДАНИЛОВИЋ
(1910–1981)

Владислав Стефановић









Ака де мик Во ји слав Да ни ло вић био је чо век ши ро ког ме ди цин ског 
обра зо ва ња, ви со ких мо рал них вред но сти, ве ли ке ин те лек ту ал не ра до-
зна ло сти и не ис црп не ства ра лач ке енер ги је. На уч ни и струч ни ра до ви 
ака де ми ка Да ни ло ви ћа по кри ва ју три ди сци пли не ин тер не ме ди ци не: 
алер го ло ги ју, не фро ло ги ју и пул мо ло ги ју. У сва кој од тих ди сци пли на дао 
је вр ло вред на и зна чај на оства ре ња у ко ји ма је, по ред нај ви шег ме ди цин-
ског оства ре ња, ис по љио ин вен тив ност, сту ди о зан ка рак тер и дух на уч-
ног ства ра ла штва. От крио је, у под руч ју Ко лу ба ре, јед ну по себ ну бо лест 
бу бре га, хро нич ни не фри тис, ка сни је озна чен као ен дем ска не фро па ти ја. 
Из вр шио је обим на епи де ми о ло шка, кли нич ка ис пи ти ва ња и дао кри те ри-
ју ме за ди јаг но зу ове про гре сив не бо ле сти бу бре га. По ста вио је осно ве за 
раз вој не фро ло ги је у Ср би ји. Срп ску и ју го сло вен ску алер го ло ги ју до вео 
је до на ви шег ни воа свог вре ме на.

Сво је зна ње и бо га то ис ку ство не се бич но је пре но сио сво јим сту ден-
ти ма и са рад ни ци ма. Да је у то ме ус пео го во ре мно го број на ис тра жи ва ња 
у обла сти не фро ло ги је, алер го ло ги је и плућ них бо ле сти, као и ра зви је на 
здрав стве на за шти та у свим обла сти ма.

ЖИ ВОТ НИ ПУТ

Во ји слав Да ни ло вић је ро ђен 6. aпри ла 1910. го ди не, у Чи че ву Гор-
њем, у Хер це го ви ни, као дру го де те у све ште нич кој по ро ди ци, од мај ке 
Мар те, де во јач ко пре зи ме Бо ја нић и оца Јо ва на Да ни ло ви ћа, све ште ни ка. 

По ре кло по ро ди це Да ни ло вић, пре ма пр вим по да ци ма, по ти че из 
ма лог ме ста Су то ри не у да на шњој Цр ној Го ри. Де да проф Да ни ло ви ћа био 
је све ште нич ко ли це на слу жби у том ме сту и кра јем XIX ве ка се исе ља ва 
и пре ла зи с по ро ди цом у Чи че во Гор ње, у Хер це го ви ни, у бли зи ни гра да 
Тре би ње. У по ро ди ци се не го вао култ, да пр во де те у по ро ди ци на ста вља 
тра ди ци ју сво јих пре да ка, па је та ко про фе со ров отац био та ко ђе све ште-
нич ко ли це, Јо ван Да ни ло вић, као и нај ста ри ји брат, Бо жи дар Да ни ло вић. 
И по ред све ште нич ког де ло ва ња и угле да ко ју су има ли као све ште нич ка 
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по ро ди ца, проф. Во ји слав Да ни ло вић је ра стао у си ро ма штву и не ма шти-
ни, јер је би ло пе то ро де це у по ро ди ци (че ти ри бра та: Бо жи дар, Во ји слав, 
Бу ди мир, Са во и се стра Да ни ца) и још дво је де це ко ја су умр ла као бе бе. 
Тре ба ло је све њих от хра ни ти, по ди ћи и из ве сти на пут. 

Основ ну шко лу и 7 раз ре да гим на зи је проф. Да ни ло вић је за вр шио у 
Тре би њу, осми раз ред гим на зи је и ма ту ру у Са ра је ву 1929, а ди пло ми рао 
је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1935. го ди не.

По за вр ше ним сту ди ја ма др Да ни ло вић и ње го ви школ ски дру го ви 
рас по ре ђе ни су у вој не гар ни зо не ши ром зе мље. Он је упу ћен у ма ли гар-
ни зон на ју гу Кра ље ви не Ју го сла ви је. По од слу же њу вој ног ро ка, 1936. го-
ди не по ста вљен је за ле ка ра вој не бол ни це у Де бру, где је био на слу жби до 
1938. го ди не, ка да је пре ме штен за ле ка ра гар ни зо на у Ско пљу где је 1940. 
го ди не мо би ли сан за ле ка ра ва зду шне од бра не у Би то љу. Рат га је за те-
као у Ско пљу као ле ка ра 3. шта ба ва зду шне зо не. У април ском ра ту 1941. 
го ди не је за ро бљен, али је ус пео да по бег не из же ле знич ког тран спор та у 
ко ме су се на ла зи ли вој ни ци, под о фи ци ри и офи ци ри ју го сло вен ске вој-
ске. Спро во ди ли су их у Не мач ку, у за ро бље нич ки ло гор. По сле бек ства 
из овог тран спор та вра тио се у Бе о град и од ју ла 1941. го ди не за дру жни 
је ле кар, пр во у Ба ња ни ма код Уба, а од де цем бра 1941. до сеп тем бра 1946. 
го ди не у се лу Ду до ви ци код Ла за рев ца. Ам бу лан та у овом се лу, у ко јој је 
ра дио то ком Дру гог свет ског ра та, има ће ве ли ки зна чај за ње гов бу ду ћи 
раз вој. На и ме, ра де ћи у овој ам бу лан ти ле чио је ве ли ки број осо ба са бу-
бре жним обо ље њи ма. Све срд но је по др жа вао бор бу про тив оку па то ра и 
за вре ме ра та је це ло јед но се ло (Шо пи ћи) у по след њем тре нут ку спа сао 
од стре ља ња, јер је на по чет ку се ла, хра бро и лу ка во, ока чио та блу са нат-
пи сом – ти фус –, па је не при ја тељ у по след њем ча су од у стао од ула ска у 
се ло. Ње го ву делатност у току оку па ције ка сни је је у сво јим ро ма ни ма 
опи сао његов колега, ака де мик Гој ко Ни ко лиш. 

У рат ном ви хо ру 1941–1944. го ди не, Тре би ње са око ли ним, при па-
да ло је Не за ви сној др жа ви Хр ват ској. По ро ди ца Да ни ло вић је пре жи ве ла 
пра ву тор ту ру и, у том ра ту, из ни кад утвр ђе них раз ло га, стра да ли су отац 
Јо ван и нај ста ри ји брат Бо жи дар. Мај ка Мар та умр ла је од аст ме 1943. го-
ди не, што је оста ви ло тра га на др Да ни ло ви ћа да се ка сни је у свом по зи ву 
ба ви и алер го ло ги јом. Бра ћа и се стре су, за хва љу ју ћи Ита ли ја ни ма, из бе-
гли по кољ од стра не уста ша, ко ји су по чи ни ли не да ле ко од ку ће у ко јој су 
жи ве ли Да ни ло ви ћи, у се лу При двор ци. Бри гу о сво јој бра ћи пре у зео је др 
Да ни ло вић. Пре ба цу је их у Ср би ју, у се ло Ду до ви ца, где је и ра дио. По сле 
ра та Са во и Бу ди мир Да ни ло вић, за вр ша ва ју ме ди цин ски фа кул тет и за-
по шља ва ју се као ле ка ри у Са ра је ву. Брат Бу ди мир сти че и зва ње до цен та 
на Ме ди цин ском фа кул те ту у Са ра је ву, ко ји на пу шта 1969. го ди не због 
од ла ска на рад у Не мач ку, а др Са во уми ре од ра ка 1970. го ди не.
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 Алек сан дар Ра до ва но вић, про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о-
гра ду, уоча ва рад и огро ман по тен ци јал др Да ни ло ви ћа и по зи ва га да от-
поч не на уч но и стра жи вач ку ка ри је ру. То је био зна ча јан тре ну так за на шу 
ме ди цин ску ми сао јер је у сам на уч ни врх до шао чо век ко ји ће за со бом 
оста ви ти зна ча јан траг и ве ли ко име у исто ри ји и на ше, али и свет ске ме-
ди ци не. Та ко др Во ји слав Да ни ло вић 1946. го ди не до ла зи на Ме ди цин ски 
фа кул тет у Бе о гра ду на ме сто аси стен та. Иако је имао ма лу гар со ње ру у 
Ка ра ђор ђе вој ули ци (око 20 м2), ду го го ди на је ста но вао на кли ни ци, јер 
су у гар со ње ри жи ве ла ње го ва бра ћа, ко ју је из во дио на пут.

Го ди не 1959. се же ни Је ле ном Цве јић, та да аси стен том Прав ног фа-
кул те та у Бе о гра ду, ка сни је углед ним про фе со ром овог Фа кул те та, ко ја 
је пре да ва ла Рим ско пра во. Два мла да пер спек тив на про фе со ра убр зо су 
уста но ви ла да се на ла зе у 9-том ко ле ну срод ства, као и да им пре ци по ти чу 
из вр ло углед них ку ћа, ко ја су и са ма из не дри ла при зна та и це ње на име на 
у на шој на у ци (нпр. Проф. Не џа Зец из Са ра је ва, ку ћа Де спи ћа из Са ра-
је ва, сли кар Не дељ ко Гво зде но вић, књи жев ник Чо ро вић из Тре би ња...).

Има ју си на Мар ка Да ни ло ви ћа.
Уни вер зи тет ску ка ри је ру проф. Во ји слав Да ни ло вић за по чи ње 1946. 

го ди не, ка да је нај пре иза бран за аси стен та на та да шњој Тре ћој ин тер ној 
кли ни ци. Ок то бра 1951. го ди не иза бран је за до цен та, ја ну а ра 1956. за 
ван ред ног, а 1963. го ди не за ре дов ног про фе со ра Ин тер не ме ди ци не на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Про фе со ру Да ни ло ви ћу при па да ју за слу ге као јед ном од осни ва ча 
Сек ци је за алер го ло ги ју СЛД и Удру же ња алер го ло га Ју го сла ви је. Пред-
сед ник Алер го ло шке сек ци је СЛД био је од 1966. до 1978. го ди не. У скла-
ду са про ме ном на зи ва Европ ске ака де ми је за алер ги ју на зив сек ци је је 
1976. го ди не про ме нио у Сек ци ју за алер го ло ги ју и кли нич ку иму но ло ги ју 
СЛД. Уче ство вао је у ор га ни зо ва њу ску па Европ ске ака де ми је за алер ги ју 
у Бе о гра ду 1958. го ди не и ор га ни зо вао Пр ви на уч ни са ста нак алер го ло га 
Ју го сла ви је у Бе о гра ду 1963. го ди не. Био је пред сед ник кон гре сног од бо ра 
2. кон гре са алер го ло га Ју го сла ви је у Бе о гра ду. 

Ду ги низ го ди на, по чев од 1947. го ди не, био је се кре тар Срп ског ле-
кар ског дру штва, а по том и пот пред сед ник у два из бор на ман да та, а у 
пе ри о ду 1961–1963. го ди не био је пред сед ник. Пред во дио је де ле га ци ју 
ју го сло вен ских ле ка ра на 3. фран цу ско-ју го сло вен ским ме ди цин ским да-
ни ма у Страс бу ру, Па ри зу и Бор доу 1958. го ди не.

Ужу спе ци јал ност из алер го ло ги је увео је 1971. го ди не, а од 1976. 
уво ди и спе ци ја ли за ци ју из алер го ло ги је и кли нич ке иму но ло ги-
је у окви ру по сле ди плом ске на ста ве за ле ка ре спе ци ја ли сте ин тер-
не ме ди ци не, пе ди ја три је, ОРЛ, ме ди ци не ра да, ин фек тив них бо ле сти 
и дер ма то ло ги је.
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Це не ћи пло дан на уч ни рад проф. Да ни ло ви ћа, чла но ви СА НУ су га 
1965. го ди не иза бра ли за до пи сног, а 1974. го ди не за свог ре дов ног чла на. 
Ува жа ва ју ћи га као на уч ни ка и ор га ни за то ра, а исто та ко и као чо ве ка, 
чла но ви Оде ље ња ме ди цин ских на у ка СА НУ иза бра ли су 1975. го ди не 
ака де ми ка Да ни ло ви ћа за се кре та ра Оде ље ња. На том по ло жа ју је остао 
све до сво је смр ти. По ред свих оба ве за био је још и пред сед ник је Ме ђу-
а ка де миј ског од бо ра за из у ча ва ње пре о се тљи во сти ор га ни зма и Од бо ра 
за ен дем ску не фро па ти ју и пред сед ник ко ми си је за до де лу зва ња на уч них 
рад ни ка при За јед ни ци за нуч ни рад СР Ср би је. 

Уче ство вао је са ра до ви ма на мно гим кон гре си ма и на уч ним ску по-
ви ма у зе мљи и у ино стран ству. На по зив Пољ ске ме ди цин ске ака де ми је 
одр жао је два пре да ва ња у Вар ша ви, на по зив Бу гар ске ака де ми је на у ка 
из ло жио је сво ја ис ку ства о ен дем ској не фро па ти ји у Со фи ји. На по зив 
кон гре сног од бо ра те ра пе у та СССР-а 1962. го ди не из ло жио је у Мо скви 
сво ја ис ку ства у ле че њу акут них пне у мо ни ја код нас. На по зив Ме ди цин-
ског фа кул те та у Хам бур гу одр жао је два пре да ва ња: о ме ди ка мен то зној 
алер ги ји и о ен дем ској не фро па ти ји, а на по зив Ака де ми је на у ка и умјет-
но сти Бо сне и Хер це го ви не одр жао је у Са ра је ву пре да ва ње о сво јим ис-
ку стви ма код ен дем ске не фро па ти је.

Свет ски при знат на уч ни рад про фе со ра Да ни ло ви ћа це ни ле су и на гра-
ди ле и дру ге на уч не уста но ве у зе мљи и ино стран ству. Сва ка ко тре ба ис та ћи 
да је 1962. го ди не иза бран за по ча сног чла на Дру штва алер го ло га Фран цу ске. 

Же лео је да сво јим ра дом и ан га жо ва њем да мак си ма лан до при нос 
раз во ју на у ке и за то је увек про на ла зио сна ге за но ве ак тив ност па је јед но 
вре ме, по ред дру гих ре дов них оба ве за, за сту пао ди рек то ра Ин сти ту та за 
ме ди цин ска ис тра жи ва ња у Бе о гра ду. 

Про де кан Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду био је у два из бор на 
пе ри о да, и то 1957/58. и 1958/59, а од 1964. до 1967. го ди не, у два из бор на 
пе ри о да, био је де кан Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. На Сто ма то-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду био је од ње го вог осни ва ња 1948. до 1965. 
го ди не, ан га жо ван као хо но рар ни на став ник.

Био је члан Са ве та Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду и на ис тој 
функ ци ји на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду, као и на Сто ма то-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, Ин сти ту ту за ме ди цин ска ис тра жи ва ња у 
Бе о гра ду, Ин сти ту ту за ен дем ску не фро па ти ју у Ла за рев цу и пред сед ник 
Са ве та Ин сти ту та за ту бер ку ло зу у Бе о гра ду.

За рад на дру штве ном и на уч ном по љу до био је ве ћи број при зна ња, 
пла ке та и од ли ко ва ња. Го ди не 1975. до био је го ди шњу на гра ду СЛД за 
на уч но и стра жи вач ки рад, а 1979. до де ље на му је Сед мо јул ска на гра да за 
област ме ди цин ских на у ка. До био је Ор ден за слу ге за на род са злат ном 
зве здом и Пла ке ту Ин сти ту та за ту бер ку ло зу и плућ не бо ле сти.
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Био је члан сле де ћих ино стра них дру шта ва: Royal Me di cal So ci ety, 
Union me di cal bal ka ni que, So ci e te d’ al ler go lo gie fran ca i se, Ame ri can Col le ge 
of Chest Physi ci ans – Chi ca go.

НА УЧ НИ РАД

На уч ну ка ри је ру, за ко ју је био пред о дре ђен сво јим зна њем и во љом 
за ис тра жи ва њем, Да ни ло вић за по чи ње 1948. го ди не као спољ ни са рад-
ник Ин сти ту та за фи зи о ло ги ју ра да СА НУ, и у том свој ству је уче ство вао 
у ни зу ис пи ти ва ња ста ња алер ги је код рад ни ка ин ду стри ја у Но вом Са ду, 
Зре ња ни ну, Ни шу, Па ра ћи ну итд., као и код ста нов ни ка на се ља: Не ме ни-
ку ћа, Ри сна, Вра њи не, Ђе но ви ћа, итд. 

 Од тог вре ме на проф. Да ни ло вић по све ћу је, на кли ни ци и те ре ну, 
мно го вре ме на из у ча ва њу про бле ма из обла сти алер го ло ги је. Плод тих 
из у ча ва ња би ла је мо но гра фи ја Алер ги ја и алер гиј ске бо ле сти, ко ју је на-
пи сао у са рад њи са про фе со ром Вла ди ми ром Спу жи ћем. 

Не ма ња ак тив ност про фе со ра Да ни ло ви ћа би ла је у из у ча ва њу мно-
гих про бле ма из пул мо ло ги је. Као ис так ну ти струч њак у тој обла сти ин-
тер не ме ди ци не, био је уред ник по гла вља о бо ле сти ма плу ћа у уџ бе ни ку 
Ин тер на ме ди ци на и глав ни уред ник мо но гра фи је ју го сло вен ских ауто ра 
Плућ не бо ле сти, чи ји из ла зак из штам пе проф. Да ни ло вић ни је до че као 
иако је, већ те шко бо ле стан, са мно го жа ра при пре мао ње но штам па ње. 

Нај ви ши до мет у на уч но и стра жи вач ком ра ду ака де мик Да ни ло вић 
је до сти гао у обла сти па то ло ги је бу бре га, нај пре у из у ча ва њу иму но ре ак-
тив них не фро па ти ја, а по том, до кра ја свог жи во та, у из у ча ва њу ен дем ске 
не фро па ти је, бо ле сти за сад не до вољ но по зна те ети о ло ги је и па то ге не зе, 
ко ја је у на шој, као и у не ким дру гим бал кан ским зе мља ма, узрок смр ти 
ве ли ког бро ја ста нов ни ка по је ди них кра је ва. 

Уче ста ла по ја ва бу бре жних обо ље ња у сли ву Ко лу ба ре при ву кла је 
ње го ву па жњу и он је у је сен 1956. оку пио гру пу струч ња ка и по вео их у 
оби ла зак ла за ре вач ких се ла. Упра во је 1956. и на ред не 1957. го ди не у том 
кра ју на де лу би ла епи де ми ја фа тал не бу бре жне бо ле сти. У пр во вре ме 
проф. Да ни ло вић је де лио ми шље ње струч ња ка ко ји су сма тра ли да је оло-
во узроч ник овог обо ље ња, али је, за хва љу ју ћи сво јим ис тра жи ва њи ма, 
про ме нио ми шље ње и за кљу чио да те шки ме та ли и оло во ни су од го вор ни 
за на ста нак ен дем ске не фро па ти је. Пр ве ра до ве о хро нич ним не фри ти-
су (ен дем ској не фро па ти ји) об ја вио је у Pres se me di ca le у Па ри зу 1957. 
го ди не (59), Срп ском ар хи ву, та ко ђе 1957. го ди не (60) и у Bri tish Мedical 
Jo ur nal 1958. го ди не (69). Те 1958. го ди не у Срп ском ар хи ву је иза шао рад 
о ре зул та ти ма си сте мат ског пре гле да ста нов ни штва по је ди них за се ла ка 
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у се ли ма Шо пић, Пет ка и Вре о ци (Ко лу ба ра) (73). Већ у де цем бар ском 
бро ју Срп ског ар хи ва Да ни ло вић и са рад ни ци да ју при лог из у ча ва њу кли-
ни ке хро нич них не фри та код бо ле сни ка из Шо пи ћа, Пет ке и Вре о ца (74). 
Две го ди не на кон опи са бо ле сти у сли ву Ко лу ба ре, Стој ми ро вић, Да ни ло-
вић и са рад ни ци до ку мен ту ју хро нич ни не фрит код ста нов ни ка Врап ча на 
(пред гра ђе Па ра ћи на) и се ла Ша бац (По мо ра вље) (92).

Бо лест се исто вре ме но по ја ви ла у Сем бе ри ји и у хр ват ским се ли ма 
ис точ но од Сла вон ског Бро да. Због мо гу ће опа сно сти пред у зе те су дра ма-
тич не ме ре и у Бу гар ској, при че му је чи та во јед но се ло, Ка раш, исе ље но 
из ре ги о на Вра це у око ли ну Со фи је.

Ова бо лест, ка сни је на зва на ен дем ска не фро па ти ја, удру жна је са по-
ве ћа ном уче ста ло шћу ту мо ра гор њег уро те ли ју ма, код обо ле лих и чла но ва 
њи хо вих по ро ди ца.

Ен дем ска не фро па ти ја је бр зо по ста ла здрав стве ни, али и ис тра жи-
вач ки при о ри тет зе ма ља Бал ка на и ме ђу на род не за јед ни це. У ис тра жи-
ва њу ен дем ске не фро па ти је су се од са мог по чет ка, по ред кли ни ча ра (не-
фро ло га и уро ло га), рав но прав но укљу чи ли и епи де ми о ло зи, па то ло зи, 
би о хе ми ча ри, ми кро би о ло зи, али и струч ња ци из ван ме ди цин ске сфе ре, 
као што су ге о ло зи, хи дро ло зи, еко ло зи, и др. 

Број ни на уч ни ску по ви би ли су по све ће ни ен дем ској не фро па ти ји: 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја у Ду бров ни ку 1964. и 1965, Сим по зи-
јум Ци бе у Лон до ну 1967, два ме ђу на род на сим по зи ју ма у Со фи ји 1967. и 
1972, шест сим по зи ју ма у Ни шу 1967, 1968, 1975, 1979, 1983. и 1987. го ди-
не. Три сим по зи ју ма одр жа на су у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
у Бе о гра ду 1970, 1977. и 1982. го ди не (ака де мик Да ни ло вић је умро 1981). 

У из у ча ва њу ове не фро па ти је ака де мик Да ни ло вић је све до сво је 
смр ти био по кре тач и тво рац мно гих ис тра жи ва ња. Ра до ви Да ни ло ви ћа 
и ње го вих са рад ни ка у тој обла сти не фро ло ги је ни су са мо по зна ти у на-
шој зе мљи, не го и у го то во свим зе мља ма Евро пе и САД, где је Да ни ло вић 
одр жао пре да ва ња о ре зул та ти ма сво јих ис пи ти ва ња ове бо ле сти, ма лиг-
не по свом то ку. Као ре зул тат из у ча ва ња ен дем ске не фро па ти је код нас, 
ко је је из вео проф. Да ни ло вић са ве ћим бро јем са рад ни ка, до шло је до 
по ста вља ња про бле ма ен дем ске не фро па ти је на свим ин тер на ци о нал ним 
кон гре си ма не фро ло ги је, по чев од пр вог кон гре са у Еви ја ну 1960. го ди не, 
а за тим у Пра гу, Њу јор ку и Сток хол му. Ра до ви проф. Да ни ло ви ћа и ње го-
вих са рад ни ка на по ме ну тим на уч ним ску по ви ма пред ста вља ли су осно ву 
за рас пра ве о рас про стра ње но сти, кли нич кој сли ци, ети о ло ги ји, па то ге-
не зи и дру гим про бле ми ма ен дем ске не фро па ти је (96, 116).

 За слу га проф. Да ни ло ви ћа у из у ча ва њу ен дем ске не фро па ти је ни је 
са мо у ње го вом соп стве ном ба вље њу том бо ле шћу, не го и у чи ње ни ци 
што је за те про бле ме за ин те ре со вао и дру ге већ при зна те на уч не рад ни ке, 
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а на ро чи то што је код мла дих ис тра жи ва ча раз вио ин те рес за бор бу про-
тив ове бо ле сти, ство рив ши та ко еки пу, као и Ин сти тут у Ла за рев цу, ко ји 
ће да ље из у ча ва ти ову за наш на род опа ку бо лест.

Са ака де ми ком Спу жи ћем из дао је III из да ње „Алер ги ја и алер гиј ске 
бо ле сти“, и са дру гим са рад ни ци ма „Хро нич ну ре спи ра тор ну ин су фи ци-
јен ци ју“, све ску „Ин тер на ме ди ци на“, у окви ру „Оп ште ме ди ци не“, „Кри-
те ри ју ме за оце ну рад не спо соб но сти хро нич них не спе ци фич них обо ље ња 
брон хи ја и плу ћа“, и мо но гра фи ју „Плућ на вен ти ла ци ја“. Уче ство вао је са 
члан ци ма у „Ме ди цин ској ен ци кло пе ди ји СФРЈ“, „Ме ди ци ни ра да“ (2 из да-
ња), ра зним збор ни ци ма са кон гре са и са на уч них ску по ва и сим по зи ју ма. 
Био члан ре дак ци је ча со пи са Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, Al-
ler gie und Ast ma, кон гре сних збор ни ка, Ле кар ског при руч ни ка, уџ бе ни ка 
из ин тер не ме ди ци не за сту ден те ле ка ре итд. По ча сни је члан Фран цу ског 
дру штва за алер го ло ги ју (Па риз) од 1962. го ди не и по ча сни пред сед ник 
Удру же ња алер го ло га Ју го сла ви је од 1972. го ди не.

Ње го ви ра до ви су ци ти ра ни у мно гим до ма ћим и ино стра ним ча со-
пи си ма и мо но гра фи ја ма, али и у уџ бе ни ци ма ин тер них обо ље ња, алер го-
ло ги је и не фро ло ги је, као што су: Sar re, Hoff , Sar re, Pa ste ur, Val lery-Ra dot, 
Raj ka, Pu hlev, Ham bur ger, Re u bi и дру ги. 

Ак де мик Да ни ло вић у сво јим ра до ви ма об ра ђу је ве ћи број обла сти 
ин тер не ме ди ци не, по себ но из до ме на алер го ло ги је (114 ра до ва), не фро-
ло ги је (130), пул мо ло ги је (25) и дру гих обла сти (12).

Oри ги нал ни ра до ви из обла сти алер го ло ги је об ра ђу ју ети о ло ги ју 
и па то ге не зу ра зних алер гиј ских обо ље ња (4, 52, 62, 86, 223), ре зул та те 
ис пи ти ва ња ути ца ја про фе си ја на ис по ља ва ње алер гиј ских обо ље ња код 
рад ни ка ра зних про фе си ја (8, 11, 41, 113), а за тим ди јаг но стич ке, те ра пиј-
ске и пре вен тив не про бле ме алер гиј ских обо ље ња (7, 13, 18, 40, 80, 94, 97, 
103, 110, 125). По след њих го ди на Да ни ло вић је по све тио по себ ну па жњу 
про бле ма ти ци алер гиј ских ан ти те ла и ме ди ка мент не алер ги је (37, 38, 48, 
65, 135, 150, 200). 

Ака де мик Да ни ло вић је по сво јим ра до ви ма у обла сти алер го ло ги је 
до бро по знат не са мо код нас већ и ван гра ни ца на ше зе мље. Има ве ли ке 
за слу ге за раз вој алер го ло ги је код нас и ње гов до при нос овој обла сти је 
не мер љив. Сво јим ра до ви ма је до при нео да на ша алер го ло ги ја по стиг не 
за ви дан углед у зе мљи и ино стран ству. 

По себ но по гла вље на уч ног ра да ака де ми ка Да ни ло ви ћа пред ста вља ју 
ра до ви у обла сти не фро ло ги је. Ње го ва из у ча ва ња ен дем ске не фро па ти је, 
по зна та су и ван гра ни ца зе мље, а резлта ти су ци ти ра ни у мно го број ним 
ра до ви ма на ших и ино стра них ауто ра. Ти ра до ви су да ли под стре ка не 
са мо на шим већ и бу гар ским и ру мун ским ауто ри ма да уоче и опи шу ово 
обо ље ње у мно гим жа ри шти ма код нас, у Бу гар ској и у Ру му ни ји. 
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Ака де мик Да ни ло вић је у обла сти пул мо ло ги је ус пео да оку пи ве ли ки 
број мла ђих на уч них рад ни ка на из у ча ва њу про бле ма па то фи зи о ло ги је 
ди са ња и да са вре ме ном ме то дом ра да и по стиг ну тим ре зул та ти ма по-
ста ви осно ве за да ље из у ча ва ње ове ак ту ел не ме ди цин ске про бле ма ти ке 
(2, 36, 101, 108, 147, 148, 151). 

Ра до ви проф. Во ји сла ва Да ни ло ви ћа, до бро до ку мен то ва ни и пи са ни 
ја сним сти лом, об ра ђе ни са вре ме ном ме то ди ком и, где је то би ло по треб-
но, тим ском об ра дом, уз са рад њу ми кро би о ло га, би о хе ми ча ра, па то ло га, 
ток си ко ло га итд. пред ста вља ју зна ча јан при лог ме ди цин ске на у ке, по себ но 
у обла сти не фро ло ги је и алер го ло ги је. До бар ор га ни за тор на уч ног ра да, 
по знат и при знат струч њак у обла сти ма ме ди ци не ко је об ра ђу је, проф. Да-
ни ло вић се не сма ње ном ак тив но шћу по све тио да љем из у ча ва њу мно гих 
на уч них про бле ма из тих обла сти ме ди цин ске на у ке. По ред то га, уз сво је 
сва ко днев но ан га жо ва ње у струч ном и дру штве ном ра ду на свом рад ном 
ме сту и ван ње га, он се по след њих го ди на ис та као и у ра ду ра зних од бо ра 
и ко ми си ја Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Ру ко во дио је Ме ђу а ка-
де миј ским од бо ром за из у ча ва ње спе ци фич не сен зи би ли за ци је ор га ни-
зма и Од бо ром за про у ча ва ње про бле ма ен дем ске не фро па ти је, а у са мом 
Оде ље њу ме ди цин ских на у ка ис та као се сво јим на уч ним са оп ште њи ма и 
у вр ше њу функ ци је се кре та ра Оде ље ња ме ди цин ских на у ка СА НУ. 

Ово хро но ло шко из но ше ње на уч ног и струч ног ра да (282 об ја вље них 
на уч но – струч них ра до ва у на шим и стра ним ме ди цин ским ча со пи си ма), 
као и уз ди за ња про фе со ра Во ји сла ва Да ни ло ви ћа у струч ној и на уч ној 
ме ди цин ској хи је рар хи ји би ло би не до вољ но без опи са Да ни ло ви ћа као 
чо ве ка и при ја те ља. На пр ви по глед тих, Да ни ло вић је био вр ло енер ги-
чан и објек ти ван ка да је тре ба ло бра ни ти не ку ствар ко ју је он оце нио као 
пра вед ну и по треб ну. Они са ко ји ма је при ја те ља вао зна ли су да у ње му 
увек има ју ода ног дру га ко ји је знао да це ни при ја тељ ство.

Проф. др Во ји слав Да ни ло вић умро је 24. ок то бра 1981. го ди не у Па-
ри зу. По из ри чи тој же љи са хра њен је у по ро дич ној гроб ни ци у се лу При-
двор ци, крај Тре би ња.

У Ла за рев цу да нас по сто ји ули ца ко ја но си име Во је Да ни ло ви ћа. 
Апо те кар ска уста но ва у се лу Ду до ви ца, но си та ко ђе ње го во име. Ули ца с 
ње го вим име ном по сто ји и у род ном Тре би њу. Кли ни ка за не фро ло ги ју у 
са ста ву Кли нич ког Цен тра Ср би је у Бе о гра ду је до ско ра но си ла име др 
Во ји сла ва Да ни ло ви ћа и у то ку је по сту пак вра ћа ња ње го вог име на тој 
уста но ви.
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25. Пред но сти ком би на ци је јо ди пи на и сул фа ти ја зо ла у брон хо гра фи ји / В. 
Да ни ло вић M. Бо ја нић. – Ме ди цин ски гла сник, 8, (1954), 10: 370–373 + 
7 илу стр. 

26. Ста ње алер ги је код ста нов ни ка у Зре ња ни ну / В. Спу жић, В. Да ни ло вић, 
С. Пу је вић. – Збор ник ра до ва САН, Ин сти тут за ме ди цин ска ис тра жи-
ва ња, 1954, књ. 2, 125–129 + 4 илу стр. 

27. Ста ње алер ги је код ста нов ни ка се ла Не ме ни ку ће / В. Спу жић, В. Да-
ни ло вић, С. Пу је вић, М. Ла бан. – Збор ник ра до ва САН, Ин сти тут за 
ме ди цин ска ис тра жи ва ња, 1954, књ. 2, 115–123 + 5 таб.

28. Те шка аст ма и смрт асма тич ким на па ди ма / В. Да ни ло вић, Н. Гли го-
ро ва, М. Арам ба шић. – Ме ди цин ски гла сник, 8, (1954), 5: 163–167. 

1955.
29. Ар те риј ски при ти сак код брон хи јал не аст ме / В. Да ни ло вић, И. Лам-

бић, М. Бог да но вић. – Срп ски ар хив, 83, (1955), 7/8: 776–783 + 5 таб. 
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30. Аст ма и пси ха / В. Да ни ло вић, М. Ни ко лић, М. Де ве чер ски. – Срп ски 
ар хив, 83, (1955), 12: 1393–1403.

31. Вред ност пе ни ци ли на у ле че њу деч је аст ме / В. Да ни ло вић, Н. Вер бић. 
– Срп ски ар хив, 83, (19559, 1: 19–24 + 9 таб. 

32. Деч ја аст ма / В. Да ни ло вић. – Ме ди цин ски пре глед, 8, (1955), 4: 232–238.
33. Есто пен у ле че њу брон хи јал не аст ме / В. Да ни ло вић, М. Бог да но вић. – 

Срп ски ар хив, 83, (1955), 3: 297–302 + 5 таб. 
34. Kre ta nje ka li je mi je, ka li ce mi je i gli ke mi je kod asmatičara / V. Danilović, 

B. Stojanović, M. Ljaljević, S. Vukobratović. – Ac ta me di ca iugo sla vi ca, 9, 
(1955), 1: 243–251 + 7 tab. 

35. Osnov ne činjenice iz aler gi je i prin ci pi sa vre me nog iječenja alergičnih sta nja / 
V. Danilović. – Saopćenja, Pli va, 2, (1955), sv. 1, br. 5: 210–215.

36. При мар на ати пич на пне у мо ни ја / В. Да ни ло вић, Р. Ру ви дић, М. Бо ја-
нић, Р. По по вић, М. Пут ник. – Ме ди цин ски гла сник, 9, (1955), 1: 13–21 
+ 6 илу стр. 

37. Сен си би ли за ци ја на ан ти би о ти ке / В. Да ни ло вић. – Срп ски ар хив, 33, 
(1955), 2: 279–281.

38. Фе брил но ста ње као из раз сенс.иби ли за ци је на стреп то ми цин / В Да-
ни ло вић, М. Бо ја нић. – Срп ски ар хив, 33, (1955), 2: 174–179 + илу стр. 

39. Cen tropnéine у ле че њу брон хи јал не аст ме / В. Да ни ло вић, Ј. Об ра до вић, 
М. Мој сић. – Ме ди цин ски гла сник, 9, (1955), 4: 146–148.

1956.
40. Зна чај ко жних про ба у ис пи ти ва њу алер ги је / В. Да ни ло вић. – Ме ди цин-

ски гла сник, 10, (1956), 7: 257–263 + 4 илу стр. 
41. Ис пи ти ва ње алер гич ног ста ња фа брич ких рад ни ка у Ни шу / В. Спу жић, 

В. Да ни ло вић, С. Пу је вић, С. Ву ко бра то вић. – Збор ник ра до ва Дру гог 
кон гре са ле ка ра НР Ср би је одр жа ног од 9–12. ок то бра 1955, у Ни шкој 
Ба њи. Св. II. – Бе о град, 1956, 278–282. (Би бли о те ка СЛД, 23).

42. A cri ti cal vi ew of the tre at ment of bron chial asthma / V. Spo u jitch, V. Danilović, 
S. Vukobratović. – Pro ce e dings of the In ter na ti o nal Ro und Ta ble Fri endship 
Me e ting of Al ler go lo gi sta. Utrecht, 1955. – Utrecht, H. E. Sten fert Kro es se, 
1956, pp. 304–316.

43. Li po id na ne fro za / V. Danilović. – U: No vi ne u lečenju unutrašnjih bo le sti, 
III. – Be o grad–Za greb, Me di cin ska knji ga, 1956, 67–72. (Priručnici za le ka re, 
30).

44. На ша ис ку ства код деч је аст ме / В. Да ни ло вић, Н. Вер бић, Ј. Ни ко лић. 
– Срп ски ар хив, 84, (1956), 7/8: 837–848 + 10 таб. 

45. No vi ji po gle di na eti o lo gi ju, kli ni ku i te ra pi ju pne u mo ni ja / V. Danilović. – Me-
di cin ski pod mla dak, 8, (1956), 1: 66–71 + 2 tab. 

46. По во дом че ти ри нео бич на слу ча ја ане у ри зма аор те са руп ту ром у ре-
спи ра тор не пу те ве, плу ћа и пле у ру / В. Да ни ло вић, М. Бог да но вић, М. 
Бо ја нић. – Срп ски ар хив, 84, (1956), 1: 33–41.

47. Ro le des fac te urs psychi qu es dans l’ap pa ri tion des ac ces asthma ti qu es / V. 
Danilović, M. Nikolić, M. Devečerski. – Fo lia al ler go lo gi ca, 31, (1956), 6: 451.
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48. Сен зи би ли за ци ја на пе ни ци лин. По во дом јед ног слу ча ја ана фи лак тич ног 
шо ка у то ку ле че ња пе ни ци ли ном / Ж. Јев тић, Ј. Бу ри јан, В. Да ни ло вић. 
– Ме ди цин ски пре глед, 9, (1956), 2: 107–110.

49. Ста ње алер ги је код ста нов ни ка се ла Стар че ва / В. Спу жић, В. Да ни-
ло вић, С. Ђор ђе вић, С. Ву ко бра то вић. – Глас САН, 1956, 223, Оде ље ње 
ме ди цин ских на у ка, 11, 229–233.

50. Уло га хор мо на у алер ги ји / В. Да ни ло вић. – Ме ди цин ски пре глед, 9, 
(1956), 4: 290–296.

51. Les fac te urs ali men ta i res con tri bu ant a l’ac cro is se ment ac tuel des ma ni fe sta ti ons 
al ler gi qu es / V. Spo u jitch, V. Danilović, J. Bu rian, S. Po u je vitch. – At ti del III 
Con gres so Euro peo di Al ler go lo gia, Fi ren ze, 12–15 set tem bre 1956. – Ro ma, 
„Il pen si e ro sci en ti fi  co“, 1956, 1–11.

1957.
52. Алер ги ске ма ни фе ста ци је на хра ну и њи хов да на шњи по раст / В. Спу-

жић, В. Да ни ло вић, Ј. Бу ри јан, Н. Вер бић, М. Сте ва но вић. – Глас САН, 
1957, 225, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 12, 187–192.

53. Ди фу зна за па ље ња бу бре га / В. Да ни ло вић, Н. Гли го ро ва, Н. Вер бић. – 
Срп ски ар хив, 85, (1957), 3: 273–282.

54. Ети о па то ге не за, кли ни ка и те ра пи ја брон хи та / В. Да ни ло вић. – Тре ћа 
ин тер ни стич ка не де ља Срп ског ле кар ског дру штва. – Бе о град: Срп ско 
ле кар ско дру штво, 1957, 121–130.

55. Ис хра на бу бре жних бо ле сни ка / В. Да ни ло вић. – Бе о град: Здрав стве ни 
на род ни уни вер зи тет, 1957. – Стр. 20

56. Ис че за ва ње пур пу ре Schon lein-He noch у то ку ин фек тив ног хе па ти та 
/ В. Да ни ло вић, Р. Ру ви дић, Ј. Ни ко лић. – Срп ски ар хив, 85, (1957), 6: 
731–734.

57. Ма сов но тро ва ње ту ње ви ном / В. Спу жић, В. Да ни ло вић, С. Ђор ђе вић, 
С. Пу је вић. – Хи ги је на, 9, (1957), 1: 22–24.

58. Ne fri ti / V. Danilović. – Me di cin ski gla snik, 11, (1957), 4: 125–132.
59. Néphri tes chro ni qu es pro vo qu e es par l’in to xi ca ti on au plomb par vo ie di ge-

sti ve (fa ri ne) / V. Danilović, M. Đurišić, M. Mo kra njac, B. Stojimirović, J. 
Živojinović, P. Stojaković. – Pres se Médi ca le, (1957), 90: 2039–2040.

60. По ро дич на обо ље ња бу бре га у се лу Шо пић, иза зва на хро нич ном ин ток-
си ка ци јом оло вом / В. Да ни ло вић, М. Ђу ри шић, М. Мо кра њац, Б. Сто-
ји ми ро вић, Ј. Жи во ји но вић, П. Сто ја ко вић. – Срп ски ар хив, 85, (1957), 
10: 1115–1125.

61. При мар ни кар ци ном је тре / Б. Бо жо вић, В. Да ни ло вић, П. Ми лан ко вић. 
– Збор ник ра до ва дру гог кон гре са ле ка ра НР Ср би је одр жа ног од 9–12. 
ок то бра 1955. год. у Ни шкој Ба њи. III. Са оп ште ња и ди ску си ја. – Бе о-
град, 1957, 25–34. (Би бли о те ка СЛД, 24).

62. Le ro le des in fec ti ons dans l’ap pa ri tion des ma ni fe sta ti ons al ler gi qu es avec un 
aper cu spécial sur l’asthme bron chi que / V. Danilović. – Sympo si um sur l’al-
ler gie. Mo no grap hi es. Aca de mie ser be des sci en ces, 1957, 292, In sti tut de 
rec her ches me di ca les, 8, 67–82.
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63. Ту мо ри ме ди ја сти ну ма на III ин тер ној кли ни ци за по след њих 16 го ди на 
/ В. Да ни ло вић, Б. Бо жо вић, М. Ла кић. – Збор ник ра до ва II кон гре са ле-
ка ра НР Ср би је. Све ска III. – Бе о град, 1957, 137–142. (Би бли о те ка СЛД, 
24). 

64. Ци то ди јаг но сти ка кар ци но ма брон ха / В. Да ни ло вић, Б. Бо жо вић, М. 
Бо ја нић. – Збор ник ра до ва II кон гре са ле ка ра НР Ср би је. Све ска III. – 
Бе о град, 1957, 129–136. (Би бли о те ка СЛД, 24). 

1958.
65. Алер ги ске ма ни фе ста ци је иза зва не ле ко ви ма / В. Спу жић, В. Да ни ло вић, 

М. Ља ље вић. – Срп ски ар хив, 86, (1958), 4: 482–488 + 8 таб. 
66. Да на шње мо гућ но сти тран сплан та ци је бу бре га / В. Да ни ло вић. – Срп-

ски ар хив, 86, (1958), 1: 140–142.
67. De lo va nje pe ni ci li na na lju de izložene povećanoj ap so pr ci ji olo va / M. Mo kra-

njac, S. Radmić, B. Stojimirović, V. Danilović, M. Đurišić. – Ac ta phar ma ce-
u ti ca iugo sla vi ca, 8, (1958), 1: 27–30.

68. Ин фек тив ни хе па ти ти и алер ги ја / В. Да ни ло вић, Ј. Ни ко лић. – Срп ски 
ар хив, 86, 1958, 11: 1295–1301.

69. Chro nic nep hri tis due to in ge stion of lead–con ta mi na ted fl o ur / V. Danilović. 
– Bri tish Me di cal Jo ur nal, (1958), 1: 27–28.

70. Cu re cli ma ti que de l’asthme bron chi que sur le lit to ral méri di o nal dal ma te (To-
pla, Her ceg no vi et Ze le ni ka) / V. Danilović, V. Godić, M. Živković. – At ti del 
Con res so in tr na zi o na le di Idro lo gia e Cli ma to lo gia, 10, (1958): 947.

71. Ле тал ни ис ход јед ног слу ча ја те шке аст ме / В. Да ни ло вић, Б. Сто ји ми-
ро вић, В. Ка њух. – Ме ди цин ски пре глед, 11, (1958), 4: 219–223.

72. Les nep hri tes chro ni qu es de Ko lu ba ra / V. Danilović, M. Đurišić, B. Stojimirović. 
– Le Con co urs me di cal, (1958), 64: 4909–4910.

73. При лог из у ча ва њу кли ни ке хро нич них не фри та код бо ле сни ка из Шо-
пи ћа, Пет ке и Вре о ца (Ко лу ба ра) / В. Да ни ло вић, Б. Сто ји ми ро вић, М. 
Бог да но вић. – Срп ски ар хив, 86, (1958), 12: 1409–1421.

74. Ре зул та ти си стем ског пре гле да ста нов ни штва по је ди них за се о ка у 
се ли ма Шо пић, Пет ка и Вре о ци (Ко лу ба ра) / Б. Сто ји ми ро вић, В. Да-
ни ло вић, М. Ђу ри шић, М. Бог да но вић. – Срп ски ар хив, 86, (1958), 9: 
997–1011.

75. Re u ma ti zam i aler gi ja / V. Danilović. – Ma ke don ski me di cin ski pre gled, 13, 
(1958), 1/3: 112–116 + 2 tab. 

76. Ho le ste ro le mi ja kod alergičara pre i po sle di je te bez ma sti i da va nja aspi ri na 
/ V. Danilović, O. Tešić, J. Nikolić. – Ме ди цин ски пре глед, 11, (1958), 2: 
71–77.

77. Ста ње алер ги је код од га ји ва ча ри ци ну са / В. Спу жић, В. Да ни ло вић, 
С. Пу је вић. – Глас ЦАН, 1958, 230, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 13, 
111–116. Из вод:Etat de l’al ler gie chez les cul ti va te urs de ri cin. V. Spo u jitch, V. 
Danilović et S. Pujević. Bul le tin de l’Académie sеrbe des sci en ces, 1959, 23, 
Clas se des sci en ces médi ca les, 4: 155.
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1959.
78. Vi ru sne pne u mo o ni je / V. Danilović, M. Bogdanović, R. Ruvidić, B. 

Stojimirović, M. Put nik. – Hi gi je na, 11, (1959), 2/3: 127–133.
79. Деј ство изо ни ја зи да на брон хи јал ну аст му / В. Да ни ло вић, Ј. Ни ко лић, 

М. Ља ље вић. – Срп ски ар хив, 87, (1959), 4/5: 429–432.
80. Деј ство кли ме и ра ди о е ма на ци је Ни шке Ба ње на аст му / В. Да ни ло вић, 

М. Ља ље вић, М. Бог да но вић, М. Сте ва но вић. – Срп ски ар хив, 88, (1959), 
2: 167–172.

81. Er for schung der Al ler gie bei Ar be i tern in der Ze men tin du strie / D. Karajović, V. 
Danilović, N. Verbić, V. Đorđević, D. Popović, Ž. Milosavljević, S. Đorđević, 
V. Slavković, D. Savić, L. Malešević. – Ac ta me di ca Iugo sla vi ca, 13, (1959), 3: 
339–345.

82. Exa men l’al ler gie chez les bo u lan gers et les me u ni ers. Ac ta me di ca iugo sla vi ca 
/ V. Danilović, D. Karajović, M. Ljaljević, D. Popović, J. Spužić. – 13, (1959), 
3: 294–300.

83. Кли ни ка хро нич них не фри та у Ко лу ба ри / В. Да ни ло вић, Б. Сто ји ми-
ро вић, М. Бог да но вић. – Гла сник Хи ги јен ског Ин сти ту та, 8, (1959), 3: 
43–49.

84. Nor mal na i patološka hi sto lo gi ja glo me ru la / V. Danilović, I. Lambić. – Me-
di cin ski gla snik, 13, (1959), 8/9: 398–402.

85. No stri con cet ti sull’eti o pa to ge ne si del le ma ni fe sta zi o ni al ler gic he / V. Spo u jitch, 
V. Danilović. – Mi ner va Me di ca, 50, (1959), 33: 1–7.

86. Pre ven tion dans l’al ler gie pro fes si o nel le / B. Božović, I. Đuričić, V. Danilović, 
D. Karajović, M. Savićević. – Fo lia al ler go lo gi ca, 6, (1959), 3: 207–231.

87. Ре зул та ти на ших до са да шњих те рен ских ис пи ти ва ња хро нич них не-
фри та у Ср би ји / Б. Сто ји ми ро вић, В. Да ни ло вић, М. Ђу ри шић, М. Бог-
да но вић, З. Мла де но вић-Сто ји ми ро вић. – Гла сник Хи ги јен ског ин сти-
ту та, 13, (1959), 3: 20–24.

88. Le ro le des in fec ti ons des bron ches dans l’asthme / V. Danilović. – Ac ta al ler-
go lo gi ca, 14, (1959): 122–126.

89. Са вре ме но ле че ње алер ги ских обо ље ња / В. Да ни ло вић, И. Спу жић. – Ме-
ди цин ски гла сник,13, (1959), 3: 89–92.

90. Sen sil bi li sa tion aux allergèns ali men ta i res chez les en fants at te ints de l’ur ti ca i re 
et de l’asthme seul / V. Danilović, N. Verbić. – 5. Збор ник ра до ва, 64 (1959), 
Ин сти тут за ме ди цин ска ис тра жи ва ња, 6: 25–27.

91. III ин тер на ци о нал ни кон грес алер го ло ги је / В. Да ни ло вић. – (Па риз, 
19–26. 10. 1958). – Срп ски ар хив, 87, (1959), 6: 600–604. (Из ве штај са 
кон гре са).

92. Hronični glo me ru lo ne frit / V. Danilović. – Me di cin ski gla snik, 13, (1959), 8/9: 
456–461.

93. Хро нич ни не фрит код ста нов ни ка Врап ча на (пред гра ђе Па ра ћи на и се-
ла Ша бац (По мо ра вље) / Б. Сто ји ми ро вић, В. Да ни ло вић, М. Ђу ри шић, 
М. Бог да но вић, З. Мла де но вић-Сто ји ми ро вић, В. Ме ђе до вић. – Срп ски 
ар хив, 87, (1959), 11: 1027–1031.
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1960.
 94. Ac tion des an ti bi o ti que sur la plumbémie et l’azo te mie au co urs des nep hri tes 

chro ni que / V. Danilović. – (I Con gres In ter na ti o nal de nep hro lo gie, Evian). 
– Ex cerp ta me di ca, 1960, 168: 77–78. (Iz vod).

 95. L’ac tion du cli mat ma rin de la co te monténégri ne sur l’asthme bron chi que / V. 
Danilović, M. Živković. – Ac ta al ler go lo gi ca, 1960, Suppl. 7: 441–447.

 96. Кор ти ко сте ро и ди у ле че њу аст ме / В. Да ни ло вић, Н. Гли го ро ва, В. Ђор-
ђе вић, Л. Ив ко вић. – Ме ди цин ски гла сник, 14, (1960), 6: 338–342.

 97. Les néphri tes chro ni qu es en Sérbie / V. Danilović. – (I In ter na ti o nal Con gress 
of Nep hro logy, Evian). – Ex cerp ta me di ca, 1960, 29: 36. (Iz vod).

 98. Nos ex pi ri en ces dans l’al ler gie médi ca men te u se / V. Danilović, M. Ljaljević. – 
Ac ta al ler go lo gi ca, 1960, Suppl. 7: 250–259.

 99. Spon ta ni pne u mo to raks / M. Ljaljević, V. Danilović, B. Božović. – Voj no sa ni-
tet ski pre gled, 17, (1960), 9: 905–908.

100. Hronični ne fri ti u Ju go sla vi ji / V. Danilović, B. Stojimirović i M. Bogdanović. 
– Ex cerp ta me di ca, 1960, 29: 36. (Iz vod).

101. IV европ ски кон грес за алер ги ју / В. Да ни ло вић. – (Лон дон, 1–4. 11. 1959). 
– Срп ски ар хив, 88, (1960), 3: 359–360. (Из ве штај са кон гре са).

1961.
102. Ле че ње хро нич них брон хи ти са / В. Да ни ло вић. – Ме ди цин ски гла сник, 

15, (1961), 11: 367–371.
103. Ne ka naša zapažanja o učestalosti aler gij skih obo lje nja kod nas / V. Danilović, 

M. Ljaljević, N. Verbić, M. Bogdanović, M. Stevanović, V. Đorđević, I. Spužić, 
D. Miladinović. – I kon gres aler go lo ga FNRJ. – Za greb, 1961, 15. (Iz vod).

104. Не по сред ни ре зул та ти ути ца ја бал не о кли мат ских фак то ра Со ко ба ње 
на брон хи јал ну аст му / В. Да ни ло вић, М. Бо ја нић, Л. Ра до ва но вић, В. 
Го дић, М. Ро дић. – Срп ски ар хив, 89, (1961), 3: 295–303.

105. Са оп ште ње о ре зул та ти ма си сте мат ског пре гле да ста нов ни штва се ла 
Си ми ће во (По мо ра вље) / Б. Сто ји ми ро вић, В. Да ни ло вић, М. Ђу ри шић, 
М. Бог да но вић, В. Ра дој чић, З. Мла де но вић-Сто ји ми ро вић. – Хи ги је на, 
13, (1961), 4: 355–359.

106. Ста ње алер ги је код ста нов ни ка Па штро ви ћа / В. Да ни ло вић, С. Дер-
генц. – Срп ски ар хив, 11 (1961): 1295–1300.

1962.
107. Al ler gie, tu ber cu lo se et hi sta minémie chez les schizophrènes / V. Danilović, M. 

Ljaljević, P. Milosavljević, V. Savić, M. Marković, M. Petrović. – Comp tes ren-
dus du Vi e me Congrès Européen d’Al ler gie. Ba le 8–11. oc to bre 1962. – Ba sel, 
Der Schwe iz Al ler gie-Ge sellschaft , 1963, 431–433.

108. Два де сет го ди на посд то ја ња Срп ског ле кар ског дру штва / В. Да ни ло-
вић. – Срп ски ар хив, 90, (1962), 4: 366–370.

109. На ше ис ку ство код акут них пне у мо ни ја / В. Да ни ло вић. – Срп ски ар хив, 
90, (1962), 11: 1029–1037.
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110. Nos ex pe ri en ces dans le tra i te ment des asthma ti qu es par la métho de de déssen-
si bi li sa tion spéci fi  qu es / V. Danilović, M. Ljaljević, Z. Ković. – Comp tes ren dus 
du Vi e me Congrès Européen d’Al ler gie. – Ba le, 1962, 241.

111. Pre ven ci ja u lečenju aler gij skih obo lje nja / V. Danilović, I. Đuričić. – Pre ven-
tiv ni rad u te ra pij skoj me di ci ni. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava FNRJ, 
1962, 134–139.

112. Про бле ма зти о ло гии хро ни че ско го не фри та в Юго сла вии / М. Ђу ри шић, 
В. Да ни ло вић, Б.Сто ји ми ро вић. – Жур нал ги ги е ны, эпи де ми о ло гии, ми-
кро би о ло гии и им му но ло гии, (1962), 6: 205–208. – Исто: Le pro ble me de 
l’ eti o lo gie de la nep hri te chro ni que en Yougo sla vie / M. Đurišić, V. Danilović, 
B. Stojimirović. – Jo ur nal of Hygi e ne, Epi de mi o logy, Mic ro bi o logy and Im-
mu no logy, 6, (1962), 2: 226–229.

1963.
113. Al ler gie, tu ber cu lo se et hi sta mi ne mie chez les schi zop hre nes / V. Danilović, M. 

Ljaljević, P. Milosavljević, V. Savić, M. Marković, M. Petrović. – Comp tes ren-
dus du Vi e me Con gres Euro peen d’Al ler gie. Ba le 8–11. oc to bre 1962. – Ba sel, 
Der Schwe iz Al ler gie-Ge sellschaft , 1963, 431–433.

114. Ast ma pe ka ra / V. Danilović, M. Ljaljević, D. Popović. – Ar hiv za hi gi je nu 
ra da i tok si ko lo gi ju, 14, (1963), 3: 199–205.

115. Be de u tung des Fa mi li en fak tors für das Auft re ten der chro nic hen en de mischen 
Nep hro pa tie / V. Danilović, B. Stojimirović. – In ter na ti o nal Sympo sion über 
die En de mische Nep hro pa tie. – So fi a, 1963.

116. Ди фе рен ци јал на ди јаг но сти ка нај че шћих хро нич них не фро па ти ја и 
прин ци пи њи хо вог ле че ња / В. Да ни ло вић. –У: Не де ља ле ка ра оп ште ме-
ди ци не. – Бе о град, 1963, 60–68. (Би бли о те ка СЛД, 41).

117. Les ca ractéri sti qu es du ta ble au cli ni que des néphro pat hi es chro ni qu es en de mi-
qu es dans la région de Ko lu ba ra, Yougo sla vie / V. Danilović, B. Stojimirović, Ž. 
Ignjačev. – (II Conrès in ter na ti o nal de néphro lo gie, Pra gue 1963). – Ex cerp ta 
me di ca, (1963), 67: 76. (Iz vod).

118. Kur zer Über blick über un se re bis he ri gen Un ter suc hun gen der chro nischen en-
de mischen Nep hro pat hie in Ser bien / V. Danilović, B. Stojimirović, M. Đurišić, 
Ž. Ignjačev. – In ter na ti o nal Sympo sion über die En de mische Nep hro pa tie. 
– So fi a, 1963.

119. Pat ho a na to mi cal In ve sti ga ti ons in the Chro nic En de mic Nep hro pathy from Ko-
lu ba ra / V. Danilović, Ž. Ignjačev, B. Stojimirović. – (II Con res in ter na ti o nal 
de Nep hro lo gie, Pra gue 1963). – Ex cerp ta me di ca, (1963), 67: 186. (Iz vod).

120. Pa to ge ne za hroničnog bron hi ti sa i hroničnog op struk tiv nog em fi  ze ma pluća / V. 
Danilović. – Pr vi ju go slo ven ski kon gres za me di ci nu ra da. Be o grad 11–15. no-
vem bra 1963. god. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava SFRJ, 1963, 147–160.

121. При ме на ан ти би о ти ка у ин тер ној ме ди ци ни / В. Да ни ло вић, М. Бог да-
но вић, И. Лам бић. – Збор ник ра до ва Че твр тог кон гре са ле ка ра Ср би је, 
одр жа ног 20–24. ок то бра 1963. го ви не у Вр њач кој Ба њи. – Бе о град: Срп-
ско ле кар ско дру штво, 1963, 197–209. (Би бли о те ка СЛД, 42).

122. Cer ta i nes ob ser va ti ons sur l’anémie au co urs des néphro pa ti es chro ni que 
endémi que en Ser bie / V. Danilović, B. Stojimirović. – (II Con res in ter na ti o nal 
de nep hro lo gie, Pra gue 1963). – Ex cerp ta me di ca, (1963), 67: 376. (Iz vod).
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1964. 
123. Endemiás nep hro pat hia Jugoszláviában / V. Danilović. – Or vo si He ti lap, 

(1964), 35: 1638–1641.
124. Etat des rec her ces des néphri tes endémi qu es en Yougo sla vie / V. Danilović. – 

Ar chi ves de l’Union médi ca le bal ka ni que, 2, (1964), 1: 31–40.
125. Car di ta rhe u ma ti sma la si ma ni fe sta ri le al ler gi ce pro vo ca te de pe ni cil li na / V. 

Danilović. – Me di ci na in ter na. Bu ca rest, 16, (1964), 12: 1425–1429.
126. Не ка на ша ис ку ства код по лен ске алер ги је / В. Да ни ло вић, М. Ља ље вић. 

– Срп ски ар хив, 92, (19649, 1: 5–9.
127. Le rôle de la cli mat hothéra pie dans le tra i te ment de l’asthme bron chi que en 

Yougo sla vie / V. Danilović. – Sympo si um Al ler go lo gi cum in ter na ti o na le Za-
gra bien-Spa la ti-Pha ri 1964. – Za gra bi ae: Aca de mia sci en ti a rum et ar tum 
sla vo rum me ri di o na li um, 1964, 88–94.

1965.
128. Al ler gi e for schung in Ju go sla wi en / V. Danilović. – Al ler gie und Asthma, Bd. 

11, (1965), 4: 141–142. 
129. Ast ma i bron hi tis / V. Danilović. – II Kon gres aler go lo ga Ju go sla vi je 24–26. 

5. 1965. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava SFRJ; Udruženje aler go lo ga Ju-
go sla vi je, 1965, 56–64.

130. Елек тро кар ди о граф ске про ме не у то ку алер гиј ских ре ак ци ја иза зва них 
пе ни ци ли ном / В. Да ни ло вић, Љ. Пе ро вић. – Срп ски ар хив, 93, (1965), 
1: 89–96.

131. Eti o lo gi ja i pa to ge ne za aler gi je / V. Danilović. – Ar hiv za far ma ci ju, 15, (1965): 
341–346. – Isto: Me di cin ska re vi ja, 16, (1966), 1: 5–10.

132. Lečenje hronične plućne in su fi ci jen ci je / V. Danilović, N. Verbić, M. 
Bogdanović. – Se mi nar In ter ne kli ni ke B. – Be o grad, 1965.

133. Les médi ca ments dans le tra i te ment et dans l’éti o lo gie des ma ni fe sta ti ons al ler-
gi qu es / V. Danilović. – VI Congrès Européen d’Al ler go lo gie. – Stoc kholm, 
1965.

134. Or ga ni za ci ja alergološke službe i alergoloških is pi ti va nja u Ju go sla vi ji / V. 
Danilović, I. Đurišić. – II kon gres aler go lo ga Ju go sla vi je, Be o grad, 24–26. 5. 
1965. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava SFRJ; Udruženje aler go lo ga Ju go-
sla vi je, 1965, 65–70.

135. Сен зи би ли за ци ја на ти а мин хи дро хло рид (Б1 ви та мин) / В. Да ни ло вић, 
М. Ља ље вић. – Срп ски ар хив, 93, (1965), 5: 473–480.

136. Un se re Be o bac thun gen über die Arz ne i mit te lal ler gien mit be son de rer Berücksic-
hti gung der Pe ni cil lin-und Vi ta min-B1-Al ler gien / V. Danilović, M. Ljaljević. 
– Al ler gie und Asthma, 11, (1965), 4: 185–193.

137. Hit na sta nja u aler gi ji / V. Danilović. – II kon gres aler go lo ga Ju go sla vi je, Be-
o grad, 24–26. 5. 1965. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava SFRJ; Udruženje 
aler go lo ga Ju go sla vi je, 1965, 9–14.

138. Hronična nespecifi čna obo lje nja bron hi ja i pluća u Ju go sla vi ji / V. Danilović. 
– II kon gres in ter ni sta Ju go sla vi je, IV kon gres re u ma to lo ga Ju go sla vi je, Sa-
ra je vo, 1964. – Sa ra je vo, 1965, 11–14.



Војислав Даниловић  387

139. Hronični bron hi tis-ast ma-em fi  zem / V. Danilović. – Se mi nar In ter ne kli ni ke 
B. – Be o grad, 1965.

140. Ше сти европ ски кон грес за алер го ло ги ју (5–9. IX 1965, Шток холм) / 
В. Да ни ло вић. – Срп ски ар хив, 93, (1965), 7/8: 765–766. (Из ве штај са 
кон гре са).

1966.
141. In ve sti ga tion of en de mic nep hro pat hi es in scho ol chil dren li ving on te ri to ri es dif-

fe rent in the fre qu ency of this di se a se / M. Milošević, M. Miletić, R. Milošević, 
A. Simić, V. Danilović. – Th e 5th In ter na ti o nal Con gress of School and Uni-
ver sity He alth and Me di ci ne. – Pra gue, 1966, 115.

1967.
142. En de mic Nep hro pathy in Ko lu ba ra, Ser bia / V. Danilović, B. Stojimirović. – 

Th e Bal kan Nep hro pathy. – Lon don: Chur chill, 1967, 44–51. (Ci ba Fo un da-
tion, Study gro up, 30).

143. Кри тич ки осврт на до са да шња ис пи ти ва ња ен дем ске не фро па ти је и 
на ши по гле ди на да ља из у ча ва ња овог про бле ма / В. Да ни ло вић, Б. Сто-
ји ми ро вић. – Збор ник ра до ва Сим по зи ју ма о ен дем ској не фро па ти ји. 
Ниш, 1966. – Ниш: Уни вер зи тет, 1967, 27.

144. Sur vey of pre vi o us re se arch on en de mic Nep hro pathy / V. Danilović. – L’In for-
ma tion médi ca le ro u ma i ne, 11, (1967), 4.

145. Хро нич на ен дем ска не фро па ти ја у Ко лу ба ри / В. Да ни ло вић. – Спо ме ни-
ца у част но во и за бра них чла но ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
– Бе о град, 1967, 69–78. (По се ба из да ња СА НУ, CDII, Спо ме ни це, 30).

146. Хро нич на оп струк тив на обо ље ња плу ћа / В. Да ни ло вић. – Збор ник 
ра до ва V кон гре са ле ка ра Ср би је. – Бе о град, 1967, 59–69. (Би бли о те ка 
СЛД, 49).

1968.
147. Qu el qu es problèmes ac tu els de la néphro lo gie / V. Danilović. – Ar chi ves de 

L’Union Médi ca le Bal ka ni que, 6, (1968), 2: 223–229.
148. Ne ki pro ble mi kar ci no ma bron hi ja / V. Danilović. – Di es ita li co-iugo sla vi ci 

me di ci nae de sti na ti. – Za greb: JA ZU, 1968, 75–82.
149. Ускла ђе на ди ску си ја о ре ха би ли та ци ји не спе ци фич них плућ них бо ле-

сни ка / В. Да ни ло вић, Љ. Спе вак-Ма рин ко вић, М. Бу ди са вље вић, С. 
Три фу но вић, В. Пот ко њак, Д. Ог ња но вић, И. Ар сов ски, М. Ми ља нић. 
– Ме ди цин ски гла сник, 22, (1968), 8/10: 298–319.

1969.
150. Aler gij ska obo lje nja re spi ra tor nih or ga na / V. Danilović. – Užički ar hiv, 1, 

(1969), 1: 5–14.
151. Кли нич ка ис ку ства код обо ле лих од алер ги је на ле ко ве у све тло сти но-

ви јих до стиг ну ћа у иму но ло ги ји / В. Да ни ло вић. – Глас СА НУ, 1969; 272, 
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21: 85–92. – Из вод: Bul le tin de L’Académie ser be des Sci en ces et des arts, 
1969, 44, Clas se des Sci en ces médi ca les, 9: 13.

152. Kri te ri ju mi za di jag no zu, ter mi no lo gi ja i kla si fi ka ci ja bron hi jal ne ast me, 
hroničnog bron hi ti sa i hroničnog op struk tiv nog em fi  ze ma pluća / V. Danilović. 
– Zdrav stve ni vest nik, 38, (1969), Supl. 2: 5.

153. Ter mi no lo gi ja i kla si fi  ka ci ja ast me, hroničnog bron hi ti sa i em fi  ze ma pluća / 
V. Danilović. – III naučni sa sta nak aler go lo ga Ju go sla vi je, Ma ri bor, fe bru ar 
1968. – Zdrav stve ni vest nik, 18, (1969), Supl. 2: 5–7.

154. Ulo ga aler gi je u obo lje nji ma re spi ra tor nih or ga na / V. Danilović. – Užički ar-
hiv, 1, (1969): 1–10.

155. Uti caj psihičkih fak to ra na is po lja va nje bron hi jal ne ast me / V. Danilović. – III 
naučni sa sta nak aler go lo ga Ju go sla vi je. – Ma ri bor, (fe bru ar 1969), 38, Supl. 2: 53.

156. Уче ста лост брон хи јал не аст ме и не ке ње не ка рак те ри сти ке код ста-
нов ни ка оп шти на: Хер цег-Но ви, Це ти ње и Бу два / В. Да ни ло вић, Д. 
Ко раћ, М. Ља ље вић, М. Жив ко вић, Т. Ђу ро вић. – Глас СА НУ, 1969, 272, 
Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 21: 115–121. – Из вод: Frèquence de l’asthme 
bron chi que et cer ta i nes ceractèristiques de cet te ma la die chez les ha bi tants des 
com mu nes de Her ceg No vi, de Ce ti nje et de Bo u dva / V. Danilović, D. Korać, 
M. Ljaljević, M. Živković, T. Đurović. – Bul le tin de L’Acadèmie ser be des 
Sci en ces, 1969, 44, Clas se des Sci en ces mèdicales, 9: 25–26.

1970.
157. Auto he mo te ra pi ja u lečenju aler gij skih bo le sti / B. Stojimirović, V. Danilović, 

V. Bošnjak-Petrović. – Zbor nik ra do va III kon gre sa aler go lo ga Ju go sla vi je, 
Sa ra je vo, maj 1969. – Sa ra je vo, 1970, 233–238.

158. Bron hi jal na ast ma sa ma lig nim to kom / V. Danilović, M. Stevanović. – Zbor-
nik ra do va III kon gre sa aler go lo ga Ju go sla vi je, Sa ra je vo, maj 1969. – Sa ra je vo, 
1970, 84–89.

159. Di jag no za i di fe ren ci jal na di jag no za hroničnih ne fro pa ti ja / V. Danilović. – 
Se cun di di es ita li co-iugo sla vi ci me di ci nae de sti na ti, 1970 (1969), 33–37. – 
Iz vod: Di ag ni si e di ag no si diff  e ren zi a le del le ne fro pa tie chro nic he. – Cli ni ca 
Euro pea, 9, (1970), 3: 277.

160. Klinička zapažanja kod obo le lih od aler gi je na le ko ve / V. Danilović. – Zbor nik 
ra do va III kon gre sa aler go lo ga Ju go sla vi je, Sa ra je vo, maj 1969. – Sa ra je vo, 
1970, 525–531.

161. Opšte ka rak te ri sti ke fe no me na ra nog i po znog ti pa hi per sen zi bi li te ta / V. 
Danilović. – Zbor nik ra do va III kon gre sa aler go lo ga Ju go sla vi je, Sa ra je vo, 
maj 1969. – Sa ra je vo, 1970, 77–83.

1971.
162. Ди јаг но за ен дем ске не фро па ти је / В. Да ни ло вић. – Ра до ви Ака де ми је 

на у ка и умет но сти Бо сне и Хер це го ви не, 48, (1971), Оде ље ње ме ди цин-
ских на у ка, 17: 53–56 + сл. 1.

163. Ди јаг но за и те ра пи ја нај че шћих ди фу зних обо ље ња бу бре га / В. Да ни-
ло вић. – Збор ник ра до ва I струч ног са бо ра ле ка ра сје вер не Цр не Го ре 
и ју го за пад не Ср би је. – Би је ло По ље, 1971, 11–15.
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164. Imu no su per siv na sred stva u lečenju aler gij skih obo lje nja / В. Да ни ло вић. – 
Zbor nik ra do va. I sim po zi jum o banj sko kli mat skom lečenju. – Aranđelovac, 
1971, 27–33.

165. Иму но де пре со ри и на чин нји хо вог деј ства / В. Да ни ло вић. – Ме ди цин ски 
гла сник, 25, (1971), 7/8: 265–269.

166. L’in fl u en ce des fac te urs cli ma ti qu es sur l’in duc tion de la sen si bi lité al ler gi que et 
sur l’ap pa ri tion des accès d’asthme / V. Danilović. – VI II Congrès européen d’al-
ler go lo gie. Mar se il le, 18–21. 10. 1971. – Ex cerp ta me di ca, 1971, 175. (Iz vod).

167. Ne ka naša is ku stva u praćenju obo le lih od en dem ske ne fro pa ti je u Ko lu ba ri / V. 
Danilović, B. Stojimirović. – Zbor nik ra do va II međunarodnog sim po zi ju ma 
o en dem skoj ne fro pa ti ji, Niš, ju na 1968. – Niš: Uni ver zi tet, 1971, 193–195.

168. Но ви ја до стиг ну ћа у иму но ло ги ји и алер го ло ги ји / В. Да ни ло вић. – Ме-
ди цин ски гла сник, 25, (1971), 4/5: 117–123.

169. Про бле ми ди јаг но зе и те ра пи је хро нич них не фро па ти ја / В. Да ни ло вић. 
– Збор ник ра до ва VI кон гре са ле ка ра Ср би је. – Вр њач ка Ба ња, 1971, 
433–447.

170. Ре зул та ти си сте мат ског ис пи ти ва ња аст ме код ста нов ни ка се ла Вра-
њи на и Ђе но ви ћа / В. Да ни ло вић, Д. Ко раћ, М. Ља ље вић. – Глас СА НУ, 
1971, 281, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 24: 65–69.

171. Si ste mat ski pre gled sta nov ni ka ne kih se la sa područja Sta re Pla ni ne u ko ji ma su 
pred hod na epidemiološka is pi ti va nja uka za la na ve li ku učestalost obo lje nja od 
en dem ske ne fro pa ti je / V. Stojimirović, V. Danilović, Z. Mladenović. – Zbor-
nik ra do va II međunarodnog sim po zi ju ma o en dem skoj ne fro pa ti ji, Niš, ju na 
1968. – Niš: Uni ver zi tet, 1971, 233–237.

172. Уло га спор та и ре кре а ци је у ре ха би ли та ци ји ин ва ли да / В. Да ни ло вић. 
– Збор ник ра до ва I Ин тер на ци о нал ног сим по зи ју ма за спорт и ре кре-
а ци ју. – Бе о град, 1971, 149–156.

173. Уче ста лост аст ме и дру гих алер гиј ских по ја ва код ста нов ни ка Ба ра / В. 
Спу жић, В. Да ни ло вић, М. Пе тро вић. – Глас СА НУ, 1971, 281, Оде ље ње 
ме ди цин ских на у ка, 24: 51–54.

174. Хи пер тен зи ја код ен дем ске не фро па ти је / В. Да ни ло вић, Д. Ве ли ми ро-
вић, Т. На у мо вић. – Збор ник ра до ва VI кон гре са ле ка ра Ср би је. –Вр-
њач ка Ба ња, 1971, 443–447.

1972.
175. Aler gij ske re ak ci je iza zva ne tu ber ku lo sta ti ci ma / В. Да ни ло вић. – Sim po zi jum 

o tu ber ku lo sta ti ci ma, SA NU. – Be o grad: Ga le ni ka, 1972, 275–278. (Do cu-
men ta, 1972).

176. An ti te la u aler gi ji / В. Да ни ло вић. – IV naučni sa sta nak aler go lo ga Ju go sla-
vi je, So ko ba nja 1971. – Me di cin ska re vi ja, 22, (1972), 1: 11–19.

177. Ди јаг но за у те ра пи ји ди фу зних обо ље ња бу бре га / В. Да ни ло вић. – Збор-
ник ра до ва са струч ног Са стан ка „Ужич ки да ни 1972“. – Ужич ки Ар хив, 
(1972), 2: 5–14.

178. Dijagnostički kri te ri ju mi za vre me rad ne spo sob no sti obo le lih od hroničnih 
plućnih nespecifi čnih obo lje nja / V. Danilović, M. Bogdanović, M. Joksimović, 
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M. Ljaljević, D. Miladinović, V. Pot ko njak, V. Slavković, M. Stevanović, M. 
Stefanović. – Be o grad: Republička za jed ni ca pen zij skog i in va lid skog osi gu-
ra nja rad ni ka, 1972. – Стр. 174 (Dijagnostički kri te ri ju mi za oce nu rad ne 
spo sob no sti, 2).

179. En de mic nep hro pathy in im mi grants li ving in the fo ci of the di se a se in the La za re-
vac com mu ne / T. Naumović, D. Velimirović, V. Danilović. – Pro ce e dings of the 
Se cond In ter na ci o nal Sympo si um on En de mic Nep hro pathy, So fi a, No vem ber 
9–11, 1972. – So fi a, Bul ga rian Aca demy of Sci en ces, 1972, 319–321.

180. En de mic nep hro pathy in the La za re vac com mu nity / V. Danilović, T. Naumović, 
D. Velimirović. – Pro ce e dings of the Se cond In ter na ci o nal Sympo si um on 
En de mic Nep hro pathy, So fi a, No vem ber 9–11, 1972. – So fi a, Bul ga rian Aca-
demy of Sci en ces, 1972, 281–284.

181. Isto rij ski raz voj aler go lo gi je / В. Да ни ло вић. – Me di cin ska re vi ja, 22, (1972), 
1: 11–19.

182. Mor ta lity ra te of en de mic nep hro pathy in the three most aff  ec ted vil la ges in the 
La za re vac com mu nity / D. Velimirović, T. Naumović, V. Danilović. – Pro ce e-
dings of the Se cond In ter na ci o nal Sympo si um on En de mic Nep hro pathy, So fi a, 
No vem ber 9–11, 1972. – So fi a, Bul ga rian Aca demy of Sci en ces, 1972, 313–315.

183. Плућ на вен ти ла ци ја / В. Да ни ло вић. – Увод на реч и ети о ло шки чи ни-
о ци у по ре ме ћа ји ма вен ти ла ци је. Сим по зи јум, Кру ше вац, ма ја 1972. 
– Збор ник ра до ва, (1972), 3/4: 39–49.

184. Ra di o i so to pic exa mi na ti on of en de mic nep hro pathy / V. Danilović, D. Gorkić, 
D. Velimirović, T. Naumović. – Pro ce e dings of the Se cond In ter na ci o nal 
Sympo si um on En de mic Nep hro pathy, So fi a, No vem ber 9–11, 1972. – So-
fi a, Bul ga rian Aca demy of Sci en ces, 1972, 31–33.

185. Ra di o lo gi cal exa mi na ti on of en de mic nep hro pathy / V. Danilović, R. Nikolić-
Ljubisavljević, T. Naumović, D. Velimirović. – Pro ce e dings of the Se cond 
In ter na ci o nal Sympo si um on En de mic Nep hro pathy, So fi a, No vem ber 9–11, 
1972. – So fi a: Bul ga rian Aca demy of Sci en ces, 1972, 96–98.

186. The ro le of so me to xic agenst in the eti o logy of en de mic nep hro pathy / 
V. Danilović, M. Đurišić, M. Ki li bra da, A. Anđelkovski, S. Dodić, D. 
Velimirović, T. Naumović, M. Pavlović. – Pro ce e dings of the Se cond In ter-
na ci o nal Sympo si um on En de mic Nep hro pathy, So fi a, No vem ber 9–11, 1972. 
– So fi a, Bul ga rian Aca demy of Sci en ces, 1972, 216–218.

187. Sta te and fuc tion of the kid neys in per sons proff  es si o nally ex po sed to lead and 
si li ca dust / S. Dodić, A. Anđelkovski, M. Ki li bra da, V. Danilović, M. Pavlović, 
M. Jovanović. – Pro ce e dings of the Se cond In ter na ci o nal Sympo si um on 
En de mic Nep hro pathy, So fi a, No vem ber 9–11, 1972. – So fi a: Bul ga rian Aca-
demy of Sci en ces, 1972, 81–83.

188. Uti caj kli mat skih fak to ra Cr ne Go re na us po sta vlja nje sen zi bi li za ci je i is po lja-
va nje aler gij skih ma ni fe sta ci ja / В. Да ни ло вић. – Zbor nik ra do va saopštenih 
na sa stan ci ma Naučnog veća In sti tu ta po vo dom pro sla ve 25 go di na ra da 
(1947–1972). – Be o grad: In sti tut za me di cin ska istraživanja, 1972, 177–182.

189. Free ami no-acids in en de mic nep hro pathy / V. Danilović, V. Jovanović, D. 
Rosić, D. Velimirović, G. Pokrajčić, T. Naumović. – Pro ce e dings of the 
Sympo si um on En de mic Nep hro pathy, So fi a, No vem ber 9–11, 1972. – So-
fi a, Bul ga rian Aca demy of Sci en ces, 1972, 71–73.
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190. Furt her study of the ro le of moc ro or ga nisms in aeti o logy of thr en de mic nep hro pathy 
/ M. Đurišić, V. Danilović, A. Brnbolić, D. Velimirović, S. Popović, D. Jekić, T. 
Naumović. – Pro ce e dings of the Sympo si um on En de mic Nep hro pathy, So fi a, 
No vem ber 9–11, 1972. – So fi a: Bul ga rian Aca demy of Sci en ces, 1972, 221–223.

1973.
191. Бак те ри о ло шки и хе миј ски пре глед пи ја ћих во да са те ре на ен дем ске не-

фро па ти је у Ко лу ба ри / М. Ђу ри шић, В. Да ни ло вић, Б. Сто ји ми ро вић, 
Т. На у мо вић, Д. Ве ли ми ро вић. – Сим по зи јум о ен дем ској не фро па ти ји. 
Бе о град: СА НУ, 1973, 101–103.

192. Di jag no za en dem ske ne fro pa ti je / В. Да ни ло вић. – Ra do vi Aka de mi je na u ka 
i umjet no sti BiH, 1973, 48, Ode lje nje me di cin skih na u ka, 17: 53–63.

193. Di jag no za i te ra pi ja di fu znih obo lje nja bu bre ga / В. Да ни ло вић. – Užički ar-
hiv, (1973), va nr. br. 2: 5–14.

194. Ен дем ска не фро па ти ја у не ким се ли ма оп шти не Ла за ре вац / В. Да ни ло-
вић, М. Бог да но вић, Б. Сто ји ми ро вић, Т. На у мо вић, В. Бо шњак-Пе тро-
вић, Д. Ве ли ми ро вић, В. Ми ћо вић. – Сим по зи јум о ен дем ској не фро па-
ти ји. – Бе о град: СА НУ, 1973, 173–179.

195. Eti o lo gi ja i pa to ge ne za sta tus asthma ti cu sa / V. Danilović. – Zbor nik IV 
kon gre sa aler go lo ga Ju go sla vi je, v Lju blja ni, 21–23, 9. 1972. – Lju blja na: 
Zadruženje aler go lo gov Ju go sla vi je s so de lo va njem Društva imu no lo gov Ju-
go sla vi je, 1973, 584–586.

196. Здрав стве но ста ње ста нов ни ка оп шти не Ла за ре вац / В. Да ни ло вић, М. 
Илић, Т. На у мо вић, Д. Ве ли ми ро вић. – Сим по зи јум о ен дем ској не фро-
па ти ји, бе о град, од 19. до 20. 11. 1970. – Бе о град: СА НУ, 1973, 87–91.

197. Značaj ana li ze mor ta li te ta u izučavanju raširenosti i učestalosti en dem ske 
ne fro pa ti je / D. Velimirović, A. Vukičević-Velimirović, T. Naumović, V. 
Danilović. – Zdrav stve na zaštita (Be o grad), 7 (1973): 55–62.

198. Зна чај и ре зул та ти до са да шњих из у ча ва ња ен дем ске не фро па ти је / В. 
Да ни ло вић. – Сим по зи јум о ен дем ској не фро па ти ји. Бе о град, од 19. до 
20. 11. 1970. – Бе о град: СА НУ, 1973, 7–14.

199. In tal u lečenju aler gij ske bron hi jal ne ast me / M. Ljaljević, V. Danilović. – IV 
kon gres aler go lo ga Ju go sla vi je. Ras pra va o in ta lu. – Lju blja na: Lek, 1973, 7–11.

200. Kli ni ka in eti o lo gi ja endemične ne fro pa ti je / V. Danilović. – Zdrav stve ni ve-
snik, 42, (1973), 7/8: 355–356.

201. Kor ti ko ste ro i di u aler gij skim pro ce si ma / V. Danilović. – Zbor nik IV kon gre sa 
aler go lo gov Ju go sla vi je, v Lju blja ni, 21–23. 11. 1972. – Lju blja na: Združenje 
aler go lo gov Ju go sla vi je s so de lo va njem Društva imu no lo gov Ju go sla vi je, 
1973, 535–557.

202. Мор та ли тет од ен дем ске не фро па ти је у оп шти ни Ла за ре вац у пе ри о ду 
од 1960–1968. го ди не / Д. Ве ли ми ро вић, Т. На у мо вић, В. Да ни ло вић. – 
Сим по зи јум о ен дем ској не фро па ти ји. – Бе о град: СА НУ, 1973, 93–100.

203. На лаз про те и ну ри је код ими гра на та у оп шти ни Ла за ре вац / Т. На у мо-
вић, Д. Ве ли ми ро вић, В. Да ни ло вић. – Сим по зи јум о ен дем ској не фро-
па ти ји. – Бе о град: СА НУ, 1973, 167–171.
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204. Про те и ну ри ја код ста нов ни ка оп шти не Ла за ре вац / В. Да ни ло вић, 
Д. Ве ли ми ро вић, Т. На у мо вић, М. Илић. – Сим по зи јум о ен дем ској не-
фро па ти ји. – Бе о град: СА НУ, 1973, 161–166..

205. Sa vre me ni po gle di na eti o lo gi ju i pa to ge ne zu aler gij skih obo lje nja pluća / V. 
Danilović. – Zbor nik IV kon gre sa aler go lo gov Ju go sla vi je, v Lju blja ni, 21–23. 
sep tem bra 1972. – Lju blja na: Združenje aler go lo gov Ju go sla vi je s so de lo va-
njem Društva imu no lo gov Ju go sla vi je, 1973, 327–329.

206. Ути цај из ме ње не и за га ђе не сре ди не на здра вље / С. Ђор ђе вић, В. Да-
ни ло вић. – На уч ни скуп Чо век и жи вот на сре ди на. – Бе о град: СА НУ, 
1973. – Стр. 20 (Умно же но ме ха но граф ски).

207. En dem ska ne fro pa ti ja / В. Да ни ло вић. – II se mi nar iz ne fro lo gi je održan 4. 
do 9. ju na 1973. god. u or ga ni za ci ji In ter ne kli ni ke „B“, Me di cin skog fa kul te ta 
u Be o gra du. – Be o grad: Ga le ni ka, 1974, 407–413. (Do cu men ta b, 3).

1974.
208. Eti o lo gi ja hronične plućne in su fi  ci jen ci je / В. Да ни ло вић. – Hronična plućna 

in su fi  ci jen ci ja. Se mi nar održan 3. do 5. ju na 1974. god. na In ter noj kli ni ci 
„B“ u Be o gra du. – Be o grad: „Slo bo dan Jović“, 1974, 10–14.

209. Glo me ru lo ne fri ti si / В. Да ни ло вић. – II se mi nar iz ne fro lo gi je održan 4. do 
9. ju na 1973. god. u or ga ni za ci ji In ter ne kli ni ke „B“, Me di cin skog fa kul te ta 
u Be o gra du. – Be o grad: Ga le ni ka, 1974, 315–324. (Do cu men ta b, 3).

210. Građa bu bre ga / В. Да ни ло вић. – II se mi nar iz ne fro lo gi je održan 4. do 9. 
ju na 1973. god. u or ga ni za ci ji In ter ne kli ni ke „B“, Me di cin skog fa kul te ta u 
Be o gra du. – Be o grad: Ga le ni ka, 1974, 55–69. (Do cu men ta b, 3).

211. Ne frot ski sin dro mi / В. Да ни ло вић. – II se mi nar iz ne fro lo gi je održan 4. do 
9. ju na 1973. god. u or ga ni za ci ji In ter ne kli ni ke „B“, Me di cin skog fa kul te ta 
u Be o gra du. – Be o grad: Ga le ni ka, 1974, 343–351. (Do cu men ta b, 3).

212. Ре зул та ти ра ди о и зо топ ских из у ча ва ња ен дем ске не фро па ти је / В. Да-
ни ло вић, Д. Гор кић, Д. Ве ли ми ро вић, Т. На у мо вић. – Глас СА НУ, 1974, 
287, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 25: 137–149 + 1 табл. 

213. Ре зул та ти ра ди о ло шких ис пи ти ва ња ен дем ске не фро па ти је / В. Да ни-
ло вић, Р. Ни ко лић-Љу би са вље вић, Т. На у мо вић, Д. Ве ли ми ро вић. – Глас 
СА НУ, 1974, 287, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 25: 161–168 + 1 табл. 

214. Slo bod ne ami no ki se li ne u pla zmi i uri nu u bo le sni ka sa en dem skom ne fro pa ti-
jom / D. Velimirović, T. Naumović, D. Rosić, V. Danilović, V. Jovanović. – II 
se mi nar iz ne fro lo gi je održan 4. do 9. ju na 1973. god. u or ga ni za ci ji In ter ne 
kli ni ke „B“, Me di cin skog fa kul te ta u Be o gra du. – Be o grad: Ga le ni ka, 1974, 
83–89. (Do cu men ta b, 3).

215. Уче ста лост ен дем ске не фро па ти је код ста нов ни штва оп шти не Ла за-
ре вац / В. Да ни ло вић, Т. На у мо вић, Д. Ве ли ми ро вић. – Глас СА НУ, 1974, 
287, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 25: 105–113.

216. Hronična bubrežna in su fi  ci jen ci ja / В. Да ни ло вић. – II se mi nar iz ne fro lo gi je 
održan 4. do 9. ju na 1973. god. u or ga ni za ci ji In ter ne kli ni ke „B“, Me di cin skog 
fa kul te ta u Be o gra du. – Be o grad: Ga le ni ka, 1974, 427–435. (Do cu men ta b, 3).
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1975.
217. Th e in fl u en ce of cli ma te of the Adri a tic Sea on Asthma / V. Danilović, N. Verbić. 

– 16 Congrès In ter na ti o nal de Th a las sothéra pie. – Opa ti ja, Poreč, 1975, 1.
218. Hro ma to graf sko određivanje slo bod nih ami no ki se li na u pla zmi eri tro ci ti-

ma, le u ko ci ti ma i uri nu u različitim sta di ju mi ma en dem ske ne fro pa ti je / V. 
Danilović, D. Rosić, T. Naumović, D. Velimirović, G. Pavlović, J. Rosić, D. 
Milošević. – Me di cin ska istraživanja, 8, (1975), suppl. 1: 25–33.

1976.
219. Di jag no za i lečenje en dem ske ne fro pa ti je / V. Danilović, T. Naumović, D. 

Velimirović. – Ac ta me di ca sa li ni a na, 5, (1976), 2, 127–133.
220. Lečenje glo me ru lo ne fri ti sa u od ra slih / V. Danilović. – Sim po zi jum Te ra pi-

ja bubrežnih obo lje nja održan u Opa ti ji 27–30. sep tem bra 1976. go di ne. – 
Zbor nik ra do va. – Be o grad: Ga le ni ka, 1976, 91–96. (Do cu men ta, d, 8).

221. Naučno-stručni sa sta nak međunarodnog od bo ra za en dem sku ne fro pa ti ju Sa-
ve ta aka de mi ja na u ka i umet no sti SFRJ. – Tu zla, 14. 5. 1976. go di ne i Bo-
san ski Šamac, 15. 5. 1976. go di ne. (Sa uvod nom reči aka de mi ka Vo ji sla va 
Danilovića). – Ac ta me di ca sa li ni a na, 5, (1976), 2: 7–178.

222. Про бле ми ен дем ске не фро па ти је / В. Да ни ло вић. – Глас СА НУ, 1976, 299, 
Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 28: 61–69. 

223. Pro ble mi en dem ske ne fro pa ti je da nas / В. Да ни ло вић. – Ac ta me di ca sa li ni-
a na, 5, (1976), 2: 9–12.

1977.
224. Ак ту ел ни по гле ди на ети о ло ги ју, па то ге не зу и кла си фи ка ци ју алер гиј-

ских обо ље ња ре спи ра тор них ор га на / В. Да ни ло вић. – Глас СА НУ, 1977, 
298, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 27: 27–36. 

225. Ana li za mor ta li te ta od en dem ske ne fro pa ti je u opštini La za re vac / A. 
Velimirović, D. Velimirović, T. Naumović, V. Danilović. – III sim po zi jum o 
en dem skoj ne fro pa ti ji održan u Nišu 5–8. no vem bra 1975. go di ne. – Zbor nik 
ra do va. – Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 114–118. (Do cu men ta, e, 9).

226. Vred nost ka te ho la mi na u uri nu kod bo le sni ka lečenih he mo di ja li za ma / T. 
Naumović, D. Rosić, D. Velimirović, I. Bojović, T. Zirojević, G. Pavlović, D. 
Milošević, V. Danilović. – Pr vi naučni sa sta nak ne fro lo ga Ju go sla vi je, 26–28. 
9. 1977. go di ne. – Zbor nik ra do va. – Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 567–570. 
(Do cu men ta, e,12).

227. Eti o lo gi ja i pa to ge ne za en dem ske ne fro pa ti je / В. Да ни ло вић. – I sim po zi jum 
međuakademijskog ko or di na ci o nog od bo ra me di cin skih ode lje nja ju go slo-
ven skih aka de mi ja. Ti to grad, 7. i 8. no vem bra 1975. – Ti to grad, 1977, 89–95. 
(Naučni sku po vi. Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti, 1977, 3, Ode-
lje nje pri rod nih na u ka, 1).

228. Зна чај из у ча ва ња не ких епи де ми о ло шких ка рак те ри сти ка бу бре жних 
обо ље ња за про це ну ра ши ре но сти ен дем ске не фро па ти је у Ср би ји / В. 
Да ни ло вић, Д. Ве ли ми ро вић, З. Ра до ва но вић, А. Ве ли ми ро вић. – Глас 
СА НУ, 1977, 298, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 27: 37–46 + 1 к. 
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229. Izo en zi mi LDH kod bo le sni ka lečenih he mo di ja li za ma / J. Rosić, D. Velimirović, 
T. Naumović, D. Rosić, V. Danilović. – Pr vi naučni sa sta nak ne fro lo ga Ju go-
sla vi je, Stru ga, 26–28. 9. 1977. go di ne. – Zbor nik ra do va. – Be o grad: Ga le-
ni ka, 1977, 551–554. (Do cu men ta, e,12).

230. In flu en ces néga ti ves sur la sen si bi li sa tion ou sur l’ap pa ri tion d’al ler gie / V. 
Danilović. – Aler go lo gia et Im mu no pat ho lo gia. – Pra gue, 1977, 501.

231. Is pi ti va nje nu kle o ti da u eri tro ci ti ma kod obo le lih lečenih hroničnim he mo di-
ja li za ma / D. Velimirović, J. Rosić, D. Rosić,T. Naumović, V. Zirojević, N. 
Despotović, G. Pavlović, V. Danilović. – Pr vi naučni sa sta nak ne fro lo ga Ju-
go sla vi je, Stru ga, 26–28. 9. 1977. go di ne. – Zbor nik ra do va. – Be o grad: Ga-
le ni ka, 1977, 555–558. (Do cu men ta, e,12).

232. Neo bja vlje ni ru ko pis dr Mi la na Jovanovića-Ba tu ta o žarištu hroničnog 
bubrežnog obo lje nja u se lu Bre sto vac / В. Да ни ло вић. – III sim po zi jum o en-
dem skoj ne fro pa ti ji održan u Nišu 5–8. no vem bra 1975. go di ne. – Zbor nik 
ra do va. – Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 122–129. (Do cu men ta, e, 9).

233. Nu kle o ti di u eri tro ci ti ma i slo bod ne ami no ki se li ne u pla zmi obo le lih od en-
dem ske ne fro pa ti je / D. Rosić, V. Danilović, T. Naumović, D. Velimirović, 
G. Pavlović, A. Velimirović, D. Milošević. – III sim po zi jum o en dem skoj 
ne fro pa ti ji održan u Nišu 5–8. no vem bra 1975. go di ne. – Zbor nik ra do va. – 
Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 122–129. (Do cu men ta, e, 9).

234. О обо ље њу бу бре га у нео бја вље ним ру ко пи си ма др Ми ла на Јо ва но ви ћа-
Ба ту та / В. Да ни ло вић. – Глас СА НУ, 1977, 298, Оде ље ње ме ди цин ских 
на у ка, 27: 165–172.

235. Od nos između ane mi je i slo bod nih ami no ki se li na u pla zmi kod obo le lih od 
en dem ske ne fro pa ti je / V. Danilović, D. Rosić, T. Naumović, D. Velimirović, 
G. Pavlović, A. Velimirović, D. Milošević. – III sim po zi jum o en dem skoj 
ne fro pa ti ji održan u Nišu 5–8. no vem bra 1975. go di ne. – Zbor nik ra do va. – 
Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 223–230. (Do cu men ta, e, 9).

236. Osvrt na dosadašnje re zul ta te istraživanja eti o lo gi je i pa to ge ne ze en dem ske 
ne fro pa ti je i smer ni ce budućih istraživanja / В. Да ни ло вић. – Pr vi naučni 
sa sta nak ne fro lo ga Ju go sla vi je, Stru ga, 26–28. 9. 1977. go di ne. – Zbor nik 
ra do va. – Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 7–9. (Do cu men ta, 1977, e,12).

237. Osvrt na re zul ta te dosadašnjih is pi ti va nja slo bod nih ami no ki se li na kod bo-
le sni ka lečenih he mo di ja li za ma / D. Rosić, T. Naumović, D. Velimirović, M. 
Božović, G. Pavlović, V. Danilović. – Zbor nik ra do va. – Be o grad: Ga le ni ka, 
1977, 571–579. (Do cu men ta, e,12).

238. Pri log izučavanju me ta bo li zma uglje nih hi dra ta kod en dem ske ne fro pa ti je / 
T. Naumović, D. Velimirović, V. Danilović. – III sim po zi jum o en dem skoj 
ne fro pa ti ji održan u Nišu 5–8. no vem bra 1975. go di ne. – Zbor nik ra do va. – 
Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 252–256. (Do cu men ta, e,12).

239. При род ни ток ен дем ске не фро па ти је / В. Да ни ло вић, Ан ђел ка Ве ли ми-
ро вић, Т. На у мо вић и Д. Ве ли ми ро вић. – Глас СА НУ, 1977, 303, Оде ље ње 
ме ди цин ских на у ка, 29: 1–4.

240. Raširenost i ne ki ak tu el ni pro ble mi en dem ske ne fro pa ti je / V. Danilović. – III 
sim po zi jum o en dem skoj ne fro pa ti ji održan u Nišu 5–8. no vem bra 1975. go-
di ne. – Zbor nik ra do va. – Be o grad: Ga le ni ka, 1977: 9–19. (Do cu men ta, e,9).
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241. Se lo Stančići, žarište en dem ske ne fro pa ti je u do li ni Za pad ne Mo ra ve / V. 
Danilović, D. Velimirović, M. Ratković, M. Nidžović, T. Naumović, Z. 
Radivojević, A. Velimirović, T. Zirojević. – III sim po zi jum o en dem skoj ne-
fro pa ti ji održan u Nišu 5–8. no vem bra 1975. go di ne. – Zbor nik ra do va. – Be-
o grad: Ga le ni ka, 1977, 68–70. (Do cu men ta, e, 9).

242. Ути цај из ме ње не и за га ђе не сре ди не на здра вље / С. Ђор ђе вић, В. Да ни-
ло вић. – Чо век и жи вот на сре ди на у СР Ср би ји. Ма те ри ја ли са на уч ног 
ску па одр жа ног 1973. у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти. – Бе о град, 
Глас, 1977, 297–311. (Чо век и жи вот на сре ди на, 3).

243. Hro ma to graf ske i fl u ro me trij ske teh ni ke u di jag no sti ci en dem ske ne fro pa ti je / D. 
Rosić, B. Najdanović, T. Naumović, D. Velimirović, N. Despotović, I. Bojović, 
J. Rosić, M. Božović, T. Zirojević, V. Danilović. – V stručna kon fe ren ci ja le ka-
ra opšte me di ci ne SR Sr bi je. – Zbor nik ra do va: I. – Be o grad: Ga le ni ka, 1977, 
162–172. (Do cu men ta, e, 6–1).

1978.
244. Деј ство та ла со те ра пиј ских фак то ра на функ ци о нал не и иму но ло шке 

пој мо ве код оп струк тив ног син дро ма плу ћа / В. Да ни ло вић, В. Мар ко-
вић. – Збор ник ра до ва. – Ско пје, Ал ка ло ид, 1978, Suppl. 9.

245. Déter mi na tion des aci des ami nes li bres pla sma ti qu es et uri na i res chez les ma-
la des at te ints de néphro pat hie endémi qu es aux sta des di vers d’evo lu tion / V. 
Danilović, D. Rosić,G. Pokrajčić, S. Jelić, D. Velimirović, T. Naumović. – Ar-
chi ves de l’Union médi ca le bal ca ni que, 15, (1978), 1/2: 204–208.

246. Značaj te ren skih ot kri va nja bubrežnih bo le sni ka za dugoročno pla ni ra nje ra da 
u cen tri ma za he mo di ja li zu / D. Velimirović, T. Naumović, V. Danilović. – 
Opa ti ja, 1978, 18.

247. Не ке осо бе но сти кли нич ких ма ни фе ста ци ја по лен ске алер ги је са освр-
том на по лен ску аст му / В. Да ни ло вић, М. Вла хо вић-Ро дић. – Збор ник 
ра до ва. Ско пје, Ал ка ло ид, 1978, Suppl. 9: 65.

248. Pro te in ska frak ci ja se ru ma i uri na obo le lih od en dem ske ne fro pa ti je / T. Plećaš-
Drljača, M. Isaković, F. Bulić, V. Danilović, D. Velimirović, T. Naumović. – IV 
kon gres in ter ni sta Ju go sla vi je sa međunarodnim učešćem. – Ohrid, 28–31. 
maj 1973. – Zbor nik ra do va. Sko pje, Al ka loid, 1978, 285–289.

249. Ре зул та ти ис пи ти ва ња ути ца ја ви син ске кли ме Ива њи це и Ку ши ћа 
на ис по ља ва ње алер гиј ских ма ни фе ста ци ја / В. Да ни ло вић, М. Пе тро-
вић, Р. Аза њац, М. Ђу ро вић, С. Но гић, З. Плав шић. – В. Да ни ло вић, М. 
Пе тро вић, Р. Аза њац, М. Ђу ро вић, С. Но гић, З. Плав шић. – Збор ник 
ра до ва. – Ско пје, Ал ка ло ид, 1978, Suppl. 9: 91.

250. Оп ште ка рак те ри сти ке ра зних алер гиј ских ма ни фе ста ци ја / В. Да ни-
ло вић. – Збор ник ра до ва. – Ско пје, Ал ка ло ид, 1978, Suppl. 9: 9.

1979.
251. Ami no ki se li ne u pla zmi, eri tro ci ti ma i uri nu i ka te ho la mi ni u uri nu u bo le-

sni ka sa en dem skom ne fro pa ti jom / D. Rosić, B. Najdanović, D. Velimirović, 
T. Naumović, S. Jelić, Z. Ivanković, G. Pavlović, V. Danilović. – Me di cin ska 
istraživanja, 12, (1979), supp. 1: 141–144.
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252. De ter mi na tion chro ma to grap hi que des aci des en in ssuffi    san ce réna le chro ni-
que avant et après tra i te ment par he mo dialyse / J. Rosić, D. Rosić, S. Jelić, M. 
Vidanović, N. Radulović, V. Danilović. – XVth In ter na ti o nal Con gress of 
the ra pe u tics, sep tem ber 5–9, 1979. – Brus sels, 1979, 156.

253. En de mic nep hro pathy in Yugo sla via / V. Danilović. – Pro ce e dings of the 4th 
sympo si um on en de mic (Bal kan) nep hro pathy. – Niš, 1979, 1–5.

254. Ис пи ти ва ње алер ги је код ста нов ни ка се ла Кру ши ћи-Ива њи ца / В. Да ни-
ло вић, Р. Аза њац, М. Пе тро вић, М. Ђу ро вић, С. Но гић, М. Ми јо вић, З. 
Сто ја но вић. – Глас СА НУ, 1979, 310, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 31: 9–12.

255. Kli mat ski fak to ri Bo ke Ko tor ske i bron hi jal na ast ma / V. Danilović, M. 
Živković. – Bo ka, 2, (1979), 10: 427–432.

256. Kliničko la bo ra to rij sko praćenje oso ba sa be ta2 mi kro glo bu li nu ri jom / 
D. Velimirović, T. Naumović, G. Đorđević, A. Velimirović, M. Mitić, V. 
Danilović. – I kon gres ne fro lo ga Ju go sla vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok-
to bar 1979. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava Ju go sla vi je, 1979, 24.

257. Me ta bo li zam uglje nih hi dra ta kod obo le lih od en dem ske ne fro pa ti je / T. 
Naumović, D. Velimirović, V. Stojanović, D. Bukvić, V. Danilović. – I kon gres 
ne fro lo ga Ju go sla vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok to bar 1979. – Be o grad: 
Sa vez le kar skih društava Ju go sla vi je, 1979, 27.

258. Per spek ti ve izučavanja en dem ske ne fro pa ti je / В. Да ни ло вић. – I kon gres 
ne fro lo ga Ju go sla vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok to bar 1979. – Be o grad: 
Sa vez le kar skih društava Ju go sla vi je, 1979, 11.

259. Po je di ni auto i mu ni aspek ti kod bo le sni ka sa en dem skom ne fro pa ti jom / D. 
Rosić, V. Miletić, D. Velimirović, T. Naumović, V. Danilović. – I kon gres 
ne fro lo ga Ju go sla vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok to bar 1979. – Be o grad: 
Sa vez le kar skih društava Ju go sla vi je, 1979, 22.

260. Pri log en zi mat skim i izo en zi mat skim is pi ti va nji ma bo le sni ka sa en dem skom 
ne fro pa ti jom / D. Rosić, D. Velimirović, J. Rosić, T. Naumović, R. Trpković-
Mašić, M. Vidanović, V. Danilović. – I kon gres ne fro lo ga Ju go sla vi je. Re zi-
mei. – Be o grad, 14–18. ok to bar 1979. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava 
Ju go sla vi je, 1979, 26.

261. Pri log određivanju slo bod nih ami no ki se li na i iz ve snih nu kle o ti da u eri tro ci ti-
ma obo le lih od en dem ske ne fro pa ti je / D. Rosić, V. Danilović, T. Naumović, 
D. Velimirović, S. Jelić, S. Se ra fi  mov, G. Pokrajčić, B. Rosić. – Me di cin ska 
istraživanja, 12, (1979), Supp. 1: 145–149.

262. Pri log pa to ge ne zi en dem ske ne fro pa ti je (EN) / M. Sinđić, N. Čalić-Perišić, D. 
Velimirović, T. Naumović, V. Danilović, B. Anojčić. – I kon gres ne fro lo ga 
Ju go sla vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok to bar 1979. – Be o grad: Sa vez le-
kar skih društava Ju go sla vi je, 1979, 28.

263. Raz voj ne fro lo gi je u Ju go sla vi ji / В. Да ни ло вић. – I kon gres ne fro lo ga Ju go-
sla vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok to bar 1979. – Be o grad: Sa vez le kar skih 
društava Ju go sla vi je, 1979, 5.

264. Se pa ra ci ja pro te i na u se ru mu i uri nu kod bo le sni ka sa en dem skom ne fro-
pa ti jom / J. Rosić, D. Velimirović, D. Rosić, T. Naumović, M. Isaković, V. 
Danilović. – I kon gres ne fro lo ga Ju go sla vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok-
to bar 1979. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava Ju go sla vi je, 1979, 26.
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265. Ути цај при мор ске кли ме на иму но ло шко ста ње обо ле лих од хро нич ног 
оп струк тив ног син дро ма / В. Да ни ло вић, В. Мар ко вић. – Глас СА НУ, 
1979, 310, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 31: 15–20.

266. Hro ma to graf sko određivanje slo bod nih ma snih ki se li na kod bo le sni ka sa en-
dem skom ne fro pa ti jom / T. Naumović, D. Rosić, D. Velimirović, M. Vidanović, 
R. Stamenković, O. Radulović, V. Danilović. – I kon gres ne fro lo ga Ju go sla-
vi je. Re zi mei. – Be o grad, 14–18. ok to bar 1979. – Be o grad: Sa vez le kar skih 
društava Ju go sla vi je, 1979, 27.

267. Les chan ge ments enzyma ti qu es chez les ma la des at te ints de néphro pat hie en-
de mi que / D. Rosić, Jo van ka Rosić, V. Ristić, T. Naumović, D. Velimirović, V. 
Danilović. – XVth In ter na ti o nal Con gress of the ra pe u tics, sep tem ber 5–9, 
1979. – Brus sels, 1979, 162.

1980.
268. Bi oc he mi cal and enzyma tic chan ges in the pa ti ents suff  e ring from en de mic 

nep hro pathy / D. Rosić, T. Naumović, D. Velimirović, J. Rosić, M. Božović, 
M. Vidanović, V. Danilović. – Bul le tin de L’Académie ser be des sci en ces et 
des arts, 1980, 69, Clas se des sci en ces médi ca les, 12: 111–121.

269. De ter mi na tion of cad mi um con cen tra ti ons in the uri ne of pa ti ents with en de mic 
nep hro pathy / S. Dodić, V. Danilović, S. Milić, T. Naumović, D. Velimirović. 
– Bul le tin de L’Ac hadémie ser be des sci en ces et des arts, 1980, 69, Clas se des 
sci en ces médi ca les, 12: 141–145.

270. Ge ne ral cha rac te ri stic of en de mic Bal kan nep hro pathy / V. Danilović. – Bul le-
tin de L’Académie ser be des sci en ces, 1980, 69, Clas se des sci en ces médi ca les, 
12: 63–79.

271. L’in fl u en ce du cli mat ma rin du golf des bo uc hes de Ko tor sur l’état im mu no lo-
gi que des ma la des avec le syndrom ob struc tif pul mo na i re / V. Danilović. – Al-
ler go lo gia et im mu no pat ho lo gia, 8, (1980), 4: 295.

272. Ис пи ти ва ње ста ња алер ги је код ста нов ни ка Ива њи це и Ку ши ћа / В. Да-
ни ло вић, Р. Аза њац, М. Пе тро вић, В. Дан гу бић, С. Но гић, М. Ми јо вић, З. 
Плав шић. – Глас СА НУ, 1980, 315, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 32: 171–177.

273. Study of the com ple ment system in pa ti ents suff  e ring from en de mic nep hro pathy in 
va ri ons sta ges of di se a se / D. Rosić, D. Velimirović, T. Naumović, M. Božović, V. 
Miletić, V. Danilović. – Al ler go lo gia et im mu no pat ho lo gia, vol. 8, (1980), 4: 430.

274. Re sults of our to xi co lo gi cal in ve sti ga ti ons of the aeti o logy of en de mic nep hro-
pathy / V. Danilović, S. Dodić. – Bul le tin de L’Ac hadémie ser be des sci en ces 
et des arts, 1980, 69, Clas se des sci en ces médi ca les, 12: 149–153.

275. Tra i te ment com ple xe des ma la des at te ints d’asthme bron chi que / M. Živković, 
V. Danilović, J. Knežević, B. Dre cun, V. Đorđević, M. Knežević. – 8th In ter-
na ti o nal Con gress of Physi cal Me di ci ne and Re ha bi li ta tion. – In Stoc holm 
Aug. 25–29. 1980, 213.

1981.
276. Ami no a ci du ri ja kod bo le sni ka sa en dem skom ne fro pa ti jom / V. Danilović, D. 

Rosić, D. Velimirović, T. Naumović, M. Stamenković, M. Vidanović, B. Rosić. 



398 Живот и дело српских научника

– Zbor nik ra do va. I kon gres ne fro lo ga Ju go sla vi je. – Be o grad: Sa vez le kar skih 
društava Ju go sla vi je, 1981, 153–158.

277. Епи де ми о ло ги ја алер гиј ских обо ље ња у Ју го сла ви ји / В. Да ни ло вић, Н. 
Вој во дић, М. Пе тро вић, З. Ра мић, Ђ. Ко за ре вић. – Глас СА НУ, 1981, 323, 
Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 33: 159–172.

278. Ком плек сно ли је че ње бо ле сни ка са брон хи јал ном аст мом уз про мје ну 
деј ства кли мат ске сре ди не / М. Жив ко вић, В. Да ни ло вић, Ј. Кне же вић, 
Б. Дре цун, В. Ђор ђе вић, М. Кне же вић. – Глас СА НУ, 1981, 326, Оде ље ње 
ме ди цин ских на у ка, 34: 101–109.

279. Me ta bo li zam uglje nih hi dra ta kod obo le lih od en dem ske ne fro pa ti je / T. 
Naumović, D. Velimirović, V. Stojanović, D. Bukvić, V. Danilović. – Zbor nik 
ra do va. I kon gres ne fro lo ga Ju go sla vi je. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava 
Ju go sla vi je, 1981, 159–164.

280. Не ки за га ђи ва чи еко си сте ма Пан че ва / В. Да ни ло вић, М. Ни ко лић, М. 
Пе тро вић, П. Пра ви ца, Љи ља на Пје ро тић, Зо ри ца Плав шић, М. Бран ко-
вић, Б. Тр бо је вић. – Глас СА НУ, 1981, 326, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 
34; стр. 87–92.

281. Per spek ti ve izučavanja en dem ske ne fro pa ti je / V. Danilović. – Zbor nik ra do va. 
I kon gres ne fro lo ga Ju go sla vi je. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava Ju go sla-
vi je, 1981, 33–36.

282. Pri log pa to ge ne zi en dem ske ne fro pa ti je / M. Sinđić, N. Čalić-Perišić, D. 
Velimirović, T. Naumović, V. Danilović, B. Anojčić, G. Ba sta. – Zbor nik ra-
do va. I kon gres ne fro lo ga Ju go sla vi je. – Be o grad. Sa vez le kar skih društava 
Ju go sla vi je, 1981, 165–176.

283. Raz voj ne fro lo gi je u Ju go sla vi ji / V. Danilović. – Zbor nik ra do va. I kon gres 
ne fro lo ga Ju go sla vi je. – Be o grad: Sa vez le kar skih društava Ju go sla vi je, 1981, 
3–7.

284. Ути цај фак то ра око ли не на брон хи јал ну аст му / В. Да ни ло вић, М. Пе-
тро вић. – Глас СА НУ, 1981, 326, Оде ље ње ме ди цин ских на у ка, 34: 81–85.

УЏБЕНИЦИ, ПРИРУЧНИЦИ
285. Брон хи јал на аст ма / В. Да ни ло вић. – У: Но ви не у ле че њу уну тра шњих 

бо ле сти. – Бе о град – За греб: Ме ди цин ска књи га, 1951, 24–31. (При руч-
ни ци за ле ка ре, 17).

286. Aler gi ja i aler gij ske bo le sti / V. Spužić, V. Danilović. – Be o grad – Za greb: Me-
di cin ska knji ga, 1954; 15 + 244 + pril. (Me di cin ska ve li ka škola u Be o gra du). 
– 2. pre ra dje no i dop. izd. 1957; 16 + 271 + pril. – 3. pre ra dje no i dop. izd. 
1972; 15 + 217 + tab.

287. Bron hi jal na ast ma / В. Да ни ло вић. – U: No vi ne u lečenju unutrašnjih bo-
le sti II. – Be o grad – Za greb: Me di cin ska knji ga, 1954, 59–68. (Priručnici za 
le ka re, 23).

288. Bron hi jal na ast ma / V. Danilović. – U: No vi ne u lečenju unutrašnjih bo le sti, 
III. – Be o grad–Za greb: Me di cin ska knji ga, 1956, 1–9. (Priručnici za le ka re, 30).

289. Pne u mo ni je / V. Danilović. – U: No vi ne u lečenju unutrašnjih bo le sti, III. – 
Be o grad–Za greb: Me di cin ska knji ga, 1956, 10–17. (Priručnici za le ka re, 30).
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290. Ast ma, bron hal na / V. Danilović. – U: Me di cin ska en ci klo pe di ja, 1. – Za greb: 
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301. An ti bi o ti ci u lečenju hroničnog bron hi ti sa / V. Danilović. – U: No vi ne u lečenju 
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304. Pro ble mi hronične plućne in su fi ci jen ci je, hronične plućne hi per ten zi je i 
hroničnog plućnog sr ca / Božidar S. Đorđević, Vo ji slav Danilović (i sa rad ni-
ci). – Be o grad: Naučna knji ga, 1966; 5 + (1) + 332. (Uni ver zi tet ski udžbenici).
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Бе о град: За вод за здрав стве ну за шти ту СР Ср би је, 1967, 459–469.

306. In ter na me di ci na. – Be o grad–Za greb: me di cin ska knji ga, 1975. – V. Danilović, 
(autor po gla vlja): Ob li ci hi per sen zi bi li te ta, 19–28; Me to de u di jag no sti ci aler-
gij skih obo lje nja, 32–33; Opšte lečenje aler gij skih i imunoloških obo lje nja, 
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knji ga, 1979. – V. Danilović, (autor po gla vlja): Te ra pij ske me to de u lečenju 
re spi ra tor nih or ga na, 345–346; Plućna eozi no fi  li ja, 368–370.

309. Dijagnostičko-te ra pij ski le kar ski priručnik. – 6. iz me nje no, prerađeno i dop. 
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VOJISLAV DANILOVIĆ
(1910–1981)

Vojislav Danilović was born on April 6, 1910 in Čičevo Gornje, in Her-
zegovina, as the second son in a seven-member family of Jovan, a Serbian Or-
thodoh priest, and Marta, maiden Bojanic. He attended primary school in the 
city of Trebinje. He enrolled the grammar school in Trebinje and passed seven 
classes. Th e eighth class of grammary school he passed in Sarajevo. He con-
cluded his secondary education there and in 1929 passed the baccalaureate 
examinations successfully. He entered the School of Medicine, University of 
Belgrade and completed study in 1935.

In 1936 he was engaged, as military doctor, to a small unit in Debar, where 
he stayed till 1938, being transfered to Skoplje, and then as military air force 
doctor to Bitola. In the April 1941, he was captured by the German army, but 
succeeded to escape and return to Belgrade. From December 1941 till Septem-
ber 1946 he was community physician in Dudovica, near Lazarevac.

Th e famous Professor Aleksandar Radovanović, from the Faculty of Me-
dicine in Belgrade invited him to join in 1946 the Medical School, at the III 
Internal Clinic (later Internal Clinic B) as Teaching Assistant. Th is is just the 
start of a brilliant career. In October 1951 he was elected Docent (Assistant Pro-
fessor), January 1956 Associate Professor, and in 1963 full Professor of Internal 
Medicine at the Belgrade Faculty of Medicine.

He was elected Vice-Dean twice, in 1957/1958 and 1958/1959. From 1964 
to 1967 (two election periods) he was Dean of the Faculty of Medicine. 

For the number of years, starting in 1947 he was Secretary of the Serbian 
Medical Society, then Vice-President in the two election periods, and from 1961 
to 1963 the President.

He is one of the founders of the Allergy section of the Serbian Medical 
Society (1950), its President from 1966–1978. He was also founder of the Yu-
goslav Society of Allergy. He was the honorary member of the French Society 
of Allergy since 1962.

In October 1975, Dr Danilović was elected the fi rst President of the Yugo-
slav Nephrological Society, formed in Niška Banja. He was also the President 
of the fi rst Congress of Yugoslav nephrologists, held in Belgrade, on October 
14–18, 1989.

He was elected a corresponding member of the Serbian Academy of Scien-
ces and Arts (Department of Medical Sciences) in 1965. In 1974 he was elected 
a full member of the Serbian Academy of Sciences and Arts.



402 Живот и дело српских научника

He received the Serbian Medical Society Prize for Medical Sciences in 
1975, the Seventh July Prize for Medicine in 1979, and Decoraton for Public 
Activities of Special Merit with a Gold Star.

He was the member of the following foreign societies: Royal Medical So-
ciety, Union medical balkanique, Societe d’ allergologie francaise, American 
College of Chest Physicians – Chicago.

His scientifi c work was dedicated to the problems of allergy, chest diseases 
and, the most importantly, to the kidney disease and in particular to endemic 
nephropathy.

Th e bibliography of Vojislav Danilović includes 283 papers and communi-
cations and 25 books and chapters in books, where he was the principal author 
and editor in chief.

He become known for having described in 1957 a chronic kidney dise-
ase aff ecting population in the villages around Kolubara River, later known 
as endemic nephropathy. Working as the community physician in Dudovica, 
during the Second World War, Danilovic has noticed an increased number of 
patients with fatal kidney disease. Aft er the war Dr Danilović moved to Belgra-
de, but the population from these settlements was approaching him for help. 
Aft er forming a research team and conducting a fi eld study in 1956, he and his 
associates published in 1957 in Srpski arhiv and Presse medicale on chronic 
nephritis in the village of Šopić, produced by lead intoxication. In 1958 a short 
communication by Danilović appeared in the British Medical Journal. In the 
early reports from Kolubara, two essential characteristics of endemic nephropa-
thy have been emphasized: family pattern and chronicity. Th e disease was also 
described in other parts of Serbia, Bosnia and Croatia, as well as in Bulgaria 
and Romania. Th e problem of endemic nephropathy was discussed at the fi rst 
and second International Congress of Nephrology in Evian in 1961, and Prague 
1963. Particulary important was the conference organized by the World Health 
Organization in Dubrovnik in 1964, where Danilović and his associates took 
active participation.

Most of his research was devoted to allergy and immunity. He conducted 
several studies on allergy in industrial workers in Novi Sad, Niš, Zrenjanin, 
as well as in inhabitants of several settlements: Nimenikuće, Risan, Vranjine, 
Đenovići... As a result of these studies, he wrote with academician Vladimir 
Spužić the textbook: „Allergy and Allergic Diseases“.

A part of his research was devoted to pulmonary diseases. As the major 
expert in pulmology, he was editor in chief on pulmonary disease in the textbo-
ok of Internal Medicine, and editor in chief of the monograph of Yugoslav 
scientists: „Pulmonary Diseases“, which come out of the press aft er his death.
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Papers of Dr Danilović and his associates represent a signifi cant and ori-
ginal contribution to science. His work was highly appreciated by foreign as 
well as by Yugoslav scientists. 

Dr Vojislav Danilović married to Jelena Cvejić in 1959, Assistant at the Fa-
culty of Low, later respectable Professor of Roman Low. Th ey have a son, Marko. 

Dr Danilović retired offi  cially in 1978, but his dedication to research did 
not stop until the end of his life.

Dr Danilović died on October 24, 1981 in Paris. He was burried, according 
to his wish, in the family cemetery in Pridvorica, near Trebinje. One street in 
his home Trebinje bears his name, and also one street in Lazarevac.
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УВОД

На ме ђу на род ном ску пу во де ћих свет ских хи дро ло га, ко ји је био по-
све ћен успо ме ни на жи вот но де ло проф. др Ву ји це Јев ђе ви ћа (Ta or mi-
na, Ита ли ја, мај, 2010), ис так ну то је да је он сво јим на уч ним и струч ним 
ства ра ла штвом у ни зу обла сти хи дро тех ни ке обе ле жио дру гу по ло ви ну 
XX ве ка, бит но до при но се ћи пре тва ра њу Хи дро ло ги је, ба зне на у ке о во да-
ма, у ви со ко ма те ма ти зи ра ну на у ку за сно ва ну на Те о ри ји слу чај них про-
це са. Са мо је та ко фун ди ра на Хи дро ло ги ја мо гла да бу де при ме ре на све 
од го вор ни јим про бле ми ма ко је је тре ба ло ре ша ва ти при пла ни ра њу ин те-
грал них во до при вред них си сте ма све сло же ни јих кон фи гу ра ци ја и циљ них 
струк ту ра. Због то га се проф. др Ву ји ца Јев ђе вић у све ту сма тра осни ва чем 
Сто ха стич ке хи дро ло ги је, ко ја је за хва љу ју ћи ње го вим ра до ви ма, као и 
ра до ви ма ње го вих док то ра на та ко ји су до ла зи ли код ње га на док тор ске 
сту ди је са свих кон ти не на та, по ста ла јед на од ба зних на у ка у хи дро тех ни-
ци. За то је и по стао је дан од нај ци ти ра ни јих свет ских на уч ни ка у обла сти 
во да. Као ве ли ки ви зи о нар ути рао је но ве прав це у свет ској на у ци о во да-
ма, што је по себ но би ло апо стро фи ра но у обра зло же њу од лу ке ко јом му је 
Аме рич ко дру штво гра ђе вин ских ин же ње ра (ASCE) 1996. до де ли ло – као 
пр вом ла у ре а ту – тек уста но вље ну нај ви шу на ци о нал ну, али и нај пре сти-
жни ју свет ску на гра ду за до стиг ну ћа у обла сти хи дро тех ни ке. 

У вр ло ди на мич ном и плод ном жи во ту Ву ји це Јев ђе ви ћа из два ја ју 
се два пе ри о да. Пр ви је у Ју го сла ви ји, до 1958, ка да је из ра стао у из у зет но 
це ње ног хи дро тех нич ког струч ња ка, пла не ра нај круп ни јих хи дро е нер-
гет ских обје ка та Ју го сла ви је, уни вер зи тет ског на став ни ка и осни ва ча и 
ру ко во ди о ца нај ва жни јих ин сти ту ци ја у обла сти хи дро тех ни ке Ср би је. 
Дру ги је пе ри од на кон ње го вог од ла ска у САД, ка да је као већ ве о ма афир-
ми сан на уч ник по стао „гра ђа нин све та“, про фе сор и кон сул тант ко га су 
са нај ве ћим ува жа ва њем до че ки ва ли на свим кон ти нен ти ма. И ка да је по-
стао нај по зна ти ји свет ски про фе сор хи дро тех ни ке, код ко га су до ла зи ли 
на док тор ске сту ди је нај бо љи ин же ње ри из це лог све та, по ста ју ћи на кон 
то га нај ви ше ува жа ва ни екс пер ти у сво јим зе мља ма. 
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Имао је пи о нир ску уло гу у осни ва њу ви ше на уч них ди сци пли на и ин-
сти ту ци ја у обла сти во да у Ср би ји и Ју го сла ви ји. По што је и то ком сво га 
ра да у САД одр жа вао ве о ма те сну ве зу са сво јом до мо ви ном, по ма жу ћи 
њен на уч ни, струч ни, а по себ но ка дров ски раз вој, про фе сор др Ву јицa Јев-
ђе вић је за у зео чел но ме сто у пле ја ди ства ра ла ца у обла сти во да у Ср би ји. 
Као свет ски при знат ства ра лац, ро до љуб и до бро чи ни тељ, по же љи СПЦ 
са хра њен је на гро бљу „Све та го ра“ у ма на сти ру Све ти Са ва у Ли бер тви лу 
крај Чи ка га, где по чи ва ју нај зна ме ни ти ји Ср би пре ми ну ли у САД. 

ПО РЕ КЛО

По ро ди ца Јев ђе вић во ди по ре кло из Цр не Го ре, ода кле се око 1800. 
го ди не у око ли ну При бо ја до се лио осни вач по ро ди це Ве ли мир. Ба ве ћи 
се зе мљо рад њом ус пео је да фор ми ра узор но срп ско до ма ћин ство, чи ји 
се углед по ве ћа вао ра дом, сло гом и – обра зо ва њем. Ње гов син Јев ђо, чу-
кун де да Ву ји це Јев ђе ви ћа, по ко ме је по ро ди ца до би ла пре зи ме, вред ним 
ра дом је уве ћа вао по ро дич ни име так и углед. Сво га дру гог си на Ву ко лу 
је шко ло вао, та ко да је он по стао пра во слав ни све ште ник, али је и он 
на ста вио да ра ди на има њу. Го ди не 1889. са гра дио је у При бо ју пр ву срп-
ску ку ћу, ко ја је че сто ис ти ца на као узор ни при мер ста ре срп ске град ске 
ар хи тек ту ре. Да нас се об на вља и пре у ре ђу је у за ви чај ни му зеј, де лом и 
нов ча ним при ло зи ма ко је је дао про фе сор Ву ји ца Јев ђе вић. 

Ву ко ла је сва три си на шко ло вао. На ста ри ји Је врем је отво рио тр го-
ви ну у При бо ју, сред њи Ди кан је по стао све ште ник, а нај мла ђи Јо сиф био 
је учи тељ у При је по љу. Нај ста ри ји Је вре мов син – Ми ха и ло, отац Ву ји це 
Јев ђе ви ћа, за вр шио је Бо го сло ви ју у При зре ну. Као од ли чан ђак, же љан 
обра зо ва ња, на ста вио је бо го слов ске сту ди је у Ки је ву, а за тим и сту ди-
је фи ло со фи је у Па ри зу. Ка да је по чео Бал кан ски рат вра тио се у за ви-
чај. Оже нио се Да рин ком, ћер ком углед ног тр гов ца Си ме Јо ва но ви ћа из 
Ви ше гра да и на ста нио у пра де ди ној по ро дич ној ку ћи у Ка си до ли ма крај 
При бо ја, слу жбу ју ћи као па рох у том кра ју и по ма жу ћу у во ђе њу по сло ва 
сло жне по ро дич не за дру ге Јев ђе ви ћа. 

ДЕ ТИЊ СТВО, ШКО ЛО ВА ЊЕ И РАТ

Ву ји ца Јев ђе вић је ро ђен 12. ок то бра 1913. го ди не у Ка си до ли ма крај 
При бо ја, где је ње гов отац имао па ро хи ју. Од мах на кон са ра јев ског атен-
та та отац Ми хај ло и пра де да Ву ко је су као углед ни и ути цај ни срп ски 
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ин те лек ту ал ци ухап ше ни и ин тер ни ра ни у Аустри ју, та ко да је ма ти Да-
рин ка то ком ра та са ма од га ја ла си на Ву ји цу. Као ве о ма стар и бо ле стан 
чо век пра де да је осло бо ђен 1917. го ди не и вра тио се ку ћи где је убр зо 
умро. Ву ји чин отац Ми хај ло је осло бо ђен тек на кон ра та. 

Ву ји ца је 1919. за по чео шко ло ва ње. На кон основ не шко ле го ди не 
1924. упи сао је гим на зи ју у Са ра је ву и 1932. го ди не ма ту ри рао као је дан 
од нај бо љих у ге не ра ци ји. На Гра ђе вин ском од се ку Тех нич ког фа кул те та 
у Бе о гра ду студирао је у пе ри о ду 1932–1936. године и ди пло ми рао као од-
ли чан сту дент. На кон за вр шет ка Шко ле ре зер вних офи ци ра ин же ње ри је 
од ла зи у Ско пље. Као хи дро тех нич ки ин же њер у Вар дар ској ба но ви ни 
ра ди на по сло ви ма ре гу ла ци ја ре ка, во до во да, на вод ња ва ња, ма лих ХЕ 
и на пр вим ис тра жи ва њи ма вод них ре жи ма ре ка Ма ке до ни је, сти чу ћи 
дра го це на прак тич на ис ку ства у ни зу гра на хи дро тех ни ке. Већ та да је дао 
кон цеп ци ју за ре а ли за ци ју ви ше хи дро тех нич ких си сте ма, ко ји су до ста 
ка сни је и ре а ли зо ва ни са слич ним дис по зи ци ја ма.

 

То ком 1938–1939. године био је, као сти пен ди ста Фран цу ске, на спе-
ци ја ли стич ким сту ди јама хи дро тех ни ке на Уни вер зи те ту у Гре но блу, ко ји 
је та да био јед на од нај по зна ти јих свет ских ви со ких шко ла за хи дро тех-
нич ко ин же њер ство. Ра ди уса вр ша ва ња 1939. године од ла зи у по зна те 
хи дра у лич ке ла бо ра то ри је у Бир мин ге ну, Лон до ну и Един бур гу, сти чу ћи 

Ву ји ца Јев ђе вић, као сту дент 
пр ве го ди не Гра ђе вин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду
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дра го це на зна ња о хи дра у лич ком мо де ли ра њу, ко ја ће му ка сни је ја ко по-
мо ћи у осни ва њу пр ве хи дра у лич ке ла бо ра то ри је у Ју го сла ви ји. О ње го-
вој упор но сти у сти ца њу обра зо ва ња сим па тич но све до чи ње гов за пис 
да је, док је бро дом пре ла зио Ла манш, сте зао у ру ка ма књи гу „Ен гле ски 
у 100 лек ци ја“. 

Апри ла 1941. го ди не, као мо би ли са ни ре зер вни офи цир за ро бљен је на 
по ло жа ји ма у бли зи ни Ско пља. Нај пре је по слат у офи цир ски ло гор у Не-
мач кој, али га ка сни је ис по ру чу ју Ита ли ји, јер је ње го во ме сто ро ђе ња би ло 
у зо ни ко ја је при па ла Ита ли ји. У сво јим за бе ле шка ма то тре ти ра као сре ћу 
у не сре ћи. На и ме, ре жим жи во та у ита ли јан ским ло го ри ма за офи ци ре у 
ко ји ма је бо ра вио, био је бла жи, што му је омо гу ћи ло да до ла зи до струч не 
ли те ра ту ре и да на ста ви са ин тен зив ним струч ним, је зич ким и оп штим 
уса вр ша ва њем. На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је, он са гру пом за ро бље ни ка 
ко ри сти пр ву при ли ку и бе жи из ло го ра, да се не би по но во на шао у ру ка ма 
Не ма ца ко ји су за по че ли пре у зи ма ње свих ло го ра на се ве ру Ита ли је. Успе-
ва да на ба ви ци вил но оде ло и ла жне ис пра ве, па се као Gi o van ni Bos se ra, 
Ита ли јан из Ту ни са, пре ба цу је до Ри ма, у ко ме жи ви од сеп тем бра 1943. до 
ју на 1944. године, ка да Рим на по кон за у зи ма ју са ве зни ци. Пре ко ло го ра у 
Ба ри ју пре ба цу ју га као осло бо ђе ног офи ци ра на Вис, а за тим ок то бра 1944. 
и у Бе о град. Ти ме је за вр ше на Ву ји чи на рат на епо пе ја, ко ју је по ред бор бе 
за пре жи вља ва ње ис ко ри стио и за успе шно обра зо ва ње, па чак и за за по-
чи ња ње књи ге из хи дро тех ни ке, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи. 

Ву ји ца Јев ђе вић, 
као мла ди ин же њер 
у Вар дар ској ба но ви ни
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РАД НА ОБ НО ВИ И ИЗ ГРАД ЊИ ЗЕ МЉЕ

Ву ји ца Јев ђе вић по по врат ку у зе мљу нај пре по чи ње да ра ди у Ми-
ни стар ству гра ђе ви нар ства на по сло ви ма об но ве зе мље. Ме ђу тим, као 
дра го це ног спе ци ја ли сту у обла сти хи дро тех ни ке, већ 1945. године пре ба-
цу ју га у Са ве зно ми ни стар ство елек тро при вре де, у ко ме ра ди на фор ми-
ра њу Хи дро е нер гет ског за во да, као ор га ни за ци о не око сни це пред сто је ће 
елек три фи ка ци је зе мље. Тај За вод је под ње го вим ру ко вод ством од и грао 
од лу чу ју ћу уло гу у хи дро е нер гет ској из град њи Ју го сла ви је. 

Проф. Ву ји ца Јев ђе вић у зад њој го ди ни живoта са по ро ди цом

Из ње га су по те кли са да шњи Ин сти тут за во до при вре ду „Ја ро слав 
Чер ни“ и свет ски по зна та ком па ни ја „Енер го про јект“. Са ве ли ким ен ту-
зи ја змом ба ви се фор ми ра њем Хи дра у лич ке ла бо ра то ри је, јер је са пра-
вом био ве ли ки по бор ник екс пе ри мен тал не хи дра у ли ке. Као ди рек тор 
Ла бо ра то ри је до во ди екс пер те из ино стран ства, а мла де ин же ње ре ша ље 
на сту диј ске бо рав ке, та ко да је Ла бо ра то ри ја, ко ја је у тим оскуд ним вре-
ме ни ма из гра ђе на и опре мље на ис под Ава ле, оба ви ла из ван ре дан по сао 
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по у зда ног про јек то ва ња хи дро е нер гет ских обје ка та у Ју го сла ви ји и по-
ста ла по зна та у све ту. При ор га ни за ци о ном об је ди ња ва њу ин сти ту ци ја у 
обла сти во да го ди не 1949. по ста је ди рек тор Ин сти ту та за во до при вре ду, 
на ла зе ћи се на ње го вом че лу до по чет ка 1956. го ди не. 

У том пе ри о ду ве о ма плод но ра ди као ис тра жи вач и пла нер. Ра ди на 
стра те шким ре ше њи ма свих ве ћих хи дро е нер гет ских и во до при вред них 
про је ка та ко ји се ин тен зив но при пре ма ју у Ју го сла ви ји, од ко јих су нај-
по зна ти ји вр ло сло же ни си сте ми ХЕ Вла си на, ХЕ Ма вро во, ХЕ Ја бла ни ца, 
ХЕ Ра ма, ХЕ Јај це 2, итд. Ин тен зив но ра ди и на ис тра жи ва њи ма у ви ше 
обла сти Хи дра у ли ке, Хи дро ло ги је, Хи дро гра ђе вин ских кон струк ци ја и 
да је ме то до ло шке, свет ски при зна те до при но се си сте ма ти за ци ји вод них 
по тен ци ја ла, као осно ви на у ке о ко ри шће њу вод них сна га. 

Го ди не 1948. оже нио се др Мир ја ном Пу ха рић, прав ни цом за по сле ноj 
у Са ве зном ми ни стар ству елек тро при вре де. До би ли су три кће ри – Ве ру, 
Бран ку и Ра ду. Су пру га Мир ја на и кће ри – све са ви со ким обра зо ва њем – 
са сво јим по ро ди ца ма жи ве у САД и има ју ве о ма успе шне ка ри је ре.

РАД НА ФА КУЛ ТЕ ТУ И У СТРУ ЦИ 

Ву ји ца Јев ђе вић је 1955. го ди не у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но-
сти од бра нио док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом „Ме то де из у ча ва ња 
вод них сна га“ и ти ме по стао пр ви док тор тех нич ких на у ка из обла сти 
хи дро тех ни ке. Пред сед ник ко ми си је за од бра ну био је ака де мик Ми лу-
тин Ми лан ко вић. Ме то де ана ли зе хи дро е нер гет ских по тен ци ја ла ко је је 
он раз ра дио, вре ме ном су по ста ле одо ма ће не у свет ској прак си. Ме то де 
су по ста ле ши ро ко по зна те у све ту за хва љу ју ћи ди сер та ци ји ко ја је об ја-
вље на у из да њу СА НУ на ен гле ском је зи ку, као и по зна тој књи зи Вод не 
сна ге Ју го сла ви је (33), ко ја је об ја вље на на два је зи ка, срп ском и ен гле ском. 
Та ко ђе, још дав не 1947. го ди не он је у пу бли ко ва ној књи зи Во до при вред на 
осно ва (2) де фи ни сао по јам „во до при вред не осно ве“, као ба зног план ског 
до ку мен та у обла сти во да, дав ши му ме то до ло шки са др жај ко ји ни да нас 
ни је из гу био у сво јој ак ту ел но сти. 

Па ра лел но са тим, у пе ри о ду 1946. до 1957. на Гра ђе вин ском фа кул те-
ту у Бе о гра ду пре да је пред ме те Хи дро ло ги ја и Ко ри шће ње вод них сна га. 
На оба пред ме та оба вља пи о нир ску уло гу фор ми ра ња тих на уч них ди сци-
пли на. Го ди не 1956. об ја вљу је у Бе о гра ду сво ју по зна ту књи гу „Хи дро ло-
ги ја“ (34), ко јом ту до та да углав ном опи сну ем пи риј ску ди сци пли ну ко ја 
се тре ти ра ла као део ге о гра фи је, фун ди ра као ег закт ну ви со ко ма те ма ти-
зи ра ну ин же њер ску на уч ну ди сци пли ну. Сма тра се да је са Lin sley-ем и 
Ko hler-ом је дан од осни ва ча са вре ме не шко ле хи дро ло ги је у све ту. 
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Као про фе сор је био ја ко оми љен ме ђу сту ден ти ма, јер су му пре да-
ва ња би ла узор на, ја сна, си сте ма тич на, пра ће на при ме ри ма. По себ но је 
био оми љен и због то га што је сту ден те лич но во дио на оби ла ске хи дро-
тех нич ких обје ка та ко ји су се та да ин тен зив но гра ди ли ши ром зе мље, па 
и у фа бри ке опре ме за бра не и хи дро е лек тра не, где им је на мон та жном 
пла тоу др жао ја ко за ни мљи ва пре да ва ња. И са да се ње го ви не ка да шњи 
ђа ци, нај ре но ми ра ни ји ин же ње ри у пен зи ји, ве о ма ра до при се ћа ју тих 
дра го це них пре да ва ња на са мим објек ти ма чи ји је је дан од пла не ра био 
њи хов про фе сор. Али се са сме хом при ча о до ми шља то сти њи хо вог дра-
гог про фе со ра, ко ји, за вр шив ши у за ро бље нич ким ло го ри ма и у иле га ли 
у оку пи ра ном Ри му „уни вер зи тет пре жи вља ва ња“, ни шта ни је оста вљао 
слу ча ју, већ је у тим оскуд ним по сле рат ним вре ме ни ма успе вао да обез бе-
ди за ва зда глад ну сту дент ску бра ти ју кон зер ве, џем и оста ли про ви јант, 
та ко да су се екс кур зи је пре тва ра ле и у ле по дру же ње. Упра во за то смо 
би ли све до ци дир љи ве сли ке, на про сла ви ју би ле ја про фе со ра Јев ђе ви ћа, 
ка да су сви у пу ној све ча ној са ли Гра ђе вин ског фа кул те та спон та но уста-
ли и ду гим апла у зом по здра ви ли сво г оми ље ног про фе со ра. Та да су се 
на кок те лу упра во и пре при ча ва ле сим па тич не анег до те из тих вре ме на. 

У пе ри о ду од 1956. до 1958. ра ди као са вет ник Елек тро при вре де Ју го-
сла ви је на пла ни ра њу хи дро е нер гет ских си сте ма и обје ка та у Ју го сла ви ји.

ПРЕ ЛА ЗАК У СЈЕ ДИ ЊЕ НЕ 
АМЕ РИЧ КЕ ДР ЖА ВЕ И РАД У СВЕ ТУ

 Као већ свет ски афир ми са ни екс перт, 1958. го ди не пре ла зи у САД. 
До 1960. го ди не ра ди као хи дро ло шки и хи дра у лич ки на уч ни ис тра жи вач 
у На ци о нал ном би роу за стан дар де и у Са ве зној хи дро ло шкој упра ви у 
Ва шинг то ну. Сеп тем бра 1960. године иза бран је за ре дов ног про фе со ра и 
ру ко во ди о ца ис тра жи вач ког и пост ди плом ског про гра ма за хи дро ло ги ју 
и во до при вре ду на Гра ђе вин ском фа кул те ту Уни вер зи те та др жа ве Ко ло-
ра до у Форт Ко лин су, ко ји је, упра во за хва љу ју ћи про фе со ру Јев ђе ви ћу 
по стао нај по зна ти ја свет ска ви со ка шко ла хи дро тех ни ке, на ко ју су са 
свих стра на све та до ла зи ли док то ран ти упра во код про фе со ра Јев ђе ви ћа. 
За то је, не без раз ло га, по ред оста лих до при но са про фе со ра Јев ђе ви ћа, 
при ли ком до де љи ва ња ње му пр ве, тек уста но вље не на гра де Аме рич ког 
дру штва гра ђе вин ских ин же ње ра (ASCE) за до при но се у обла сти во да, 
по себ но ис так ну то да су мно го број ни из ван ред ни струч ња ци за во де ши-
ром све та, шко ло ва ни код ње га – „ње гов нај вред ни ји жи ви спо ме ник“. 
Од 1979. до 1987. године ра дио је као про фе сор – ис тра жи вач и ди рек-
тор во до при вред ног ин сти ту та на Уни вер зи те ту „Ge or ge Was hing ton“ 
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(Was hing ton D.C.), и да ље те сно са ра ђу ју ћи са Уни вер зи те том у Форт 
Ко лин су. Кра јем 1987. године се пен зи о ни ше и вра ћа у Ко ло ра до, на ста-
вља ју ћи ве о ма жи ву ак тив ност у свим свет ским до га ђа њи ма у обла сти 
хи дро ло ги је и во до при вре де. Ру ко во ди ни зом ме ђу на род них се ми на ра 
и кур се ва, а по по зи ву нај по зна ти јих уни вер зи те та и на уч них ин сти ту та 
одр жа ва пре да ва ња из ода бра них по гла вља хи дро ло ги је и во до при вре де. 
Као по зва ни екс перт кон сул тант уче ство вао је у ре ша ва њу ва жних хи-
дро тех нич ких про бле ма у пре ко 60 зе ма ља све та, о че му ће ка сни је би ти 
ви ше ре чи. Био је екс перт Оде ље ња за на уч не про бле ме жи вот не сре ди не 
ASI (Advan ced Study In sti tu te), ак тив но уче ству ју ћи у не ко ли ко ве ли ких 
ме ђу на род них на уч них про гра ма из обла сти во да. 

То ком ра да у САД на ста вио је да под сти че раз вој хи дро тех ни ке у 
СФРЈ. Ве ћем бро ју та лен то ва них ин же ње ра из СФРЈ омо гу ћио је по сле-
ди плом ске сту ди је на Др жав ном уни вер зи те ту Ко ло ра да, по ма жу ћи ка-
дров ски раз вој сво је до мо ви не. Та ко ђе, ор га ни зо вао је ве ли ке про јек те, од 
ко јих је нај по зна ти ји био аме рич ко-ју го сло вен ски про је кат „Хи дро ло ги ја 
кар ста“, ко ји је оства рио свет ски за па же не ис тра жи вач ке про до ре у тој 
ве о ма зна чај ној обла сти и омо гу ћио свет ску на уч ну афир ма ци ју број них 
екс пе ра та из СФРЈ. 

НА УЧ НИ И СТРУЧ НИ РА ДО ВИ, 
И ДО ПРИ НО СИ 

Про фе сор Ву ји ца Јев ђе вић је оста вио ду бок траг и дао на уч не до-
при но се у чи та вом ни зу на у ка о во да ма. Од ба зних на у ка, као што су 
Хи дро ло ги ја и Хи дра у ли ка, по себ но Хи дра у ли ка обје ка та, па до ни за при-
ме ње них гра на, као што су Хи дро тех нич ке гра ђе ви не, Хи дро е нер ге ти ка, 
Во до при вре да, За шти та во да, Уре ђе ње во до то ка, итд. Пред мет на уч ног 
де ло ва ња про фе со ра Ву ји це Јев ђе ви ћа стал но се ши рио, об у хва та ју ћи све 
број ни ја под руч ја – во до при вред не и хи дро е нер гет ске си сте ме, еко ло ги ју 
хи дро тех нич ких си сте ма, за шти ту жи вот не сре ди не, за шти ту од по пла-
ва и су ша и сл. Сво јим ви зи о нар ским ра до ви ма до при нео је ства ра њу 
не ких по себ них обла сти Хи дро ло ги је: ста ти стич ке, сто ха стич ке, за шти-
те око ли не, ком па ра тив не, Еко хи дро ло ги је, Хи дро ло ги је ква ли те та во да, 
Хи дро ло ги је екс тре ма, Хи дро ло ги је кар ста, Хи дро ло шке еко но ми је, итд. 
У свим тим обла сти ма је оства ри вао нај ви ше на уч не до ме те, та ко да су 
са да ње го ве ме то де ана ли за фе но ме на по пла ва и су ша оп ште при хва ће не у 
све ту. Та ко ђе, о кон ти ну и те ту нај вред ни јих до стиг ни ћа срп ских на уч ни ка 
на нај гло бал ни јем свет ском пла ну све до чи и ве о ма за па жен рад Јев ђе ви ћа 
Al most-pe ri o dic stoc ha stic pro cess of long-term cli ma tic chan ges (109) у ко ме је, 
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при ме ном сво је вр ло по зна те TIPS ме то де, ко ја ће ка сни је би ти де таљ ни је 
опи са на, а ко ју је раз вио за ана ли зе сто ха стич ких се ри ја, из вр шио син те зу 
ре зул та та па ле о о ке а но граф ских ис тра жи ва ња и при ка зао упо ре ђи ва ње 
са про ра чу ни ма ци клу са осун ча ва ња ко ја је из вр шио ака де мик Ми лу-
тин Ми лан ко вић. Сма тра се да је упра во тим ра дом да та нај о чи глед ни-
ја по твр да Ми лан ко ви ће вих кли мат ских ци клу са и из вр ше на сво је вр сна 
ре а фир ма ци ја те те о ри је. Ми лан ко ви ће ви ци клу си се ја сно из два ја ју као 
де тер ми ни стич ка ком по нен та гло бал них кли мат ских мо де ла, на ко је је 
про фе сор Јев ђе вић склад но и пот пу но у са гла сно сти са до ка зи ма па ле о о-
ке а но граф ских ис тра жи ва ња при до дао и сто ха стич ку ком по нен ту у TIPS 
си му ла ци о ном мо де лу. 

Упо ре до са на уч ним ра дом про фе сор Јев ђе вић је жи во уче ство вао у 
ре ша ва њу нај де ли кат ни јих кон крет них про бле ма хи дро тех нич ке прак се, 
о че му све до че број на оства ре ња у на шој зе мљи и у све ту.

Че сто се као при мер на во де агил ност, ефи ка сност и сту ди о зност Ву-
ји це Јев ђе ви ћа на пу бли ци стич ком пла ну. Об ја вио је 22 књи ге, пре ко 200 
ра до ва и др жао број на пре да ва ња на кур се ви ма и се ми на ри ма ши ром све-
та. Збир но, Ву ји ца Јев ђе вић је на срп ском је зи ку об ја вио 44 ра да, од че га 
6 књи га, 26 чла на ка и 12 ра до ва на на уч ним и струч ним ску по ви ма, а пре 
од ла ска у САД и 11 ра до ва на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма. 

Основ на ка рак те ри сти ка на уч ног при сту па Ву ји це Јев ђе ви ћа су: ја-
сно ћа иде ја, си сте ма тич ност у из бо ру и раз ма тра њу про бле ма, до след ност 
у ана ли тич кој ана ли зи и за о кру же ност ре зул та та кроз фи на ли за ци ју у 
фор ми књи га. И што је ве о ма ва жно – увек је ја сно са гле да вао те сну по-
ве за ност та квих ис тра жи ва ња са при ме ном у прак си. Тај при ступ се ја сно 
уоча ва већ у ње го вој пр вој књи зи, ко ја је пи са на и као уџ бе ник, али и као 
књи га за ин же ње ре у прак си, па је у скла ду са тим прак тич ни про фе сор 
ма те ри ју за сту ден те ја сно из дво јио ти пом сло ва, да се раз гра ни чи шта је 
за њих оба ве зно гра ди во, а шта ће им још би ти по треб но као ин же ње ри-
ма у прак си. 

О кон ти ну и те ту на уч ног ства ра ња Ву ји це Јев ђа ви ћа све до чи ње го во 
ре дов но уче ство ва ње са ра до ви ма и пре да ва њи ма на нај ва жни јим на уч-
ним ску по ви ма нај у глед ни јих свет ских асо ци ја ци ја: за на уч ну хи дро ло-
ги ју, за хи дра у лич ка ис тра жи ва ња, за ви со ке бра не, за вод не ре сур се, хи-
дро е нер ге ти ку, итд. О ње го вом угле ду у тим асо ци ја ци ја ма го во ри чи ње-
ни ца да је од 1975. до 1996. го ди не, у свој ству ге не рал ног из ве сти о ца или 
по зва ног увод ног пре да ва ча, одр жао ве ли ки број пре да ва ња на нај е ми-
нент ни јим на уч ним ску по ви ма ши ром све та, као и на спе ци ја ли стич ким 
кур се ви ма и по сле ди плом ским сту ди ја ма. Го ди не 1988. на свет ском кон-
гре су о вод ним ре сур си ма био је по ча сни гост и пред око 1500 еми нет них 
на уч ни ка из це лог све та одр жао је увод но пре да ва ње о прав ци ма да љег 
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раз во ја ис тра жи ва ња вод них ре сур са, ука зу ју ћи на чи тав спек тар но вих 
на уч них ди сци пли на ко је на ме ћу све за о штре ни ји про бле ми у обла сти ма 
ко ри шће ња, уре ђе ња и за шти те во да. Због то га је по себ но ис та као зна чај 
чи та вог спек тра но вих хи дро ло шких гра на, ко је је свр стао у тзв. ко ри-
снич ку хи дро ло ги ју (uti li ta rian hydro logy), ко је тре ба да обез бе де и ана ли-
тич ки об ра де, кван ти фи ку ју и ин фор ма тич ки си сте ма ти зу ју ин фор ма ци је 
о вод ним ре сур си ма и во де ним сре ди на ма због пла ни ра ња, про јек то ва ња, 
ко ри шће ња и одр жа ва ња све сло же ни јих си сте ма у обла сти во да. 

Зна чај и углед ра до ва по твр ђу је и то да је од око 90 ра до ва пу бли ко-
ва них у ча со пи си ма нај ве ћи број пу бли ко ван у нај ре фе рент ни јим свет-
ским ча со пи си ма, од ко јих су нај пре сти жни ји Jo ur nal of Hydro logy, Wa ter 
Re so ur ces Re se arch, ASCE Jo ur nals, Wa ter In ter na ti o nal Jo ur nal, IAHR Jo ur nal 
of Hydra u lic Re se arch, IW RA Hydro lo gi cal Sci en ces Bul le tin, за тим Jo ur nal of 
Stoc ha stic Hydro logy and Hydra u lics, Euro pean Jo ur nal of Wa ter Re so ur ces Ma-
na ge ment, Was ser und Ener gi e wirtschaft . По што је сма трао да је за што бр же 
ши ре ње и при ме ну у прак си но вих иде ја и ме то да ве о ма ва жна на уч на 
пу бли ци сти ка, по кре нуо је, био глав ни уред ник и је дан од че стих ауто ра 
на уч них гла си ла Hydro logy Pa pers и Hydra u lic Pa pers, ко ја су сте кла нај-
ви ши углед. Осни вач је и из да вач ке ку ће Wa ter Re so ur ces Pu bli ca tion, ко ја 
је по ста ла је дан од нај пре сти жни јих свет ских из да ва ча књи га у обла сти 
хи дро тех ни ке. 

1.  Во до при вре да, вод ни по тен ци ја ли и стра те шка пла ни ра ња 
у обла сти во да

Про фе сор Ву ји ца Јев ђе вић се мо же сма тра ти пи о ни ром ју го сло вен-
ске во до при вре де. Још 1946. го ди не об ја вио је де ло Во до при вред на осно-
ва – при вред но-тех нич ка сту ди ја (2) у ко јој се пр ви пут на на шим про-
сто ри ма фор му ли ше по јам во до при вре де и де фи ни шу ба зни прин ци пи 
стра те шког пла ни ра ња у обла сти во да. Ба зни прин ци пи во до при вред ног 
пла ни ра ња ко је је Ву ји ца Јев ђе вић та да по ста вио, ста вља ју ћи их у оквир 
до ку мен та ко га је на звао „Во до при вред ном осно вом“, ни су се из ме ни ли до 
да на шњих да на. Упра во су по том стра те шком кон цеп ту, ко га су ка сни је 
де таљ ни је раз ра ди ли ње го ви са рад ни ци, ра ђе не број не во до при вред не 
осно ве ве ли ких сли во ва, за тим Ср би је, Цр не Го ре, БиХ, Хр ват ске. Јев-
ђе ви ће ву знат но ши ру ди мен зи ју во до при вред ног пла ни ра ња у од но су 
на до та да шњи при ступ на гла ша ва и ака де мик Пе ћи нар у сво јој ре цен-
зи ји, ис ти чу ћи ауто ро ву ја сну ди стинк ци ју из ме ђу пој ма хи дро тех ни ка, 
ко ји је ужи, јер при па да јед ној тех нич кој гра ни, и во до при вре де, ко ја је 
део гло бал ни је при вред не и еко ном ско-раз вој не по ли ти ке јед не зе мље. 
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За во до при вред ну осно ву ис ти че да је „њен за да так да спре чи ре ша ва-
ње ва жних во до при вред них пи та ња са уских ме сних, че сто не здра во 
се бич них ста но ви шта“. Ви зи о нар ски упо зо ра ва (као да гле да по ла ве ка 
уна пред), да је нео п ход на „план ска рас по де ла во де“, аку му ли са ње во да. 
По себ но ис ти че чвр сту ме ђу за ви сност са свим оста лим при вред ним гра-
на ма, по себ но при уса гла ша ва њу и за шти ти ло ка ци ја за раз вој ка пи тал них 
обје ка та. 

Књи га „Вод не сна ге Ју го сла ви је“

У обла сти ис тра жи ва ња вод них по тен ци ја ла ка пи тал на је књи га Вод-
не сна ге Ју го сла ви је (33), штам па на па ра лел но на срп ском и ен гле ском, 
ко ја је, ка да се по ја ви ла, по ме то до ло шкој сту ди о зно сти и де таљ но сти 
об ра де вод них по тен ци ја ла би ла нај у зор ни ја ана ли за вод них по те ни ци-
ја ла у свет ским раз ме ра ма. Ја сно је раз гра ни че но пет кла са те о риј ских 
по тен ци ја ла, на чи ни њи хо вог од ре ђи ва ња и ис тра жи ва ња и пре ко спе-
ци фич них вред но сти (ли не ар ни и по вр шин ски по тен ци ја ли), све до по-
тен ци ја ла кон крет не де о ни це ре ке или објек та. Ана ли за је кван ти фи ко-
ва на по свим ви до ви ма за 23 ве ћа сли ва Ју го сла ви је, и на осно ву ње је 
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за кљу че но да су ис ко ри сти ве вод не сна ге Ју го сла ви је око 66 TWh/год. Ма да 
је ра ђе на са ре ла тив но оскуд ним хи дро ло шким по да ци ма (ре ла тив но крат ки 
хи дро ло шки ни зо ви, пре кид осма тра ња у ра ту) то је би ла ве о ма до бра ана-
ли за, ко ју су ка сни је са мо по твр ђи ва ле ана ли зе ра ђе не са ду жим хи дро ло-
шким се ри ја ма. Штам па на у ве ли ком ти ра жу и пре зен ти ра на уче сни ци ма 
Свет ске кон фе рен ци је о енер ги ји, ко ја је одр жа на 1957. године у Бе о гра ду 
(што је би ло ве ли ко при зна ње Ју го сла ви ји), та мо но гра фи ја је иза зва ла 
ве ли ку па жњу и по слу жи ла као ме то до ло шки узор за та кве ана ли зе и у 
дру гим зе мља ма. Ту ме то ди ку је ко ри стио и Ко ми тет за енер ги ју ЕЕК УН 
за кван ти фи ко ва ње вод них по тен ци ја ла на ни воу Евро пе. 

Из те ба зне ана ли зе, у ко јој су по себ но ја сно раз гра ни че ни и кри те-
ри ју ми за де фи ни са ње тех нич ки и еко ном ски ис ко ри сти вих по тен ци ја-
ла, усле ди ли су ра до ви В. Јев ђе ви ћа са де таљ ни јим ана ли за ма за по себ но 
ак ту ел не во до то ке и објек те, ко ји су на ба зи тих ана ли за ула зи ли у ре а-
ли за ци ју: на Ра ди ки, са ХЕ Ма вро во (35), за Не ре тву – Ја бла ни ца (41), за 
во до то ке Ко со ва (42), за Дри ну уз вод но од Пе рућ ца – ХЕ Ба ји на Ба шта 
(43). Ти ра до ви су при мер чвр сте по ве за но сти те о ри је и ње не кон крет не 
при ме не у прак си. 

Као хи дро лог ко ји са по зи ци ја сто ха стич ких ана ли за са гле да ва не рав-
но мер ност вод них ре жи ма Ву ји ца Јев ђе вић је уоча вао све ве ћу нео п ход-
ност ре а ли за ци је аку му ла ци ја ра зних сте пе на ре гу ли са ња, без ко јих се не 
мо гу по у зда но за до во љи ти по тре бе за во дом и ре а ли зо ва ти оста ли ци ље-
ви у обла сти во да. У ви ше ра до ва се ба ви ана ли тич ким аспек ти ма њи хо-
вог ди мен зи о ни са ња (45,46), по себ но са по зи ци ја сто ха стич ких про це са 
(66), као и са ста но ви шта зах те ва да се аку му ла ци ја ма по бољ ша ју вод ни 
ре жи ми (70). Упра во по ла зе ћи са тих по зи ци ја – да су нео п ход не аку му ла-
ци је, по себ но оне са го ди шњим ре гу ли са њем, Ву ји ца Јев ђе вић је био вр ло 
до сле дан у за сту па њу кон цеп ци је о по бољ ша њу вод них ре жи ма њи хо вом 
при ме ном. До бар је при мер ХЕ Ја бла ни ца, ко ја је ње го вим лич ним ис тра-
жи ва њи ма и за ла га њем усво је на са ре ше њем ви со ких енер гет ских и во до-
при вред них ка рак те ри сти ка. Пр во бит но ре ше ње је би ло у ви ду про точ не 
ХЕ, са ма лом аку му ла ци јом за днев но, евен ту ал но сед мич но ре гу ли са ње, 
са ни ским за хва том низ вод но од Ко њи ца, ко ји је ис кљу чи вао ко ри шће ње 
и во да Ра ме. Про фе сор Јев ђе вић се за ла гао за ре а ли за ци ју си сте ма по са-
да шњој кон цеп ци ји, са ре а ли за ци јом ви со ке бра не у са да шњем про фи лу 
уз вод но од Ја бла ни це, са ту нел ским де ри ва ци о ним си сте мом, чи ме су до-
би је не знат но бо ље енер гет ске пер фор ман се по стро је ња. Ујед но се за ла-
гао за ре ше ње са луч ном бра ном, али је од лу ка о ре а ли за ци ји по сто је ће 
луч но-гра ви та ци о не бра не усво је на у др жав ном и вој ном вр ху, на вод но, 
због без бед но сти. Са да, ка да се мно го бо ље по зна је ди на ми ка по на ша ња 
луч них бра на и бра на уоп ште у из ван ред ним си ту а ци ја ма (екс пло зи је, 
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зе мљо тре си), ви ди се да је про фе сор Јев ђе вић био ду бо ко у пра ву и ка да 
се о ти пу бра не ра ди. Ме ђу тим, ге не рал на кон цеп ци ја објек та, са оп штом 
дис по зи ци јом чи та вог по ве за ног си сте ма ХЕ Ја бла ни ца – ХЕ Ра ма, по ка-
за ла се ви зи о нар ском. Ви зи о нар ским се мо же оце њи ва ти и на пор Јев ђе-
ви ћа да се ХЕ Ра ма ре а ли зу је као ве ли ко че о но аку му ла ци о но по стро је ње, 
упр кос скеп си ко ју су уно си ли не ки ме ђу на род ни и до ма ћи екс пер ти, ко ји 
су се бо ја ли гу бље ња во де пре ма дру гим сли во ви ма. И у овом слу ча ју се 
усво је ни став про фе со ра Јев ђе ви ћа по ка зао ис прав ним, јер тај обје кат, 
ре а ли зо ван по пред ло же ној де ри ва ци о ној кон цеп ци ји, са ве ли ком че о ном 
аку му ла ци јом, има из ван ред ну уло гу у елек тро-енер гет ском си сте му БиХ 
и не ма гу би та ка во де. Енер гет ска и во до при вред на пред ност ре ше ња ко је 
је усво је но за ла га њем Ву ји це Јев ђе ви ћа се уоча ва по себ но да нас, на кон 
ре а ли зо ва ња оста лог де ла ка ска де обје ка та на Не ре тви (Гра бо ви ца, Са ла-
ко вац, Мо стар). На сли чан на чин, лич ним за ла га њем, ус пео је да учи ни 
ве ли ку уште ду при пла ни ра њу ХЕ Јај це 2. 

Вас пи та ван у па три јар хал ној сре ди ни, у ко јој је не го ван култ уре ђе-
ног и чи стог окру же ња, по себ но во де, Ву ји ца Јев ђе вић је део сво јих ак-
тив но сти усме рио у том прав цу. Још да ле ке 1954. го ди не, ка да је про блем 
ква ли те та во да био мно го ма ње екс по ни ран не го да нас, он ра ди је дан 
да ле ко ви ди ела бо рат о пре чи шћа ва њу от пад них во да, за ко ји до би ја ви-
со ку на гра ду у Сло ве ни ји, што ре чи то го во ри о ши ро ком спек тру ње го вог 
струч ног ин те ре со ва ња и ви зи о нар ском пред ви ђа њу раз во ја до га ђа ја. Из 
те обла сти је и рад (44) о стра те ги ји за шти те ква ли те та во до то ка, ко ји је 
и са да ак ту е лан. По што је за пра ће ње ква ли те та и ефе ка та ме ра за шти-
те бит на мре жа ста ни ца, у књи зи De sign of Net works for Mo ni to ring Wa ter 
Qu a lity (165) ба ви се про бле ми ма оса вре ме ња ва ња осма тра ња и ме ре ња, 
на чи на ана ли за и ин тер пре та ци је до би је них по да та ка.

О из у зет ној рад ној ан га жо ва ност про фе со ра Јев ђе ви ћа до нај ду бље 
ста ро сти све до чи књи га Wa ter Supply: Systems, New Tec hno lo gi es, об ја вље-
на 1996. године (209), у ко јој је он аутор цен трал них по гла вља (на бро ја на 
у (209)) у ко ји ма ана ли тич ки ана ли зи ра смер раз во ја по тре ба за во дом у 
на се љи ма, про бле ме раз во ја и за шти те из во ри шта, стра те ги ју раз во ја ве-
ли ких ин те грал них си сте ма снаб де ва ња во дом са по тре бом пре ба ци ва ња 
во де на све ве ћа ра сто ја ња, про бле ме од во ђе ња от пад них во да и њи хо вог 
пре чи шћа ва ња (из у зет но ак ту е лан про блем на ко ји је ука зи вао и ка да се 
пет де це ни ја ра ни је о то ме го то во да и ни је раз ми шља ло). На сло ви до вољ-
но го во ре о ши ри ни ма те ри је на пла ну стра те шких пла ни ра ња у обла сти 
во да. Са да се у Ср би ји раз ви ја ју ве ли ки ре ги о нал ни си сте ми за снаб де ва-
ње во дом, што је нај бо ља по твр да ви зо нар ских ста во ва Јев ђе ви ћа ко ји је 
нео п ход ност та кве кон цеп ци је упра во и пред ви ђао. 
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2. Оп шта хи дро ло ги ја и Хи дро ло ги ја кар ста

Нај ве ће до при но се на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну про фе-
сор Јев ђе вић је оства рио у обла сти Хи дро ло ги је. Кре до ње го вог при сту па 
мо жда нај бо ље од сли ка ва став (34): „Хи дро ло ги ја не сме би ти са мо стро го 
прак тич на, са мо са да на шњег ста но ви шта, већ тре ба да из у ча ва по ве за но 
све по ја ве и за ко ни то сти о во да ма у при ро ди, што је рад ко ји ће се бо га то 
ис пла ти ти у бу дућ но сти“. 

Он је отво рио пут на ста ви Хи дро ло ги је на Гра ђе вин ском фа кул те ту, 
био је пр ви про фе сор на овом пред ме ту, на пи сао је пр ви уџ бе ник из тог 
пред ме та и на ве ли ка вра та увео ју го сло вен ску Хи дро ло ги ју у свет ске во де. 
Хи дро ло ги ју је увек схва тао не као изо ло ва ну ди сци пли ну, већ као по ла-
зи ште за сва дру га пла и ра ња и не раз двој ни део во до при вре де. Сто га је у 
ана ли зи ње го вих де ла ско ро не мо гу ће на пра ви ти стро гу гра ни цу из ме ђу 
ра до ва из обла сти хи дро ло ги је и во до при вред них ана ли за.

У обла сти услов но на зва ној „Оп шта хи дро ло ги ја“ пу бли ко вао је пре-
ко 40 ра до ва. Ње го ва ши ро ко ко ри шће на књи га „Хи дро ло ги ја I“ (34) пр ва 
је ин же њер ска пу бли ка ци ја из Хи дро ло ги је на Бе о град ском уни вер зи те ту. 
Би ла је је ди на до по ја ве (два де се так го ди на ка сни је) књи га про фе со ра др 
Сла во љу ба Јо ва но ви ћа, нај бо љег ђа ка и ка сни јег са рад ни ка и при ја те ља 
Ву ји це Јев ђе ви ћа. Том књи гом, али и ка сни јим ра до ви ма и по ма га њем 
раз во ја та лен то ва них са рад ни ка, Ву ји ца Јев ђе вић је фор ми рао шко лу 
ко ја се ка сни је у све ту по ми ња ла као „бе о град ска хи дро ло шка шко ла“. 
О ре но меу те шко ле го во ри чи ње ни ца да су на на уч не ску по ве и се ми на ре 
за ино ва ци је зна ња из ра зних гра на хи дро ло ги је до ла зи ли нај у глед ни ји 
свет ски на уч ни ци (Н.А. Кар тве ли шви ли, Г.П. Ка ли њин, S.S. Ki siel, N.C. 
Ma ta las, и др.), а и то да је пред сед ник Дру штва хи дро ло га Ју го сла ви је 
проф. Сла во љуб Јо ва но вић иза бран за ру ко во ди о ца ме ђу на род ног про-
гра ма Хи дро ло шке де ка да UNE SCO-a. Књи га „Хи дро ло ги ја I“ пред ста вља 
сам свет ски врх та да шњих до ме та у обла сти Хи дро ло ги је. Она се у сва ком 
сми слу мо же по ре ди ти са чу ве ним и ви ше пу та пу бли ко ва ним књи га ма 
„Ap plied Hydro logy“ (Lin sley, Ko hler, Pa ul hus; 1949.), и „Hydro logy“ (Wi sler 
and Ba ter; 1949.). По себ на вред ност те књи ге је у то ме што је гро при ме ра 
ко ји се на во де ве за но за на шу хи дро тех нич ку прак су и да је књи га на ме-
ње на и сту ден ти ма и прак ти ча ри ма. На жа лост, због од ла ска про фе со ра 
Јев ђе ви ћа у САД рад на дру гом и тре ћем де лу књи ге ни је окон чан, али је 
за ме ње на књи га ма ко је је ка сни је об ја вљи вао на ен гле ском, а ко је су пре-
во ђе не на срп ски је зик. Та књи га је би ла пре те ча нај по зна ти јег хи дро ло-
шког при руч ни ка „Hand bo ok of Ap plied Hydro logy“ (Wen Te Chow, 1964.) 
у ко јој је Ву ји ца Јев ђе вић на пи сао по гла вља „Re gres sion and Cor re la tion 
Analysis“. 
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Пр ва књи га „Хи дро ло ги ја“ на срп ском је зи ку из 1956. године

Пла ни ра ње во до при вред них си сте ма све сло же ни јих кон фи гу ра ци ја, 
са све стро жи јим зах те ви ма у по гле ду зах те ва не обез бе ђе но сти ис по ру ке 
во де, са да на ме ће по тре бу мо де ли ра ња хи дро ло шких вре мен ских се ри ја, 
ра ди по у зда ни јег пла ни ра ња, по себ но ра ди по у зда ног ди мен зи о ни са ња 
аку му ла ци ја. Ве ли ке до при но се на том пла ну учи ни ла је књи га „Ap plied 
mo de ling of hydro lo gic ti me se ri es“ (155), ко ја је да ла ба зна по ла зи шта за 
ка сни ји раз вој чи та вог спек тра ме то да ма те ма тич ких мо де ла хи дро ло-
шких се ри ја, ко је се ко ри сте за по у зда ни је про јек то ва ње, по себ но у слу ча ју 
аку му ла ци о них ба се на, као и за по ве ћа ва ње ефек тив но сти ре а ли зо ва них 
си сте ма ко ри шће њем прог но стич ких мо де ла. 

По што су про бле ми гра ђе ња хи дро тех нич ких обје ка та у кар сту на-
мет ну ли вр ло озбиљ на ис тра жи ва ња, Ву ји ца Јев ђе вић се ла тио на уч не 
син те зе ре зул та та. Ра ним ра до ви ма (26,28,32) по чи ње да на свет ском ни-
воу ме то до ло шки фор ми ра област ко ја се са да зо ве Хи дро ло ги ја кар ста. 
Та ис тра жи ва ња су би ла ја ко бит на, јер су по твр ди ла да се уз од ре ђе не ге о-
тех нич ке за штит не ме ре мо гу успе шно ре а ли зо ва ти аку му ла ци је у кар сту. 
Аме рич ко-ју го сло вен ском про јек том о хи дро ло шким и во до при вред ним 
про бле ми ма кар ста ко га је ор га ни зо вао и во дио – про фе сор Јев ђе вић је 
на уч но про фи ли сао из ван ред ну ка дров ску ба зу струч ња ка у СФРЈ, та ко да 
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се ка сни је у све ту го во ри ло о „ју го сло вен ској шко ли кар ста“. У та да шњој 
СФРЈ су успе шно ре а ли зо ва не ве ли ке аку му ла ци је у кар сту на Тре би шњи-
ци, Не ре тви, Ра ми, Це ти ни, Зе ти, итд. Он је пр ви ја сно де фи ни сао стра-
те шки прин цип аку му ли са ња и за др жа ва ња во да на по вр ши ни карст них 
те ре на, ка ко би се омо гу ћи ло њи хо во ко ри шће ње, уре ђе ње и за шти та, што 
се при ме њу је као ба зна стра те ги ја и са да. По том кон цеп ту се упра во пла-
ни ра ко ри шће ње Гор њих хо ри зо на та у Ис точ ној Хер це го ви ни. 

У овој обла сти пу бли ко вао је ве ћи број ра до ва у пе ри о ду 1953–1981.
го ди не. У ра ду (129) да је ме то до ло шке окви ре за из ра ду прог но стич ких 
ма те ма тич ких мо де ла оти ца ја у усло ви ма кар ста, што је са да по себ но ак-
ту е лан про блем за по бољ ша ва ње про из вод них мо гућ но сти ре а ли зо ва них 
си сте ма. Кру ну на уч них ак тив но сти у овој обла сти пред ста вља ју књи ге 
Karst Hydro logy and Wa ter Re so ur ces (134) и Karst Wa ter Re se arch Ne eds (159). 
У тим књи га ма су да ли из ван ред не до при но се и број ни ње го ви са рад ни ци 
из Ју го сла ви је. Је дан од уче сни ка у том про јек ту, проф. др Пе тар Ми ла-
но вић, чи ја су по дроб на ис тра жи ва ња омо гу ћи ла ре а ли за ци ју си сте ма 
на Тре би шњи ци у вр ло сло же ним усло ви ма карст не хи дро гра фи је, са да 
је је дан од нај по зна ти јих свет ских кар сто ло га и до бит ник ви ше вр ло пре-
сти жних ме ђу на род них при зна ња за ис тра жи ва ња у обла сти хи дро ло ги је 
кар ста. Са уче сни ком у про јек ту, проф. др Пе тром Сто ји ћем, гра ди те љем 
свет ски по зна те бра не Гран ча ре во на Тре би шњи ци, Јев ђе вић у ра ду (146) 
раз ма тра спе ци фич не про бле ме ре а ли за ци је тог про јек та и вр ло бит не 
ге о тех нич ке ра до ве ко ји су то омо гу ћи ли. 

3. Ста ти стич ка и Сто ха стич ка хи дро ло ги ја и Те о ри ја ри зи ка 

Глав ни до при нос и по мак у свет ској на у ци проф. Јев ђе вић је учи-
нио ти ме што је пр ви раз вио и при ме нио у хи дро ло шким ана ли за ма сто-
ха стич ке ме то де. Том ори јен та ци јом на при ме ни у во до при вре ди та квог 
ана ли тич ког апа ра та отво рио је но ву еру у раз во ју Хи дро ло ги је као ба зне 
на у ке о во да ма. 

Го ди не 1972. Ву ји ца Јев ђе вић је у САД об ја вио књи ге Pro ba bi lity and 
Sta ti stics in Hydro logy (105) и Stoc ha stic Pro ses ses in Hydro logy (106) и оне 
на ме ђу на род ном пла ну пред ста вља ју нај бо ље си сте ма ти зо ва не књи ге из 
обла сти при ме не ме то да ма те ма тич ке ста ти сти ке и сто ха стич ких ана ли-
за вре мен ских се ри ја у хи дро ло ги ји. Обе књи ге су пре ве де не на срп ски 
и број не свет ске је зи ке и по ста ле су ши ро ко ко ри шће не у хи дро ло шким 
ана ли за ма. Пр вом књи гом је учи њен ве ли ки по мак од де скрип тив не ка, 
ка ко аутор ка же „ин фе рен ци јал ној ста ти сти ци“. Она об у хва та ма те ма-
тич ки опис осо би на хи дро ло шких слу чај них про мен љи вих и упо тре бу 
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те о ри је ве ро ват но ће, ма те ма тич ке ста ти сти ке и те о ри је слу чај них про-
це са при ре ша ва њу хи дро ло шких и во до при вред них про бле ма. Ти ме је 
Хи дро ло ги ја усме ре на у прав цу ко ји је, ка ко то че сто би ва, убр зо под ста-
као раз вој фун да мен тал них на у ка, у овом слу ча ју Те о ри је ве ро ват но ће 
и Те о ри је слу чај них про це са, јер су се и во де ћи ма те ма ти ча ри по че ли да 
ба ве упра во хи дро ло шким се ри ја ма, као нај сло же ни јим али и нај ва жни јим 
ре пре зен ти ма слу чај них про це са. 

У књи зи Stoc ha stic Pro ces ses in Hydro logy (106) ко ја спа да у јед ну од 
нај ци ти ра ни јих књи га у обла сти Хи дро ло ги је, раз ви јен је ана ли тич ки 
апа рат ко ји омо гу ћа ва вр ло со фи сти ци ра не ана ли зе хи дро ло шких се ри ја, 
ка ко би се та квом ана ли зом до би ло што ви ше по да та ка ко ји омо гу ћа ва ју 
по у зда ни је про јек то ва ње во до при вред них си сте ма и тач ни је апри ор но 
од ре ђи ва ње ефе ка та ко ји се од њих оче ку ју. По себ но су об ра ђе на по гла-
вља о ко ре ла ци ји, спек трал ној ана ли зи (ко ја је вр ло бит на са ста но ви шта 
уоча ва ња мо гу ће по ја ве ци клич но сти хи дро ло шких фе но ме на, нпр. на-
го ми ла ва ња вод них и су шних го ди на), ана ли зи оп се га, ме то ди пи ко ва, 
ана ли зи пре ла зних ста ња, пре кид них про це са, а зад ње по гла вље се од-
но си на при ме ну ком пју тер ске тех но ло ги је и екс пе ри мен тал них ме то да у 
хи дро ло ги ји. Ова књи га, илу стро ва на број ним при ме ри ма, ве о ма бр зо је 
по ста ла ре фе рент на и у нај ве ћој ме ри до при не ла афир ма ци ји про фе со ра 
Јев ђе ви ћа на свет ском пла ну. То по твр ђу је ње на ци ти ра ност у во де ћим 
свет ским ча со пи си ма и књи га ма дру гих ауто ра. Оп ште је ми шље ње да су 
те две обим не мо но гра фи је из вр ши ле ко ре нит ути цај на раз вој свет ске 
на у ке о во да ма, јер су њи ма фун ди ра ни но ви прав ци хи дро ло шких ис-
тра жи ва ња на ба зи ана ли за сто ха стич ких про це са. Низ нај ве ћих свет ских 
ауто ри те та у обла сти хи дро ло ги је (Н.А.Кар тве ли шви ли, Г.П.Ка ли њин, 
S.S.Ki siel, N.C.Ma ta las, V.Klemeš и др) у сво јим из у зет но по зна тим књи га ма 
из хи дро ло ги је, об ја вље ним ка сни је, по дроб но ис ти чу пи о нир ску уло гу 
про фе со ра Јев ђе ви ћа на пла ну „упу ћи ва ња хи дро ло ги је но вим, са вре ме-
ним ко ло се ком сто ха стич ких ана ли за“ (ци тат из јед не од књи га ака де ми ка 
Н.А. Кар тве ли шви ли ја).

Из тих основ них ис тра жи ва ња и ба зних књи га Ву ји це Јев ђе ви ћа усле-
дио је раз вој чи та вог спек тра по себ них ме то да, за по је ди не вр ло ва жне 
аспек те пла ни ра ња си сте ма у обла сти во да. По што ана ли за екс трем них 
хи дро ло шких фе но ме на (та ла са ве ли ких во да, екс трем них су ша, ки ша 
нај ве ћег ин тен зи те та) по ста је из у зет но ва жан про блем про јек то ва ња за-
штит них си сте ма, аку му ла ци ја, ка на ли за ци о них си сте ма у гра до ви ма, 
Ву ји ца Јев ђе вић уоча ва мо гућ но сти ко је пру жа ју те о риј ска ис тра жи ва-
ња ма те ма ти ча ра проф. др Петрa То до ро вићa и са њим у ви ше ра до ва 
(75,80,89) апли ка ци о но ра ди на ме то ди ци ко ја је са да по зна та као Ме то да 
пи ко ва. Ме то да омо гу ћа ва да се још у фа зи пла ни ра ња мно го бо ље из у че 
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екс трем ни хи дро ло шки фе но ме ни, ка ко би се оба ви ло по у зда ни је про јек-
то ва ње си сте ма. Ме то да је ка сни је до ра ђи ва на и над гра ђи ва на у Ср би ји 
од стра не не ка да шњих сту де на та Ву ји це Јев ђе ви ћа (Во ји слав Вук ми ро вић 
и др.), та ко да се са да упра во Ср би ја сма тра јед ном од зе ма ља у ко јој се 
нај да ље оти шло са раз во јем ана ли тич ког апа ра та за ана ли зу екс трем них 
хи дро ло шких фе но ме на. 

Ву ји ца Јев ђе вић је раз вој Сто ха стич ке хи дро ло ги је усме ра вао у ви-
ше пра ва ца ко је је зах те ва ла прак са пла ни ра ња си сте ма. На во де се че сто 
ци ти ра не књи ге: Ap plied Mo de ling of Hydro lo gi cal Ti me Se ri es (155), у ко јој 
се де фи ни ше ме то ди ка мо де ли ра ња хи дро ло шких се ри ја за по тре бе по-
у зда ни јег пла ни ра ња си сте ма, и Struc tu re of Daily Hydro lo gic Se ri es (171), 
ко ја кроз раз ма тра ње струк ту ре хи дро ло шких се ри ја днев них вред но сти 
(па да ви на, про то ка) ства ра из ван ред ну осно ву за раз вој крат ко роч них 
прог но стич ких мо де ла. Ове две књи ге проф. Јев ђе ви ћа пред ста вља ју син-
те зу тех ни ке ана ли зе хи дро ло шких вре мен ских се ри ја ко ју је он увео. У 
зад њој про фе сор Јев ђе вић је ову тех ни ку скра ће но и на се би свој ствен 
прак ти чан на чин озна чио као TIPS-при ступ (Ten dency-In ter mit tency-Pe-
ri o di city-Stoc ha sti city). Већ је у са мом на зи ву ме то де аутор ис та као ко ји 
се све бит ни еле мен ти слу чај ног про це са об у хва та ју мо де ли ра њем: тренд 
(тен ден ци ја) раз во ја про це са, ис пре ки да ност (по ја ва ско ко ви то сти), пе-
ри о дич ност про це са (вр ло бит но код са гле да ва ња ци клич них по на вља ња 
хи дро ло шких фе но ме на, на ро чи то у слу ча ју уза стоп ног на го ми ла ва ња 
су шних и вод них пе ри о да), и сто ха стич ка ком по не на та про це са. Упра во је 
ко ри сте ћи ту ме то ду Ву ји ца Јев ђе вић до шао до по твр де Ми лан ко ви ће вих 
ци клу са, уно се ћи у њих још и вр ло бит ну слу чај ну ком по нен ту. 

У обла сти во до при вред них ана ли за ва жно је ис та ћи да је Ву ји ца Јев-
ђе вић био ме ђу пр ви ма ко ји су уве ли и раз ма тра ли про бле ме ри зи ка и не-
из ве сно сти при во до при вред ном пла ни ра њу, Hurst-ов фе но мен, си стем-
ски при ступ у мо де ли ра њу, итд. Ра до ви из те обла сти су пу бли ко ва ни у 
свет ским ча со пи си ма и на нај зна чај ни јим кон фе рен ци ја ма. Као при мер се 
на во ди са мо књи га System Ap pro ach to Hydro logy (1971), јед на од че сто ци-
ти ра них књи га чи ји је пр ви аутор и еди тор проф. Јев ђе вић, а ко ја је на ста ла 
као ре зул тат би ла те рал ног Аме рич ко-ја пан ског ис тра жи вач ког про јек та 
из обла сти Хи дро ло ги је, чи ји је ини ци ја тор и ру ко во ди лац био Јев ђе вић. 

Зна ча јан део сво јих ис тра жи ва ња про фе сор Јев ђе вић је по све тио ана-
ли зи екс трем них хи дро ло шких по ја ва: по пла ва и су ша. У тој обла сти је 
сма тран нај ве ћим знал цем, те је по зи ван да у ни зу зе ма ља др жи пре да ва ња 
упра во на ту те му, јер су те обе по ја ве по ста ле нај те жи иза зов са ко јим се 
су о ча ва чо ве чан ство. 

Пр ви рад у тој обла сти „Se qu en ce and fl uc tu a ti ons of wet and dry years“ 
об ја вио је још 1954. го ди не на кон вен ци ји IAHS и IAG GU (Рим), да би 
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на кон се ри је ра до ва пу бли ко ва них у ча со пи си ма, ме ђу на род ним кон фе-
рен ци ја ма и се ми на ри ма чи ји је био ини ци ја тор, ор га ни за тор и пре да вач, 
ре зул та те су ми рао у књи га ма „Dro ught Re se arch Ne eds“ (1978), „Co ping 
with dro ughts“ (1984), „Co ping with Flo ods“ (1995) и „De fen se from Flo ods 
and Flo od plain Ma na ge ment“ (1995). У овој обла сти је био пред сед ник про-
грам ског од бо ра, увод ни чар и пи сац члан ка о ри зи ку од по пла ва у пр вој 
ме ђу на род ној пу бли ка ци ји из ове обла сти (књи га: Flo ods and Dro ughts, 
1973). Он се ни је за др жао са мо на ис тра жи ва њу ана ли тич ких хи дро ло-
шких аспе ка та тих фе но ме на, ко ји све ви ше угро жа ва ју свет, већ је раз ма-
трао и увео и еко ном ске ме то де на том пла ну, што је под ста кло фор ми ра-
ње гра не ко ја се са да на зи ва Хи дро ло шка еко но ми ја. На и ме, по ка за ло се 
да упра во де ша ва ња на пла ну су ша и по пла ва ко ја об у хва та ју про стра на 
под руч ја, и ко ја има ју и сво је пред ви ди ве ци клу се – по кре ћу ве о ма круп не 
еко ном ске по тре се на свет ским тр жи шти ма хра не, ко ји се у ви ду лан ча-
них ре ак ци ја пре но се и на гло бал ни је еко ном ске про це се у све ту. Од лу ке 
по је ди них др жа ва о ства ра њу до дат них за ли ха хра не, по себ но жи та ри ца 
и крм ног би ља, или њи хо вом из но ше њу на про да ју све ви ше се по ве зу је 
упра во са ду го роч ним прог но за ма у до ме ну тих екс трем них хи дро ло шких 
фе но ме на ко је је из у ча вао про фе сор Јев ђе вић. 

4. Хи дро тех нич ке кон струк ци је и Хи дра у ли ка обје ка та

Пр ви ра до ви из ових до ме на су на ста ли као син те за ис тра жи ва ња 
на ста лих за по тре бе гра ђе ња бра на у Ју го сла ви ји. То су рад Пр ва на су та 
бра на у Ју го сла ви ји, об ја вљен у ча со пи су Тех ни ка (1950), као и пр ви рад ко ји 
је об ја вио у ино стран ству So me spe cial fe a tu res of de signs and con struc tion of 
earth dams and roc kfi ll dams in Yugo sla via (8). Ви сок ни во обра зо ва ња, ши-
ри на и ви зи о нар ство В. Јев ђе ви ћа нај бо ље се ви ди на при ме ру ХЕ си сте ма 
Вла си на, за ко ји је, сле де ћи ра ни ју кон цеп ци ју ака де ми ка Пе ћи на ра, ура дио 
хи дро ло шке и во до при вред не ана ли зе, од ре дио ви си ну бра не, ве ли чи ну 
аку му ла ци је, пред ви део че ти ри ка скад не хи дро е лек тра не и на пи сао да ће 
та аку му ла ци ја (та да ура ђе на са мо за по тре бе елек тро при вре де) у бу дућ но-
сти има ти из у зе тан зна чај за ре ги о нал но во до снаб де ва ње, што се по ка за ло 
тек да нас (пре ма ре ше њи ма Во до при вред не осно ве Ср би је, 2002). Из те 
обла сти се по себ но из два ја рад (10) у ко ме се да је ве о ма ко ри сна син те за 
ис ку ста ва у про јек то ва њу и гра ђе њу зе мља них и ка ме них на су тих бра на. 

По што је пла ни ра ње и гра ђе ње бра на и хи дро е лек тра на отво ри ло низ 
прак тич них, али и те о риј ских про бле ма у до ме ну хи дра у ли ке обје ка та, ко ји 
су раз ма тра ни и хи дра у лич ким мо де ли ма, али и ис тра жи ва њи ма „in si tu“ 
на објек ти ма, Ву ји ца Јев ђе вић об ја вљу је чи та ву се ри ју ве о ма за па же них 
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ра до ва из Хи дра у ли ке обје ка та. Ра до ви из овог пе ри о да су уто ли ко зна-
чај ни ји што су у до бром де лу на ста ли па ра лел но са раз во јем пр вих хи-
дра у лич ких ла бо ра то риј ских мо де ла, на ком пла ну је ути цај и ди рек тан 
до при нос про фе со ра Јев ђе ви ћа из у зе тан. Дру ги ква ли тет тих ра до ва је то 
да су ре зул та ти ди рект но им пле мен ти ра ни у кон крет не објек те бра на, аку-
му ла ци ја и хи дро е лек тра на ко је су у том пе ри о ду гра ђе не у на шој зе мљи. 

Проф. Јев ђе вић у Бе о гра ду, при ли ком про сла ве 90 го ди на жи во та 
и 65 го ди на ин же њер ског ства ра ла штва, у дру штву са ака де ми ком 

Ми о ми ром Ву ко бра то ви ћем

Ра до ви су нај че шће ини ци ра ни кон крет ним про бле ми ма, али је у 
свом пре по зна тљи вом ис тра жи вач ком при сту пу Ву ји ца Јев ђе вић увек да-
вао син те зу, ко ја је омо гу ћа ва ла и те о рет ска уоп шта ва ња. Из те ка те го ри је 
су ра до ви о при ме ни ди фу зо ра у до во ди ма под при ти ском (10), о ре ша ва-
њу про бле ма ра си па ња енер ги је пре ли ва ња ме то дом ски ско ка, што је вр ло 
успе шно при ме ње но на бра ни Ја бла ни ца (9), о гу би ци ма енер ги је на ула зи-
ма у ре зер во а ре, што је успе шно при ме ње но на ни зу обје ка та, укљу чу ју ћи 
и ви ше на ших хи дро е лек тра на са во до ста ни ма (14), итд. У тој гру пи су и 
пи о нир ски екс пе ри мен тал ни ра до ви на раз ма тра њу про бле ма на но са и 
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за си па ња аку му ла ци ја, из ко јих су усле ди ле број не ме ре за за шти ту Ја бла-
нич ког је зе ра од за си па ња (12). Вр ло су зна чај на ви зи о нар ска раз ма тра ња 
ко ри шће ња екс пе ри мен тал них сли во ва и екс пе ри мен тал них гра ђе ви на 
у ци љу пра ће ња ге не зе и ре жи ма про то ка во де и на но са (21), по че му су 
на кон то га срп ски ис тра жи ва чи по ста ли по зна ти у све ту. У окви ру ни за 
про је ка та и ис тра жи ва ња (по себ но то ком пла ни ра ња ХЕ Ђер дап, као и у 
окви ру по себ ног про јек та ис тра жи ва ња за си па ња аку му ла ци ја), фор ми-
ра на је „бе о град ска шко ла на но са“, у ко јој су би ли нај бли жи са рад ни ци и 
ђа ци Ву ји це Јев ђе ви ћа проф. Сте ван Брук, проф. Ми ло рад и Ве ра Ми ло-
ра дов, проф. Бра ни слав Ђор ђе вић и дру ги. Ре зул та ти тих ис тра жи ва ња 
су ци ти ра ни у ви ше мо но гра фи ја о на но су у све ту. 

По ред до при но са у раз во ју при ме ње не хи дра у ли ке и ла бо ра то риј ског 
мо де ли ра ња, проф. Јев ђе вић је из у зет не ре зул та те оства рио и на по љу те-
о риј ске хи дра у ли ке, што не чу ди ако се зна да је уз ди пло му гра ђе вин ског 
ин же ње ра са Уни вер зи те та у Бе о гра ду и но си лац ди пло ме хи дро тех нич-
ког ин же ње ра упра во по то ме по зна тог Уни вер зи те та у Гре но блу. Уз 30-
так дру гих ра до ва из ове обла сти сва ка ко су нај зна чај ни је књи ге Un steady 
Flow in open Chan nels (1974) и Clo sed Con du it Flow (1981), за тим 4 члан ка 
пу бли ко ва на у Jo ur nal of Hydro logy ко ји се од но се на про па га ци ју та ла са 
у ки шним ко лек то ри ма, а за прак тич не при ме не у обла сти про па га ци-
је по плав них та ла са у во до то ци ма чла нак Mu skin gum-Cun ge met hod with 
va ri a ble pa ra me ters (140), об ја вљен у ве о ма пре сти жном ча со пи су Jo ur nal 
of the Hydra u lics Di vi sion, у ко ме је да то про ши ре ње ове, да нас нај ши ре 
ко ри шће не ме то де про па га ци је и де фи ни са ни кри те ри ју ми за прак тич ну 
при ме ну од ре ђе них апрок си ма ци ја Sa int-Ve nant-ових јед на чи на не у ста-
ље ног те че ња. 

УТИ ЦАЈ НА СВЕТ СКУ 
И СРП СКУ ХИ ДРО ТЕХ НИЧ КУ НА У КУ

На ни зу ску по ва ко ји су одр жа ва ни у све ту ра ди под се ћа ња на жи вот 
и де ло про фе со ра Ву ји це Јев ђа ви ћа ис так ну то је да је он био је дан од на-
уч ни ка у обла сти во да ко ји је дао дра го це не до при но се свет ској На у ци о 
во да ма, по себ но Хи дро ло ги ји, ко ју је сво јим ра до ви ма усме рио у прав цу 
ег закт ног раз во ја, ства ра ју ћи усло ве да она оба ви све зах тев ни је за дат ке 
ба зне на у ке за пла ни ра ња све сло же ни је во до при вред не ин фра струк ту ре. 

По мно го че му про фе сор Јев ђе вић је био пр ви у Ср би ји: пр ви је док-
тор хи дро тех ни ке, пр ви про фе сор Хи дро ло ги је, пр ви про фе сор Ко ри шће-
ња вод них сна га, аутор пр ве књи ге из Хи дро ло ги је, аутор пр ве књи ге о 
вод ним сна га ма Ју го сла ви је, аутор пр вог члан ка о во до при вре ди, пла нер 
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пр вих бра на и хи дро е лек тра на у Ју го сла ви ји, осни вач пр ве хи дра у лич ке 
ла бо ра то ри је итд., а на ме ђу на род ном пла ну на кон Ми лу ти на Ми лан ко-
ви ћа је дан од нај по зна ти јих срп ских гра ђе вин ских ин же ње ра. 

Нај ве ћа вред ност де ла про фе со ра Ву ји це Јев ђе ви ћа су љу ди – из ван-
ред ни струч ња ци у обла сти во да ши ром све та, а по себ но у на шој зе мљи. 
Хи дро тех нич ки ин же ње ри ко је је, у кри тич ном пе ри о ду фор ми ра ња срп-
ске и ју го сло вен ске во до при вре де, шко ло вао про фе сор Ву ји ца Јев ђе вић 
на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду и увео у хи дро тех нич ку прак су, 
то ком раз во ја срп ске хи дро е нер ге ти ке и во до при вре де би ли су (а не ки су 
то и да нас) глав ни про та го ни сти ви со ког ре но меа на ше хи дро тех ни ке у 
свет ским раз ме ра ма. О то ме нај бо ље го во ре број не хи дро е лек тра не, аку-
му ла ци је и дру ги во до при вред ни објек ти ре а ли зо ва ни у вре ме и на кон од-
ла ска про фе со ра Јев ђе ви ћа у САД. До да на шњих да на про фе сор Јев ђе вић 
ни је пре ки дао од но се са ма ти цом, што нај бо ље по твр ђу ју ње го ве стал не 
ак тив но сти: уво ђе ње не ка да шње СФРЈ, а по себ но Ср би је, у ве ли ке ме ђу-
на род не про јек те из обла сти хи дро ло ги је, број на пре да ва ња, кон сул та ци је 
и ди ску си је ко је је сва ке го ди не др жао у Бе о гра ду у „Енер го про јек ту“ и 
на Гра ђе вин ском фа кул те ту, као и не мер љив по сре дан до при нос оства рен 
пре ко на ших ин же ње ра ко ји су под мен тор ством, или уз по моћ про фе-
со ра Јев ђе ви ћа сте кли нај ви ше ти ту ле и обра зо ва ње на хи дро тех нич ки 
из у зет но це ње ном Co lo ra do Sta te Uni ve sity, или на дру гим уни вер зи те ти ма 
у САД, а ка сни је по ста ли во де ћи ју го сло вен ски струч ња ци или пак про-
фе со ри уни вер зи те та у зе мљи и ино стран ству. 

На сли чан на чин је про фе сор Јев ђе вић ути цао и на ка дров ски раз-
вој у обла сти во да у ни зу зе ма ља све та, чак и нај ра зви је ни јих. Ин же ње ри 
хи дро тех ни ке ко ји су до ла зи ли у сво је зе мље, за вр шив ши шко ло ва ње, 
по сле ди плом ске сту ди је и док то ра те код про фе со ра др Ву ји це Јев ђе ви ћа, 
до но си ли су у сво је зе мље из ван ред на струч на зна ња и дух нај са вре ме ни-
јег гле да ња на ре ша ва ње све озбиљ ни јих про бле ма у обла сти во да. Ауто ри 
овог при ка за су се уве ри ли, у ни зу свет ских цен та ра, да је и са мо по ми-
ња ње Ср би је и Ју го сла ви је по кре та ло ла ви ну оду ше вље них под се ћа ња на 
де ло про фе со ра Јев ђе ви ћа од не ка да шњих ње го вих ђа ка.

По ци ти ра но сти у обла сти хи дро ло ги је и во до при вре де Ву ји ца Јев ђе-
вић је у са мом свет ском вр ху. Ци ти ра ност у ре фе рент ним пу бли ка ци ја ма 
пре ва зи ла зи 1.000, а ње го во име се при пре тра жи ва њи ма на Ин тер не ту 
по ја вљу је сто ти на ма пу та. Ме ђу тим, мно го је зна чај ни ја ци ти ра ност и 
ана ли за ње го вих ме то да у по зна тим књи га ма нај по зна ти јих свет ских на-
уч ни ка о во да ма. Прак тич но не ма ни јед не озбиљ ни је књи ге из обла сти 
хи дро ло ги је и во до при вред ног пла ни ра ња, об ја вље не на свим свет ским 
је зи ци ма, а да ни су по себ но раз ма тра ни и ци ти ра ни ра до ви про фе со-
ра Јев ђе ви ћа. Ње го ве ра до ве су у сво јим по зна тим књи га ма ци ти ра ли 
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и ана ли зи ра ли нај ве ћи свет ски ауто ри те ти у обла сти во да, од ко јих на-
во ди мо са мо не ке: Ven Te Chow, Н.А. Кар тве ли шви ли, C.C. Ki siel, L.S. 
Kučment, N.C. Ma ta las, Г.Г. Сва нид зе, Г.П. Ка ли нин, D.P. Lo ucks, V. Kle mes, 
N. Bu ras, Ј.Ф. Пле шков, и др. Та ци ти ра ност у кључ ним свет ским књи га-
ма из обла сти во да још је зна чај ни је при зна ње од на ве де не ве о ма број не 
ци ти ра но сти у ре фе рент ним пу бли ка ци ја ма. 

По себ но тре ба ис та ћи при зна ње ко је је до би јао про фе сор Јев ђе вић 
ти ме што му је че сто по ве ра ва но да сво јим увод ним пре да ва њи ма или 
ге не рал ним ре фе ра том отва ра нај ве ће свет ске кон гре се у обла сти во да. 
На кон гре су Свет ске асо ци ја ци је за вод не ре сур се (IW RA) у Ота ви (1988) 
пред око 1500 нај по зна ти јих свет ских екс пе ра та за во де упра во је он одр-
жао увод но пре да ва ње о тен ден ци ја ма да љих ис тра жи ва ња у обла сти во да 
у све ту. Та да је пр ви аутор овог при ка за имао при ли ку и за до вољ ство да 
у кон так ти ма са нај у глед ни јим на уч ни ци ма све та чу је ла ска ве ко мен та ре, 
пре све га о све жи ни ви зи о нар ских иде ја о да љим сме ро ви ма раз во ја на у ка 
о во да ма ко је је из нео про фе сор Ву ји ца Јев ђе вић. 

ГРА ЂА НИН СВЕ ТА

За Ву ји цу Јев ђе ви ћа су че сто са пра вом го во ри ли да је он „гра ђа нин 
све та“. По зи ван је у мно ге зе мље, би ло да одр жи ци клус пре да ва ња њи-
хо вим екс пер ти ма, или да као екс перт уче ству је у ре ша ва њу не ког ја ко 
де ли кат ног про бле ма у обла сти во да. Та кав ста тус гра ђа ни на Све та сте као 
је за хва љу ју ћи зна њу, али и лич ним осо би на ма. 

Све стра но хи дро тех нич ки обра зо ван и што је исто то ли ко ва жно 
– ве о ма ра до знао и вре дан – про фе сор Јев ђе вић је по ред Хи дро ло ги је, у 
ко јој је на чи нио на уч не про до ре трај ног зна ча ја, фун ди ра ју ћи но ве на уч не 
прав це, вр ло це ње не ра зул та те оства ри вао и у обла сти хи дро е нер ге ти ке, 
хи дра у ли ке обје ка та, за шти те во да и во до то ка, упра вља ња во да ма, ме ђу-
на род не по ли ти ке у обла сти во да, итд. То се по себ но за па жа док се чи та 
ње го ва пу бли ка ци ја са си сте ма ти за ци јом струч них про бле ма ко је је по 
по зи ву вла да ре ша вао у 60 зе ма ља све та. Чи та ју ћи је стал но ви ди те пред 
со бом из у зет но ра до зна лог чо ве ка, ко га све ин те ре су је, ко ји у раз не струч-
не про бле ме од мах уно си дух ег закт ног раз ми шља ња спе ци ја ли сте упра во 
за ту област: ка да се ба ви аку му ла ци ја ма на Ин ду, Ган гу и Бра ма пу три за 
кон тро лу по пла ва; ка да раз ма тра мо гућ но сти прог но зе мон су на у Ин ди ји, 
ин си сти ра ју ћи на сто ха стич кој ком по нен ти тог про це са, али ис тра жу је 
и жи вот но ва жне по сле ди це – ге не зу по плав них та ла са и ду ге пе ри о де 
су ша; ка да пи ше о хи дра у лич ким мо де ли ма обје ка та на бра на ма; ка да се 
ба ви аспек ти ма хи дра у лич ке по у зда но сти не ких бра на у Шпа ни ји; ка да 
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да је стра те шке кон цеп ци је за снаб де ва ње во дом Дар ес Са ла а ма и ви ше 
дру гих ве ли ких гра до ва све та; ка да за хва љу ју ћи ин вен тив ној син те зи зна-
ња из ви ше на у ка во ди на уч не по ле ми ке са ен гле ским кли ма то ло зи ма о 
кли мат ским про ме на ма, њи хо вим за ко ни то сти ма и по сле ди ца ма; ка да се 
ба ви мо гућ но сти ма при ме не у по љо при вре ди теч них от па да ка са сточ них 
фар ми у Ма ђар ској; ка да из на ла зи са свим нов, мно го ра ци о нал ни ји хи дра-
у лич ки на чин екс по а та ци је по та ше са ве ли ких ду би на. Ов де су по ме то ди 
слу чај ног узор ка на бро ја ни са мо не ки про бле ми ко ји ма се ба вио про фе-
сор Јев ђе вић, ка ко би се са гле дао из у зет но ши рок оп сег ње го ве струч не 
ан га жо ва но сти и ин те ре со ва ња.

У зад њој де це ни ји жи во та про фе сор Јев ђе вић је оба вио је дан леп 
по сао – са же то је при ка зао сво је ак тив но сти у ре ша ва њу во до при вред них 
про бле ма у мно гим зе мља ма све та. На пи сао је и у ма лом бро ју при ме ра ка 
умно жио и по де лио при ја те љи ма пет пу бли ка ци ја, о сво јим ак тив но сти ма 
у Ма ке до ни ји – у ко јој је и за по чео слу жбо ва ње, у Ср би ји – у ко јој је ра дио 
на ор га ни зо ва њу во до при вред них ин сти ту ци ја и из град њи на кон II свет-
ског ра та, у БиХ – у ко јој је ура дио ве о ма мно го, фун ди ра ју ћи кон цеп ци је 
не ких нај зна чај ни јих хи дро е нер гет ских обје ка та и ор га ни зу ју ћи из ра ду 
свет ски зна чај них сту ди ја, у САД – са пре гле дом до при но са ко је је дао на 
на уч ном и струч ном пла ну у тој зе мљи и у обра зо ва њу нај ви ших хи дро-
тех нич ких ка дро ва. И на по кон, при ка зао је и про фе си о нал не ак тив но сти 
у ви ше од 60 зе ма ља све та. То је из ван ред на при ли ка да се хи дро тех нич ка, 
али и ши ра свет ска јав ност упо зна са јед ном из у зет ном про фе си о нал ном 
ка ри је ром, ве ро ват но нај бо га ти јом и нај ра зно вр сни јом по опу су у чи та-
вом све ту. И са нај ве ћим ути ца јем на раз вој хи дро тех ни ке све та то ком 
по ла ве ка, ако се има у ви ду и про фе со ро ва уло га у шко ло ва њу нај ви ших 
ка дро ва, ко ји су упра во код ње га сте кли нај ви ше обра зо ва ње, а са да у мно-
гим зе мља ма све та оба вља ју из у зет но од го вор не по сло ве у обла сти во да.

Ов де не ће мо на бра ја ти ни зе мље, ни по сло ве на ко ји ма је про фе сор В. 
Јев ђе вић ра дио. Освр ну ће мо се са мо на им пре си је ко је се на ме ћу чи та о цу 
ка да се упо зна са са др жа јем про фе со ро вих тек сто ва. Тач ни је, по ме ну ће мо 
са мо атри бу те са ко ји ма се мо же опи са ти та ак тив ност про фе со ра Јев ђе-
ви ћа то ком се дам де це ни ји плод ног ства ра ла штва.

Ви зи о нар ска му дрост. Проф. Јев ђе вић је ви зи о нар ски про це њи вао 
смер раз во ја на у ка о во да ма, ути ру ћи пот пу но но ве, не сте ре о тип не пу те-
ве. То се ви ди у фун ди ра њу по је ди них гра на и под гра на Хи дро ло ги је (Сто-
ха стич ка хи дро ло ги ја, Те о ри ја су ша, Те о ри је по вод ња и ком плек сних ме ра 
за шти те од по пла ва, итд), као и у ни зу чла на ка, од ко јих је по себ но илу-
стра ти ван са тог ста но ви шта из ван ре дан син те зни чла нак „Хи дро ло ги ја 
за 21. век“, ко ји је упра во при мер ви зи о нар ског пред ви ђа ња бу ду ћих де-
ша ва ња на пла не ти у обла сти во да, де ша ва ња за ко ја тре ба бла го вре ме но 
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на ћи од го ва ра ју ћи на уч ни, али и пла нер ски од го вор. Ме ђу тим, про фе-
со ро ве ви зи о нар ске ви зи је ни су се за вр ша ва ле са мо на на у ци, већ и на 
стра те шким струч ним пи та њи ма, од ко јих по ми ње мо са мо не ке: ме то де 
екс пло а та ци је и за шти те во да у карст ним ре о ни ма у ви ше зе ма ља све та, 
вред но ва ње ком плек сне уло ге аку му ла ци о них ба се на и пре ба ци ва ња во де 
на ве ли ка ра сто ја ња у ни зу ре ги ја, ин те грал ни раз вој си сте ма на ве ли ким 
сли во ви ма, по моћ број ним зе мља ма у кон ци пи ра њу на ци о нал них во до-
при вред них про гра ма, итд. По ме ни мо са мо да је још да ле ке 1946. го ди не 
на пи сао књи гу „Во до при вред на осно ва – при вред но тех нич ка сту ди ја“, у 
ко јој је раз вио ме то до ло ги ју за из ра ду тог нај ви шег план ског до ку мен та 
у обла сти во да ко ји је ак ту а лан нај ве ћим де лом и са да, у вре ме гра ђе ња 
са свим но ве, нај сло же ни је кла се ин те грал них во до при вред них си сте ма. 

Ка дров ска да ле ко ви дост и ал тру и зам. Као про фе сор и пе да гог 
проф. Јев ђе вић је сва ка ко дао нај ве ћи до при нос у све ту на пла ну обра-
зо ва њу нај ква ли тет ни јих ка дро ва у обла сти хи дро тех ни ке. За хва љу ју ћи 
ње го вом лич ном ан га жо ва њу и ви со ком угле ду Co lo ra do Sta te Uni ver sity 
је по стао нај по зна ти ја свет ска ви со ка шко ла из обла сти хи дро тех ни ке, у 
ко ју су хр ли ли на по сле ди плом ске и док тор ске сту ди је мла ди ис тра жи-
ва чи са свих кон ти не на та, пре све га због то га што им је им по но ва ло да 
бу ду сту ден ти про фе со ра Јев ђе ви ћа. То је био и ње гов нај де ло твор ни ји 
труд, јер су на кон шко ло ва ња ње го ви ма ги стран ти и док то ран ти по ста ја-
ле нај у глед ни је лич но сти у обла сти во да у сво јим зе мља ма – на свих шест 
кон ти не на та. О њи хо вим ус пе си ма проф. Јев ђе вић пи ше са очин ском то-
пли ном, ра ду ју ћи се њи хо вим ус пе си ма и нај ви шим ме ђу на род ним при-
зна њи ма ко ја до би ја ју. 

Ин вен тив ност. У број ним за да ци ма ко је је ре ша вао проф. Јев ђе вић 
је ис по ља вао из ван ред ну на уч ну ин вен тив ност. Нај бо љи при мер за то је 
тех нич ко ре ше ње ко је је дао у Sa skatche wan-u (Ка на да) за ра ци о на ли за ци ју 
екс пло а та ци је по та ше хи дра у лич ким пу тем, при ме ном па ро ва бу шо ти на 
(Dual ca vity ap pro ach). За хва љу ју ћи не са мо до бром по зна ва њу хи дро ме-
ха ни ке, већ и из у зет но ин вен тив ном по ве зи ва њу зна ња из раз ли чи тих 
на у ка ус пео да учи ни ве ли ке уште де ком па ни ји ко ја се ба ви екс пло а та-
ци јом ми не рал них си ро ви на, а ко ја је на кон кон сул то ва ња не ко ли ко нај-
и стак ну ти јих про фе со ра са аме рич ких уни вер зи те та му дро за кљу чи ла 
да тре ба пру жи ти шан су упра во про фе со ру Јев ђе ви ћу да про ве ри сво ју 
ори ги нал ну иде ју. Из у зет ну ин вен тив ност је ис ка зи вао и у мно гим дру гим 
про јек ти ма: ана ли за по у зда но сти луч но гра ви та ци о не бра не Chi eng mal 
(arch-gra vity dam at Chi eng mal) у Тај лан ду, раз ма тра ње уло ге во до при вред-
ног про јек та на Ти гру и Еуфра ту у Тур ској, раз ра да иде је за ви ше на мен ске 
ту не ле у Ан ди ма у Пе руу, ко ји слу же за екс по а та ци ју ми не ра ла, тран спорт 
и во до при вред но ко ри шће ње, итд. 
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На уч ни ин те гри тет. Јед на од по себ них од ли ка ко ју по се ду ју на уч-
ни ци нај ви шег фор ма та је по сто ја ност и ин те гри тет у од бра ни вла сти-
тих ис прав них струч них и људ ских уве ре ња. Про фе со ра Јев ђе ви ћа кра си 
упра во та осо би на. При ме ра има мно го, али из дво ји ће мо ње го ву упор ну 
и те шку бор бу ко јом је ус пео да од бра ни сво ја ис прав на уве ре ња да тре ба 
из ме ни ти дис по зи ци је две ве ли ке хи дро е лек тра не у Бо сни, он да ка да је 
про јек то ва ње већ уве ли ко по од ма кло. У слу ча ју ХЕ Ја бла ни ца ус пео је да 
ту ХЕ пре тво ри у аку му ла ци о ну ХЕ, са знат но ве ћим вод ним би лан сом и 
ве ћом кон цен тра ци јом па да и са ве ћом ин ста ли са ном сна гом, а у слу ча-
ју ХЕ Јај це II ус пео је у свом на сто ја њу да се скра ти не по треб но ду га чак 
де ри ва ци о ни ту нел, ка ко би се еко ном ске пер фор ман се елек тра не знат но 
по бољ ша ле. У оба слу ча ја нај пре је био са свим уса мљен, али је упор но-
шћу и до бром ар гу мен та ци јом ус пео да ре а ли зу је сво је иде је. Пун лич ни 
и струч ни ин те гри тет је ис ка зи вао и у сва ко днев ном ра ду у Ср би ји, ка да 
је од би јао да при хва ти ме ша ње по ли тич ких ли де ра у од лу чи ва ње о суп-
тил ним стро го струч ним пи та њи ма. За то ни је био оми љен код оних по ли-
ти ча ра ко ји се би до пу шта ју да се ме ша ју у ства ри о ко ји ма не зна ју го то во 
ни шта, али су га ува жа ва ли због ус прав ног др жа ња и бес ком про ми сне, 
али увек до бро ар гу мен то ва не бор бе за тех нич ки нај ва ља ни ја ре ше ња. 

Сту ди о зност. Про фе сор Јев ђе вић је био вр ло сту ди о зан у сва ком по-
слу. Спа да у ка те го ри ју оних пер фек ци о ни ста, ра до хо ли ча ра, ко ји не ште ди 
на по ре да би про је кат на ко ме ра де до ве ли до пу не пер фек ци је. При ме ра о 
тој од ли ци про фе со ра има мно го, ма да о то ме, на рав но, про фе сор не пи ше, 
већ о то ме тре ба за кљу чи ва ти из кон тек ста, из оно га што про ве ја ва у опи су 
свих ње го вих ве ли ких про је ка та ши ром све та. По ме ну ће мо са мо ње го во 
ан га жо ва ње на фор ми ра њу пр ве хи дра у лич ке ла бо ра то ри је у Ју го сла ви ји, 
од мах на кон II Свет ског ра та. Да би осно вао ла бо ра то ри ју на нај ви шем 
ни воу, при ме ре ну за да ци ма пред сто је ће град ње но вих хи дро тех нич ких, 
по себ но хи дро е нер гет ских обје ка та, про фе сор Јав ђе вић је об и шао ве ћи 
број нај по зна ти јих и нај у спе шни јих европ ских ла ба ра то ри ја, пре но се ћи 
у Бе о град нај бо ља ис ку ства. За хва љу ју ћи то ме Хи дра у лич ка ла бо ра то ри ја 
Ин сти ту та за во до при вре ду ко ја је под ње го вим ру ко вод ством са гра ђе на 
крај Бе о гра да убр зо је по ста ла јед на од нај у зор ни јих ла бо ра то ри ја те вр сте 
у све ту, и са ве ли ким успе хом је ре ши ла све ве о ма сло же не за дат ке ко ји су 
се по ја вљи ва ли у град њи вод не ин фра струк ту ре у та да шњој Ју го сла ви ји, 
али и у ни зу зе ма ља све та, по себ но зе ма ља у раз во ју. Мно ги нај зна чај ни ји 
хи дро тех нич ки објек ти у Ази ји, Афри ци, Ла тин ској Аме ри ци су мо дел ски 
ко нач но об ли ко ва ни упра во у тој ла бо ра то ри ји. 

Спек тар увек но вих, све жих иде ја. Про фе со ра Јев ђе ви ћа од ли ку је 
то да не ро бу је сте ре о ти пи ји, већ да о на уч ним и струч ним про бле ми ма 
раз ми шља увек са по зи ци ја но вих, ори ги нал них иде ја. У сво јој књи зи 
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сам ка же да га је на дах њи вао фран цу ски ин же њер, на уч ник и фи ло зоф 
Qu a cot, чи ји је ства ра лач ки при ступ са жео у кри ла ти цу, у прин цип: Every 
new ac com plis hment in cre a ting wa ter re so ur ces en gi ne e ring sho uld be ba sed 
on no vel ap pro ac hes. Про фе сор увек раз ми шља и ства ра упра во са тих 
по зи ци ја но вих при сту па, али и сво је са рад ни ке и сту ден те охра бру је да 
кре а тив но раз ми шља ју и да се кло не сте ре о ти пи је и хо да ња ис кљу чи во 
утр ве ним на уч ним пу те ви ма. 

Фак си мил све ске у ко јој 1. VI II 1941. го ди не за по чи ње 
у кон цен тра ци о ном ло го ру пи са ње књи ге

По ве за ност на у ке и прак се. Нај ве ће ства ра о це од ли ку је нај те шња 
по ве за ност на уч них иде ја са њи хо вом при ме ном у прак си. Про фе сор Јев-
ђе вић је нај бо љи при мер за то. Мо гло би се ре ћи да је чи тав ње гов ге нет-
ски склоп био упра во про гра ми ран да тра га за нај це лис ход ни јим спле том 
на уч них иде ја и њи хо вим ожи во тво ре њем у прак си. Та ве за код про фе со ра 
је увек би ла дво смер на: ак ту ел ни струч ни про бле ми су на ме та ли по тре-
бу да се из на ђу на уч ни ме то до ло шки од го во ри за њи хо во ре ша ва ње, али 
исту те жи ну има и дру ги смер ак тив но сти – раз ви јен ана ли тич ки на уч ни 
апа рат, ко јим се раз ја шња ва ју не ке фи зич ке за ко ни то сти, и до ко га се до-
шло де дук ци јом и ана ли тич ким опи си ва њем не ких на уч них чи ње ни ца, 
тре ба што пре ста ви ти у слу жбу ре ша ва ња кон крет них про бле ма хи дро-
тех нич ке прак се. Та квом при сту пу про фе сор је учио и сво је сту ден те, што 
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је да ва ло по себ ну спе ци фич ност чи та вој ње го вој шко ли. Мо же се ре ћи 
да су сту ден ти – ма ги стран ти и док то ран ти – и из нај у да ље ни јих зе ма ља 
све та та ко ра до до ла зи ли упра во на CSU, код про фе со ра Јев ђе ви ћа, за то 
што су зна ли да ће им про фе сор пред ло жи ти да раз ра ђу ју у окви ру сво-
јих те за и док то ра та упра во не ке жи вот но ва жне про бле ме, за ко је тре ба 
на ћи ва љан на уч ни од го вор. 

Проф. Јев ђе вић у не фор мал ним струч ним раз го во ри ма 
на свет ским кон гре си ма
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Чо век не пре ва зи ђе не рад не енер ги је. Про фе сор, на рав но, у сво јим 
књи га ма не пи ше о се би и свом рад ном ела ну, али пот пи сни ци ма овог 
тек ста је до бро зна но да је про фе сор био ра до хо лик, чо век чи ји је ме диј 
у ко ме се је ди но ва ља но осе ћа – рад, и опет – рад. Из све за ка у ко ји ма је 
пе дант но и вр ло уред но упи си вао сво је днев не ак тив но сти то ком ви ше 
де це ни ја, де ле ћи их пре ма ка рак те ру (струч ни рад, ис тра жи ва ња, пи са ња, 
итд), а ко је је оста вио Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду на чу ва ње, ви ди 
се да је рад ни дан про фе со ра Јав ђе ви ћа био 12 до 14 са ти, па и ви ше са ти 
днев но. Тач ни је – сва ко днев но! И та ко де це ни ја ма! И у свим жи вот ним 
си ту а ци ја ма, чак и он да ка да сви око ње га до ко ли че, не зна ју ћи шта ће 
са со бом. Про фе сор је увек знао шта ће са со бом, па би при о нуо на не ки 
по сао, нај ко ри сни ји ко ји се у том мо мен ту мо же из на ћи! У ру ка ма ауто ра 
овог тек ста је је дан из у зе тан до ку мент, ко ји о то ме ре чи то и објек тив но 
го во ри – из ме ђу ре до ва. Као ре зер вни офи цир вој ске Ју го сла ви је Ву ји ца 
Јев ђе вић је за ро бљен апри ла 1941. то ком на па да Хи тле ра на Ју го сла ви ју и 
пребачен у Не мач ку, у за ро бље нич ки ло гор за офи ци ре. По што су, сход но 
Же нев ској кон вен ци ји, за ро бље ни офи ци ри има ли бла жи рад ни трет-
ман, ин же њер Јев ђе вић се од мах ла тио по сла, не гу бе ћи вре ме. На ба вља 
јед ну све ску са твр дим ко ри ца ма и да на 1.8.1941. на пр вој стра ни све ске 
ка ли граф ским сло ви ма ис пи су је: За по че то пи са ње 1.VI II.1941. На са мом 
по чет ку да је оп ште на по ме не у ко ји ма на гла ша ва да „тре ба во ди ти ра чу на 
о ду жи ни па су са ... ра ди лак шег чи та ња“, и што је по себ но ин те ре сант но 
да „то ком да на тре ба за о кру гли ти пи са ње од ре ђе не ма те ри је, јер пре о-
ста ли те жи про бле ми и не ја сно ће не на во де на рад, већ од би ја ју, а ти ме 
сла бе рас по ло же ње за на ста вак пи са ња“. За тим сле де стра ни це ис пи са не 
пе дант но, ка ли граф ски, са ски ца ма о па да ви на ма, ис па ра ва њу, оти ца ји ма, 
из рав на ва њу про то ка у аку му ла ци ја ма, во де ним та ло зи ма, ме то да ма ко ре-
ла ци је, на чи ни ма кре та ња во да, реч ном на но су, кре та њу под зем них во да 
ка бу на ру, итд. По сто је стра ни це на ко ји ма су за по је ди не про бле ме во да 
за бе ле же не са мо стра те шке ви зи је, са на по ме ном ка ко то тре ба ис тра жи-
ти! Тре ба за па зи ти: ин же њер Јев ђе вић је за по чео тај на уч ни ма ну скрипт 
у вре ме ка да су се Нем ци већ про би ли до Смо лен ска. И док су апа ти ја и 
без на ђе го то во па ра ли са ли ње го ве дру го ве у ло го ру – ин же њер Јев ђе вић 
не у мор но ра ди, јер зна, ка ко је че сто ис ти цао, да је „рад је ди ни из лаз 
из свих си ту а ци ја, па и нај те жих“. Има ли ре чи ти јег до ка за о из у зет ном 
рад ном ела ну, о ви зи о нар ском ви ђе њу да љег раз во ја до га ђа ја, о да ле ко-
ви дом пла ни ра њу свог вла сти тог жи вот ног пу та – од те скром не све ске 
твр дих ко ри ца? (Тре ба за бе ле жи ти и сле де ће. Про фе сор Јев ђе вић је био 
осни вач и ди рек тор „Хи дро би роа“, из ко га су ка сни је на ста ли пред у зе ће 
„Енер го про јект“ и Ин сти тут за во до при ре ду. При ли ком се о бе пред у зе-
ћа „Енер го про јект“ у но ве про сто ри је, је дан ин же њер је за гле дао го ми лу 
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па пи ра из дво је ног за от пре ма ње у „От пад“ на ре ци кли ра ње, и уочив ши 
нео бич ну све ску по ди гао је, про чи тао увод ну стра ну, и по што је чуо за 
про фе со ра Јав ђе ви ћа – са чу вао је од уни ште ња. Баш као да је са мо Про ви-
ђе ње хте ло да тај из ван ре дан до ку мент бу де са чу ван од уни ште ња!). Та кав 
је рад ник про фе сор Јев ђе вић, ко га ни убе ђи ва ње чи та ве по ро ди це ни је 
мо гло да успо ри у да но ноћ ном по слу. Зна но нам је да ка да би пре мо рен 
од ра да по не кад за спао за пи са ћим сто лом, уку ћа ни би га са мо по кри ли 
ће бе том, зна ју ћи да во ли да на ста ви по сао ко ји је за по чео, од мах на кон 
крат ког пре да ха. 

Чо век кон так та, ко му ни ка ци ја, чо век знан ши ром пла не те. Као 
на уч ник и екс перт нај ви шег фор ма та про фе сор Јав ђе вић је по зи ван ши-
ром све та: да одр жи увод на пре да ва ња на нај ве ћим ме ђу на род ним кон-
гре си ма, да из ло жи сво је иде је на на ци о нал ним ску по ви ма из обла сти 
во да, да из не се сво је ми шље ње и оце ни ве ли ке и де ли кат не на уч не и раз-
вој не про јек те на ци о нал ног и над на ци о нал ног зна ча ја, да из не се сво ју 
кон цеп ци ју про јект них ре ше ња ве ли ких во до при вред них си сте ма, да бу-
де у ко ми си ја ма за оце ну док то ра та и ма ги стар ских те за, да при ми на 
кон сул та ци ју екс пер те ко ји се су о ча ва ју са не ким струч ним ди ле ма ма. 
Ње го ва раз ми шља ња о про бле ми ма во да, али и о ши рим те ма ма раз вој-
не по ли ти ке же ле ли су да чу ју ше фо ви др жа ва, ми ни стри, уни вер зи те ти, 
на уч не ака де ми је, струч на удру же ња, мно ги по је дин ци. Ва зда је био чо-
век ко му ни ка ци ја, кон так та, ра до зна ли чо век стал но у тра га њу за но вим 
струч ним те ма ма, за но вим про бле ми ма у обла сти во да ко је тре ба ре-
ши ти. Чак ка да је за шао у де се ту де це ни ју жи во та, пи сми ма и елек трон-
ском по штом ко му ни ци рао је са сто ти на ма љу ди ши ром све та, а ње го ви 
хо тел ски апарт ма ни у Бе о гра ду и дру гим зе мља ма – пре тва ра ли су се у 
рад не ка би не те, у ко ји ма се раз го ва ра на нај ви шем на уч ном ни воу о из у-
зет но ва жним струч ним, раз вој ним и по ли тич ким те ма ма. Но, про фе сор 
се ни је дру жио са мо са на уч но-струч ном, ин те лек ту ал ном ели том. Увек 
се дру жио са љу ди ма раз ли чи тих про фе си ја и ни воа обра зо ва ња, уве рен 
да се из та квих кон та ка та са љу ди ма цр пи жи вот на му дрост. Баш за то је 
ве о ма сим па тич на и ка рак те ри стич на ма ла сто ри ја ко ју је у сво јој књи зи 
на сло вио „How to tra vel in a co un try wit ho ut kno wing the do me stic lan gu-
a ge“. Ра де ћи ду же вре ме у Тај лан ду, на пла ни ра њу ве ли ких си сте ма, да 
би мо гао да ко му ни ци ра са ши ро ким кру гом обич них љу ди про фе сор је 
нај пре на пра вио реч ник од око 500 таи ре чи, на пи сав ши их фо не тич ки, у 
ћи ри ли ци. Та ко је мо гао да са љу ди ма ко му ни ци ра без пре во ди о ца. И био 
је сре ћан што је пре ва зи шао још јед ну ба ри је ру у жи во ту. У Ја па ну је из ми-
слио дру ги ме тод ко му ни ци ра ња. За кљу чио је да мно ги Ја пан ци, по себ но 
мла ђи љу ди, раз у ме ју ен гле ску реч ка да је ви де на пи са ну, али не и ка да је 
чу ју из го во ре ну. И да мо гу да од го во ре пи са но, али не и вер бал но. Та ко 
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је са њи ма ко му ни ци рао пи шу ћи на ен гле ском, и до би ја ју ћи од го во ре на 
сли чан на чин, пи са но. Зар то ве о ма сли ко ви то не по твр ђу је тврд њу да је 
про фе сор Јев ђе вић био не пра ве зи ђе ни мај стор кон та ка та, ко му ни ка ци ја, 
за гле да ња све та из нај не по сред ни јег угла. Али, и да је то чо век ин вен ци ја, 
не са мо на уч них и струч них, већ и оних жи вот них, сва ко днев них. Чо век 
ве чи то ра до знао и не у мо ран у тра га њу за но вим иде ја ма, но вим све то ви-
ма, но вим кру гом са го вор ни ка. 

Ро до љуб ве зан за сво ју до мо ви ну. Од ла ском у САД Ву ји ца Јев ђе вић 
ни је пре ки дао сво ју нај те шњу по ве за ност са до мо ви ном. Ор га ни зо вао је 
за јед нич ке на уч не про јек те САД и СФРЈ, од ко јих је нај ве ћи зна чај имао 
про је кат Хи дро ло ги ја кар ста, по ма гао је раз вој ка дро ва омо гу ћа ва њем 
по сле ди плом ских и док тор ских сту ди ја на CSU спо соб ним ин же ње ри ма 
из Ју го сла ви је, др жао струч на пре да ва ња и се ми на ре. По себ но је емо тив но 
био ве зан за Бе о град у ко ме је ра дио и Са ра је во у ко ме се шко ло вао. Сво ју 
вр ло бо га ту струч ну би бли о те ку по кло нио је Гра ђе вин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду, а осно вао је и фон да ци ју за на гра ђи ва ње нај бо љих ди плом ских 
ра до ва, ма ги сте ри ју ма и док то ра та из хи дро тех ни ке на том фа кул те ту. 
Не се бич но је по ма гао За во ду за во до при вре ду из Са ра је ва, ко ји је уз ње-
го ву са рад њу пре ра стао у ин сти ту ци ју са нај ви шим ре но ме ом. Да вао је 
до на ци је за об но ву по ро дич не ку ће у При бо ју и ње но пре тва ра ње у за-
ви чај ни му зеј. Вас пи тан на нај леп шим тра ди ци ја ма сло жне по ро дич не 
за дру ге, то ком по след њег ра та је у ду жем пе ри о ду по ма гао ро ђа ци ма и 
при ја те љи ма ко је је рат ни ви хор раз ба цао по це лом све ту да оп ста ну и да 
по но во фор ми ра ју сво је до мо ве. 

ПРИ ЗНА ЊА

За рад на об но ви и из град њи зе мље Ву ји ца Јев ђе вић је у Ју го сла ви-
ји до био ви ше од ли ко ва ња и др жав них на гра да. Ме ђу тим, о од је ку ра до ва 
про фе со ра Јев ђе ви ћа на свет ској на уч ној сце ни ре чи то го во ри број ност и 
ква ли тет ме ђу на род них на гра да до де ље них про фе со ру Јев ђе ви ћу, као и чи-
ње ни ца да је по стао пр ви ла у ре ат не ких од свет ски нај пре сти жни јих на гра да: 

− Ју на 1996. го ди не до био је као пр ви ла у е рат тек ус по ста вље ну на-
гра ду Аме рич ког удру же ња гра ђе вин ских ин же ње ра (ASCE), за 
на уч на до стиг ну ћа у обла сти во до при вре де.

− Пр ви је но си лац из у зет но це ње не Ven Te Chow на гра де Ме ђу на-
род не асо ци ја ци је за вод не ре сур се (IW RA).

− Је дан је од пр вих но си ла ца На гра де Tиson Ме ђу на род ног дру штва 
за хи дро ло шка ис тра жи ва ња (IAHS), ко ја се до де љу је са мо нај у-
глед ни јим ства ра о ци ма у обла сти Хи дро ло ги је.
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− Пр ви је до бит ник на гра де Уни вер зи те та др жа ве Ко ло ра до „Uni-
ver sity Award for Ex cel len ce in Re se arch“.

До био је и број на на уч на при зна ња у број ним зе мља ма, од ко јих се 
на во де са мо не ка: члан На уч не ака де ми је у Ту лу зу (Фран цу ска), Doc tor 
ho no ris ca u se Уни вер зи те та у Лун ду (Швед ска), ино стра ни члан Ака де ми је 
ин же њер ских на у ка Ср би је, члан Дру штва за уна пре ђе ње на у ке Ита ли је, 
итд. Био је по ча сни члан Ме ђу на род не асо ци ја ци је за вод не ре сур се (IW-
RA), Ме ђу на род не асо ци ја ци је за хи дро ло шке на у ке (IAHS), по ча сни члан 
хи дро ло шких асо ци ја ци ја Ма ђар ске, Фран цу ске, итд. Ју на 1995. го ди не, 
ју би лар ни XV го ди шњи скуп Аме рич ке ге о фи зич ке уни је AGU „Хи дро-
ло шки да ни“ био је по све ћен про фе со ру Ву ји ци Јев ђе ви ћу. Ако се зна да 
је Аме рич ка ге о фи зич ка уни ја (AGU) осно ва на још 1919. го ди не, IAHS 
1922. го ди не, ASCE 1852. го ди не итд., он да је пот пу но ја сно ко ли ко су 
вред на при зна ња из обла сти на у ке чи ји је до бит ник про фе сор Јев ђе вић. 
Го ди не 2003. у ор га ни за ци ји Гра ђе вин ског фа кул те та у Бе о гра ду и Ака де-
ми је ин же њер ских на у ка Ср би је у при су ству Ву ји це Јев ђе ви ћа упри ли чен 
је по се бан све ча ни скуп по све ћен ње го вом ју би ле ју: 90 го ди на жи во та и 
65 го ди на из у зет но плод ног ства ра ла штва у стру ци. Том при ли ком је у 
при су ству нај у глед ни јих по сле ни ка срп ске на у ке Ву ји ци Јев ђе ви ћу уру-
че на све ча на по ве ља по ча сног пред сед ни ка Дру штва хи дро ло га Ср би је. 
У при год ним го во ри ма ода то му је при зна ње за из ван ред не до при но се 
раз во ју на у ка о во да ма у све ту, раз во ју ка дро ва и из град њи ка пи тал них 
хи дро тех нич ких обје ка та у Ср би ји и Ју го сла ви ји. 



БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА РА ДО ВА ВУ ЈИ ЦЕ М. ЈЕВ ЂЕ ВИ ЋА

Про фе сор Јев ђе вић се у ве ћи ни чла на ка на ен гле ском је зи ку пот пи-
си вао као Yevje vich. Ме ђу тим, у пре гле ду би бли о гра фи је сву да је пи сан 
у ла ти нич ној тран скрип ци ји јер има ра до ва ка да се и та ко пот пи си вао.

1946.
 1. Јев ђе вић В.: Ак ту ел ни про бле ми раз во ја во до при вре де. – Тех ни ка (ја ну ар 

1946). 
 2. Јев ђе вић В.: Во до при вред на осно ва – При вред но тех нич ка сту ди ја. – 

Но ви Сад, 1946.

1949.
 3. Јев ђе вић В.: Вла син ско је зе ро и хи дро е нер гет ски си стем Вла си на-Вр ла. 

– Елек тро при вре да, фе бру ар 1949. 
 4. Јев ђе вић В.: Не ка ис ку ства у ко ри шће њу то по граф ских под ло га за сту-

ди је аку му ла ци ја. – Елек тро при вре да, мај 1949. 

1950.

 5. Јев ђе вић В.: Пр ва на су та зе мља на бра на у Ју го сла ви ји. – Тех ни ка 1–2, 1950. 

1951.
 6. Јев ђе вић В.: Вод ни по тен ци јал ре ке Не ре тве. – Елек тро при вре да 4, 1951. 
 7. Јев ђе вић В.: Ге не рал ни ге о ло шки усло ви за фор ми ра ње аку му ла ци ја у Ди-

нар ским пла ни на ма. – Елек тро при вре да. 5–6, 1951. 
 8. Jev dje vic V. and Raj ce vic B.: So me spe cial fe a tu res of de signs and con struc tion 

of earth dams and roc kfi ll dams in Yugo sla via. – Re port to the Fo urth In ter-
na ti o nal Con fe ren ce on Lar ge Dams, New Del hi, In dia, 1951. 

 9. Јев ђе вић В.: Ра си па ње енер ги је пре ли ва ња ме то дом ски ско ка. – Пр во 
са ве то ва ње ју го сло вен ских екс пе ра та за ви со ке бра не, Бе о град, 1951. 

10. Јев ђе вић В.: Не ке спе ци јал не ка рак те ри сти ке у про јек то ва њу и из град-
њи зе мља них и ка ме них на су тих бра на. – Пр во са ве то ва ње ју го сло вен-
ских екс пе ра та за ви со ке бра не, Бе о град, 1951. 

11. Јев ђе вић В. и Рај че вић Б.: На су та зе мља на бра на Вла си на. – Са оп ште ње 
са Пр ве кон фе рен ци је ју го сло вен ских екс пе ра та за ви со ке бра не, Бе о-
град, 1951. 

1952.
12. В. Јев ђе вић, Кне же вић Б. и Ба та Г.: Про бле ми за си па ња у Ја бла нич ком 

је зе ру. – Са оп ште ње са Дру ге кон фе рен ци је ју го сло вен ских екс пе ра та 
за ви со ке бра не, Ја бла ни ца, 1952.
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13. Јев ђе вић В.: Упо тре ба ди фу зо ра у га ле ри ја ма за скре та ње. – Са оп ште-
ње са Дру ге кон фе рен ци је ју го сло вен ских екс пе ра та за ви со ке бра не, 
Ја бла ни ца, 1952. 

1953.
14. Јев ђе вић В. и Рај че вић Б.: Гу би ци енер ги је на ула зу у ре зер во ар. – Елек-

тро при вре да. 2, 1953. 
15. Јев ђе вић В.: О во до др жи во сти у под зе мљу. – На ше гра ђе ви нар ство. 2–3, 

1953. 
16. Јев ђе вић В.: За ви сност основ них хи дро ло шких ве ли чи на крат ког пе ри-

о да осма тра ња и основ них ве ли чи на до вољ но ду гог пе ри о да. – Хи дро ло-
шке сту ди је, 1953. 

17. Јев ђе вић В.: Ва ри ја ци је де ли мич ног го ди шњег про то ка ре ком Дри ном. – 
Хи дро ло шке сту ди је, 1953. 

18. Јев ђе вић В.: О трен ду по ве ћа ва ња и о ве ро ват но ћи по ја ве ве ли ких и 
ма лих го ди шњих про то ка ре ком Ду нав. – Хи дро ло шке сту ди је, 1953. 

19. Јев ђе вић В.: Ва ри ја ци је ве ли ких и ма лих го ди шњих про то ка ре ке Са ве уз 
раз ма тра ње ве ли ких и ма лих во да ре ке Дри не. – Хи дро ло шке сту ди је, 1953. 

20. Jev dje vic V. i Le vin L.: En tra in ment of air in fl o wing wa ter and tec hni cal pro-
blems con nec ted with it. – Re port to the In ter na ti o nal Con fe ren ce of Hydra-
u lics (IAHR), Min ne a po lis, USA, 1953.

1954.
21. Јев ђе вић В.: Екс пе ри мен тал ни во до то ци и екс пе ри мен тал не гра ђе ви не. 

–Из град ња, 1954. 
22. Јев ђе вић В. и Д. Мар ја но вић: Хи дро е нер гет ски по тен ци ја ли у Ју го сла-

ви ји. – Елек тро при вре да 2, 1954. 
23. Јев ђе вић В. и Д. Мар ја но вић: Ис пи ти ва ње хи дро е нер гет ског по тен ци-

ја ла Ју го сла ви је. – Тех ни ка, 1954. 
24. Jev dje vic V.: Se qu en ce and fl uc tu a ti ons of wet and dry years. – Con ven tion of 

the In ter na ti o nal As so ci a tion for Sci en ti fi c Hydro logy, Ro me, 1954.
25. Jev dje vic V.: Mean an nual se qu en ce of ru noff  wa ter. – Con ven tion of the In-

ter na ti o nal As so ci a tion for Sci en ti fi c Hydro logy, Ro me, 1954. 
26. Јев ђе вић В.: Аку му ла ци је у карст ним ре ги о ни ма. – Тре ћа кон фе рен ци ја 

ју го сло вен ских екс пе ра та за ви со ке бра не,. Блед, 1954
27. Јев ђе вић В.: Боч ни бр зо ток на бра ни Ја бла ни ца. – Тре ћа кон фе рен ци ја 

ју го сло вен ских екс пе ра та за ви со ке бра не,. Блед, 1954

1955.
28. Jev dje vic V.: Sto ra ge ba sins in karst re gi ons. – Fift h In ter na ti o nal Con fe ren ce 

on Lar ge Dams, Pa ris, 1955. 
29. Jev dje vic V.: Re cu pe ra tion of energy by in tro du cing the wa ter of small wa ter co-

ur ses in pres su re tun nels. – In ter na ti o nal Con ven tion of Hydra u lics (IAHR), 
Delft , Hol land, 1955.
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30. Jev dje vic V.: On use of diff  u sers in di ver sion gal le ri es. – Con ven tion of In ter-
na ti o nal As so ci a tion for Hydra u lic Re se arch, Delft , Hol land, 1955.

31. Јев ђе вић В.: По ве ћа ње енер ги је уво ђе њем во да ма лих во до то ка у ту не ле 
под при ти ском. – Пр ва кон фе рен ци ја хи дра у ли ча ра Ју го сла ви је, Бе о-
град, 1955.

32. Јев ђе вић В.: Ме то де за при бли жно од ре ђи ва ње оти ца ја во де са карст них 
по ља. – Пр ва кон фе рен ци ја хи дра у ли ча ра Ју го сла ви је, Бе о град, 1955.

1956.
33. Јев ђе вић В.: Вод не сна ге Ју го сла ви је – Wa ter po wer re so ur ces of Yugo sla via. 

– Бе о град: Ју го сло вен ски на ци о нал ни ко ми тет свет ске кон фе рен ци је о 
енер ги ји, 1956. 

34. Јев ђе вић В. Хи дро ло ги ја. – Бе о град, 1956. 
35. Јев ђе вић В.: Хи дро е нер гет ски си стем Ма вро во. – Елек тро при вре да 2, 

1956. 
36. Jev dje vic V.: So me sta ti sti cal met hods for de ter mi ning wa ter po wer re so ur ces. 

– Re port to the 5th World Po wer Con fe ren ce, Vi en na, 1956.
37. Jev dje vic V.: A pro ce du re for the ex tra po la ti on of sta ge – dischar ge cur ves for 

the fl ood le vels. – Di jon Sympo si um of Hydro logy (IASH), Sep tem ber, 1956. 

1957.
38. Jev dje vic V.: Mo dern trends in the uti li za tion of hydro – elec tric po wer re so ur-

ces. – En gi ne e ring Jo ur nal of Th a i land.
39. Јев ђе вић В.: Основ ни про бле ми хи дро е нер ге ти ке у Ју го сла ви ји. – Елек-

тро при вре да, 1957. 

1958.
40. Jev dje vic V.: Ge ne ral aspects of the wa ter and wa ter po wer re so ur ces in Yugo-

sla via. – Swiss Jo ur nal Was ser– und Ener gi e wirtschaft .
41. Јев ђе вић В.: Ана ли за ге не рал не ше ме и раз ло зи ње не адап та ци је за хи-

дро е лек тра ну Ја бла ни ца. – Елек тро при вре да 1, 1958. 
42. Јев ђе вић В.: Про бле ми еко но ми је хи дро е нер гет ског по тен ци ја ла Ко со ва 

и њи хо ва ге не рал на ре ше ња. – Елек тро при вре да 3, 1958. 
43. Јев ђе вић В.: Од ре ђи ва ње ин ста ли са ног ка па ци те та хи дро е лек тра не 

Пе ру ћи ца. – Елек тро при вре да 3, 1958. 
44. Јев ђе вић В.: Про бле ми ис пу шта ња от пад них во да : са по себ ним освр том 

на про бле ме ре ка и ис пу шта ње от пад них во да у Ју го сла ви ји. Из град ња. 
1, 2, 3–4, 1958. 

1959.
45. Jev dje vic V.: Analyti cal in te gra tion of the diff  e ren tial equ a ti on for wa ter sto ra-

ge. – Jo ur nal of Re se arch of the Na tu ral Bu re au of Stan dards. B. Math. and 
Math. Physics. 63B: 1 Was hing ton, D. C., July–Sept, 1959. 



444 Живот и дело српских научника

46. Jev dje vic V.: Eff  ect of sud den wa ter re le a se on the re ser vo ir free out fl ow hydro-
graph. – Jo ur nal of Re se arch of the Na tu ral Bu re au of Stan dards. B. Math. 
and Math. Physics. 63B: 2 Was hing ton, D. C., Oct.–Dec, 1959. 

1960.
47. Jev dje vic V.: Com pu ta tion of the out fl ow from a bre ac hed dam. – U. S. Na ti o nal 

Bu re au of Stan dards. Was hing ton, D. C. 
48. Jev dje vic V.: Flood ro u ting met hods, di scus sion and bi bli o graphy. – U. S. Ge-

o lo gi cal Sur vey, Was hing ton, D. C., 1960. 
49. Jev dje vic V.: Out fl ow hydro graph re sul ting from sud den re le a se of pon ded wa ter 

thro ugh a lar ge ope ning. – U. S. Ge o lo gi cal Sur vey, Was hing ton, D. C., 1960. 

1961.
50. Jev dje vic V.: Un der gro und po wer plants in Yugo sla via. – Jo ur nal of the Po wer 

Di vi sion. Pro ce e dings of the Ame ri can So ci ety of Ci vil En gi ne e ring, 1961. 
51. Jev dje vic V.: Cli ma tic fl uc tu a ti ons stu di es by using an nual fl ows and eff  ec ti-

ve an nual pre ci pi ta ti ons. – In ter na ti o nal Sympo si um on Cli ma tic Chan ges, 
CER62VMY42, Oc to ber 1–8, Ro me, 1961.

52. Jev dje vic V.: So me ge ne ral aspects of fluc tu a ti ons of an nual ru noff in the 
up per Co lo ra do Ri ver Ba sin. – Re port, Sta te of Co lo ra do for Pro ject 2481, 
CER61VMY54, Sep tem ber, 1961. 

1962.
53. Jev dje vic V.: Fluc tu a ti ons of eff  ec ti ve an nual pre ci pi ta tion. – We stern Snow 

Con fe ren ce, CER62VMY17, April 16–18, Cheyen ne, Wyoming, 1962. 
54. Jev dje vic V. and F. M. Chang: Analyti cal study of lo cal sco ur. – Re port pre pa-

red for the U. S. Bu re au of Pu blic Ro ads, CER62FMC26, 1962. 

1963.
55. Jev dje vic V.: Fluc tu a ti ons of wet and dry years. Part I: re se arch da ta as sembly 

and mat he ma ti cal mo dels. – Hydro logy Pa per. 1, CSU, 1963.
56. Jev dje vic V.: Flood cha rac te ri stics and spil lway de sign. – Me e ting of the In ter-

na ti o nal As so ci a tion for Hydra u lic Re se arch (IAHR), CER63VMY55, Lon-
don, 1963.

57. Jev dje vic V.: Pat terns in se qu en ce of an nual ri ver fl ow and an nual pre ci pi ta-
tion. – In ter na ti o nal As so ci a tion for Sci en ti fi c Hydro logy (IASH) in Ber ke ley, 
Ca li for nia, CER63VMY74, Sep tem ber, 1963. 

1964.
58. Jev dje vic V.: Fluc tu a ti ons of wet and dry years, Part II: analysis by se rial cor-

re la tion. – Hydro logy Pa per. 4, CSU, 1964. 
59. Jev dje vic V.: Outlo ok for long-ran ge ra in fall and ru noff fo re cast. – Met-

hods of Hydro lo gi cal Fo re ca sting for the Uti li za tion of Wa ter Re so ur ces, 
CER65VMY55, Bang kok, Th a i land. (Wa ter Re so ur ces Se ri es; 27), 1964.
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1965.
60. Jev dje vic V.: Dif fu sion of slot jets with fi ni te ori fi ce length-width ra ti os. – 

Hydra u lic Pa per. 2, CSU, 1965.
61. Jev dje vic V.: The ap pli ca tion of sur plus, de fi cit and ran ge in hydro logy. – 

Hydro logy Se ri es. 10, CSU, 1965.
62. Jev dje vic V.: Eva lu a tion of we at her mo di fi  ca tion as ex pres sed in stre am fl ow 

re spon se. – U. S. Bu re au of rec la ma tion, 4 – D – 2747, 1965.
63. Jev dje vic V.: Stoc ha stic pro blems in de sign of re ser vo irs. – We stern Re so ur ces 

Con fe ren ce, CER65VMY56, Fort Col lins, Co lo ra do, 1965.
64. Jev dje vic V.: Ra te of chan ge of the pe ak for fl o ods pro gres sing along a chan nel. – 

In ter na ti o nal As so ci a tion for Hydra u lic Re se arch Con gress, CER65VMY58, 
Le nin grad, US SR, 1965.

65. Jev dje vic V.: Eva lu a tion of we at her mo di fi  ca tion as ex pres sed in stre am fl ow 
re spon se. – We at her Mo di fi  ca tion Sec tion, Fift h Ber ke ley Sympo si um on Mat-
he ma ti cal Sta ti stic and Pro ba bi lity as a part of the 132nd An nual Me e ting of 
the Ame ri can As so ci a tion for the Advan ce ment of Sci en ce, Ber ke ley, 1965.

66. Jev dje vic V.: Stoc ha stic pro blems in de sign of re ser vo irs. – We stern Re so ur ces 
Con fe ren ce, Fort Col lins, Co lo ra do, 1965.

1966.
67. Jev dje vic V. and R. I. Jeng: Stoc ha stic pro per ti es of la ke out fl ows. – Hydro logy 

Pa per. 14, CSU, 1966.
68. Jev dje vic V. and L. A. Ro e sner: Mat he ma ti cal mo dels for ti me se ri es of monthly 

pre ci pi ta tion and monthly ru noff . – Hydro logy Pa per. 15, CSU, 1966.
69. Jev dje vic V.: Stoc ha stic pro blems in de sign of re ser vo irs. – Wa ter Re se arch. 

Bal ti mo re, 1966. 
70. Jev dje vic V.: Eff  ect of la kes on out fl ow cha rac te ri stics. – In ter na ti o nal As so ci-

a tion of Sci en ti fi c Hydro logy, Oc to ber 1966. 

1967.
71. Jev dje vic V., R. W. Ju lian and H. J. Mo rel-Seyto ux: Pre dic tion of wa ter yield 

in high mo un tain wa ter sheds ba sed on physi o graphy. – Hydro logy Pa per. 22, 
CSU, 1967. 

72. Jev dje vic V.: An ob jec ti ve ap pro ach to de fi  ni ti ons and in ve sti ga ti ons of con ti-
nen tal hydro lo gic dro ughts. – Hydro logy Pa per. 23, CSU, 1967.

73. Jev dje vic V.: Mean ran ge of li ne arly de pen dent nor mal va ri a bles with ap pli ca-
tion to sto ra ge pro blems. – Jo ur nal of Wa ter Re so ur ces Re se arch. Ame ri can 
Ge ophysi cal Union. 3rd Qu ar ter, 1967. 

74. Jev dje vic V. and R. G. Qu im po: Stoc ha stic de scrip tion of daily ri ver fl ows. – In-
ter na ti o nal Hydro logy Sympo si um, Fort Col lins, Co lo ra do. v. 1. p. 290, 1967.

75. Jev dje vic V. and P. To do ro vic: A par ti cu lar stoc ha stic pro cess as ap plied to 
hydro logy. – In ter na ti o nal Hydro logy Sympo si um, Fort Col lins, Co lo ra do. 
v. 1, Pa per n. 39. p. 298, 1967.
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76. Jev dje vic V. and W. G. Kni sel: Th e sta ti sti cal me a su re of hydro lo gic ti me se ri es. 
– In ter na ti o nal Hydro logy Sympo si um, Fort Col lins, Co lo ra do. v. 1, Pa per n. 
40, p. 306, 1967.

77. Jev dje vic V. and I. Ro dri gu ez: Sun spots and hydro lo gic ti me se ri es. – In ter-
na ti o nal Hydro logy Sympo si um, Fort Col lins, Co lo ra do. v. 1, Pa per n. 52, p. 
397, 1967.

78. Jev dje vic V. and R. I. Jeng: Eff  ects of in con si stency and non-ho mo ge ne ity in 
hydro lo gic ti me se ri es. – In ter na ti o nal Hydro logy Sympo si um, Fort Col lins, 
Co lo ra do. v. 1, Pa per n. 58, p. 451, 1967.

79. Jev dje vic V., R. Dow ner and M. M. Sid di qui: Ap pli ca tion of runs to hydro lo gic 
dro ughts. – In ter na ti o nal Hydro logy Sympo si um, Fort Col lins, Co lo ra do. v. 
1, Pa per n. 63, p. 496, 1967.

80. Jev dje vic V. and P. To do ro vic: Eff  ects of sam pling in ter val, pe ri o di city, de pen-
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ra-An talya Sympo si um „Karst Wa ter Re so ur ces“, IAHS Pu bli ca tion No. 161, 
pp. 3–26, 1985.

182. Jev dje vic V. and N.B. Har man ci o glu: Tran sfer of hydro lo gic in for ma tion along 
ri vers par ti ally fed by kar sti fi ed li me sto nes. – Pro ce e dings of the An ka ra-An-
talya Sympo si um „Karst Wa ter Re so ur ces“, IAHS Pu bli ca tion No. 161, pp. 
115–131, 1985.

1986.
183. Jev dje vic V., N.B. Har man ci o glu and J.T.B Obeyse ke ra: Me a su res of in for ma-

tion tran sfer bet we en va ri a bles. – Pro ce e dings of Fo urth In ter na ti o nal Hydro-
logy Sympo si um on Mul ti va ri a te Analysis of Hydro lo gic Pro ces ses, held at 
Co lo ra do Sta te Uni ver sity, Fort Col lins, Co lo ra do (July 1985) and prin ted by 
H.W. Shen (Co lo ra do Sta te Uni ver sity), pp. 481–499, Oc to ber, 1986.

184. Jev dje vic V.: Th e risk fac tor in wa ter re so ur ces. – Pro ce e dings of En gi ne e ring 
Fo un da tion Con fe ren ce on „Risk-Ba sed De ci sion Ma king in Wa ter Re so ur-
ces“, held at San ta Bar ba ra, Ca li for nia (No vem ber 1985), and pu blis hed un der 
the sa me na me by the Ame ri can So ci ety of Ci vil En gi ne ers, pp. 129–140, 
Oc to ber, 1986.

185. Jev dje vic V.: Ope ra tion of wa ter re so ur ces systems. – pu blis hed in En glish by 
the Aca de mia Na ti o na le dei Lin cei, Ro me, Italy (Ita lian Aca demy of Sci en-
ces) in the pro ce e dings bo ok „La Sci en za e l In geg ne ria dei si ste mi nel la 
Ge stion de le Aque“ (Th e Sci en ce and Tec hno logy of Systems in the Ma na-
ge ment of Wa ter Re so ur ces), sympo si um held No vem ber 1984, Ro me, Italy, 
pp. 161–199, 1986.

1987.
186. Jev dje vic V. and J.T.B. Obeyse ke ra: Re la ti on ships among wa ter sto ra ge va ri-

a bles. – ASCE Jo ur nal of Wa ter Re so ur ces Plan ning and Ma na ge ment, Vol. 
113, No. 3, pp. 353–367, 1987.

187. Jev dje vic V.: Stoc ha stic Mo dels in hydro logy. – Stoc ha stic Hydro logy and 
Hydra u lics (Sprin ger-Ver lag), Vol. No. 1, pp. 17–36, 1987.

188. Jev dje vic V. and N.B. Har man ci o glu: So me re fl ec tion of the fu tu re of hydro-
logy. – pu blis hed in the pro ce e dings bo ok „Wa ter for the Fu tu re: Hydro logy 
in Per spec ti ve“, Ro me Sympo si um on Wa ter for the Fu tu re (April 1987) Int. 
Ass. of Hydro lo gi cal Sci en ces (IAHS), Publ. 20, 167, pa ges 405–414, 1987.

189. Jev dje vic V. and N.B. Har man ci o glu: De ci sion ma king in se lec ting wa ter re-
so ur ces pro jects. – pu blis hed in the pro ce e dings bo ok „Wa ter for the Fu tu re“ 
Ro me Sympo si um on Wa ter for the Fu tu re (April 1987) Int. Ass. of Hydro-
lo gi cal Sci en ces (IAHR), Publ. 20, 167, pp. 657–662, 1987.

190. Jev dje vic V. and N.B. Har man ci o glu: Re se arch ne eds on fl ood cha rac te ri stics. 
– Pro ce e dings bo ok „Ap pli ca tion of Fre qu ency and Risk in Wa ter Re so ur-
ces“ (edi ted by V.P. Singh) of the Int. Sympo si um on Flood Fre qu ency and 
Risk Analyses (May 1986), Lo u i si a na Sta te Uni ver sity, Ba ton Ro u ge, U.S.A., 
D. Re i del Pu blis hing Co., Dor drecht, Hol land, pp. 1–21, 1987.
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1988.
191. Jev dje vic V.: On fu tu re pro fes si o nal ac ti vi ti es of the in ter na ti o nal wa ter re so-

ur ces As so ci a tion. – Wa ter in ter na ti o nal, ISSN 0250-8060, Vol. 13, No. 4, pp. 
199–205, 1988.

192. Jev dje vic V.: Ba sic ap pro ac hes to co ping with fl o ods and dro ughts. – Pro ce e-
dings bo ok „Wa ter for World De ve lop ment“, Vol. I „Sum mary, Spe cial Ses si-
ons, Tra i ning and Edu ca tion“, Ot ta wa, Ca na da, pp. 97–117, 1988.

1989.
193. Jev dje vic V. and N.B. Har man ci o glu: De scrip tion of pe ri o dic va ri a tion in pa ra-

me ters of hydro lo gic ti me se ri es. – WRR Jo ur nal, Vol. 25, No. 3, pp. 421–428, 
1989.

194. Jev dje vic V. and Ra meth Si va pat ha sun dram: Mo de ling snow fall-to-snow melt 
de lay. – IASH Pu bli ca ti ons No. 181, pp. 203–211, 1989.

1990.
195. Jev dje vic V.: Pe ri o dic-stoc ha stic mo de ling of se pa ra tion of pre ci pi ta tion in to ra-

in fall and snow fall. – WRR Jo ur nal, Vol. 26, No. 10, pp. 2613–2623, Oc to ber, 
1990.

1991.
196. Jev dje vic V.: Ten den ci es in hydro logy re se arch and its ap pli ca ti ons for 21st 

cen tury. – Wa ter Re so ur ces Ma na ge ment, v. 5, p. 1–23, 1991.
197. Jev dje vic V.: Li ving with di ver si ti es and co ping with com ple xi ti es of hydro logy. 

– Catchment Ru noff  and Ra ti o nal For mu la (Edi ted by B.C. Yen), WRP, pp. 
1–17, 1991.

198. Јев ђе вић В.: Тен ден ци је у хи дро ло шким ис тра жи ва ња и њи хо ва при ме на 
у 21. ве ку. – Во до при вре да, 131 – 132, 1991.

199. Jev dje vic V.: Ac qua e Ci vi liz za zi o ne (Wa ter and Ci vi li za tion). – AT TI del la 
LXI Ri u ni o ne, L ac qua: si tu a zi o ne at tu a le e pro spet ti ve, So ci e ta ita li a na per 
il Pro gres so del le Sci en ze (Pro ce e dings of the LXI Me e ting, Wa ter: pre sent 
sta te and per spec ti ves, Ita lian So ci ety for the Pro gress of Sci en ces), Ca ta nia, 
Italy, pp. 33–39, 1991.

1992.
200. Jev dje vic V.: Con tro ver si es bet we en wa ter re so ur ces de ve lop ment and pro tec tion 

of en vi ron ment. – Chap ter 13 of the bo ok Wa ter, De ve lop ment and the En-
vi ron ment, edi ted by Wil li am Ja mes and Ja nusz Ni emczyna wich, pu blis hed 
by Le wis Pu blis hers, Inc., USA, pp. 190–225, 1992.

201. Jev dje vic V.: Edu ca tion in wa ter re so ur ces un der con ti nual evo lu tion in the ir 
pro blems and in so ci ety s at ti tu des and de mands. – in vi ted keyno te lec tu re at 
the In ter na ti o nal Sympo si um on Hydro logy and Wa ter Re so ur ces Edu ca-
tion and Tra i ning: Th e chal len ges to Me et at the Turn of the XXI Cen tury, 
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held at the Uni ver si dad Auto no ma de Chi hu a hua, Chi hu a hua, Chih., Me xi co 
(April 1991), and pu blis hed in the pro ce e dings bo ok „Hydro logy and Wa ter 
Re so ur ces Edu ca tion, Tra i ning and Ma na ge ment“, edi ted by Jo se A. Raynal, 
and pu blis hed by Wa ter Re so ur ces Pu bli ca ti ons, Hig hlands Ranch, Co lo ra do 
80126=260026, USA, pp. 35–56, 1992.

1993.

202. Jev dje vic V.: Stoc ha stic Hydro logy and its Use in Wa ter Re so ur ces Systems Si-
mu la tion and op ti mi za tion. – Klu wer Aca de mic Pu blis hers, Dor drecht, Th e 
Net her lands, 1993.
 
Ge ne ral in tro duc tion to ap pli ca tion of stoc ha stic hydro logy in wa ter re so-
ur ces 
Use and mi su se of stoc ha stic hydro logy in wa ter re so ur ces 

1994.
203. Jev dje vic V.: Co ping with Flo ods. – Klu wer Aca de mic Pu blis hers, Dor drecht, 

Th e Net her lands, 1994.
Chap ter 1: Flo ods and so ci ety 
Chap ter 3: Tec hno logy for co ping with fl o ods in the 21st cen tury, pp. 35 – 57.
Chap ter 28: Clas si fi  ca tion and de scrip tion of fl ood mi ti ga tion me a su res, pp. 
573–584.

1995.
204. Jev dje vic V., fi rst aut hor and edi tor: Co ping with fl o ods. – Pro ce e dings bo ok 

of the Advan ced Study In sti tu te, held at Eri ce, Si cily, Italy, in 1994, pu blis hed 
by Klu wer Aca de mic Pu blis hers, 1995.

205. Jev dje vic V., fi rst aut hor and edi tor: De fen se from fl o ods and fl o od plain ma na-
ge ment. – Pro ce e dings bo ok of the Advan ced Study In sti tu te, held in Bu da-
pest, Hun gary in 1994, pu blis hed by Klu wer Aca de mic Pu blis hers, Dor drecht, 
the Net her lands, 1995.

206. Jev dje vic V.: Wa ter re so ur ces and sta ti stics: past, pre sent and fu tu re. – pa per 
pre sen ted at the SPRU CE Con fe ren ce, held in Lis bon, Por tu gal, (April 1992), 
and pu blis hed in the pro ce e dings bo ok Sta ti stics for the En vi ron ment by John 
Wi ley and Sons as Chap ter 10, pp. 201–224. Al so pu blis hed as Chap ter 5 un-
der the ti tle „Sta ti stics in Hydro logy and Wa ter Re so ur ces Ma na ge ment“ in 
the bo ok „Ti me and the Ri ver“, edi ted by G.W. Ki te, WRP (Wa ter Re so ur ces 
Pu bli ca ti ons), pp. 121–154, 1995.

207. Jev dje vic V.: Ope ra tion of wa ter re so ur ces systems for effi    ci ent de fen se from 
fl o ods and fl o od plain ma na ge ment. – Chap ter 1 in the bo ok „De fen se from 
Flo ods and Flo od plain Ma na ge ment“ by Klu wer Aca de mic Pu blis hers, 1995.

208. Jev dje vic V.: In ter bal kan co o pe ra tion in sol ving in ter sta te wa ter re so ur ces pro-
blems: Th e ca se of the Var dar/Axi os ri ver ba sin. – in the bo ok „Tran sbo un dary 
Wa ter Re so ur ces Ma na ge ment“, Sprin ger Pu blis her, Chap ter VI, pa per VI.1, 
pp. 318–396, 1995.
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1996.
209. Jev dje vic V. and T.G. San ders: New Tec hno lo gi es for Wa ter Supply Systems. – 

pu blis hed by Sprin ger, 1996. В.Јев ђе вић је аутор сле де ћих по гла вља:
Jev dje vic V.: Ur ban wa ter de mand 
Jev dje vic V. and T.G. San ders: Ava i la bi lity and se lec tion of so ur ces of wa ter 
for wa ter supply systems/
Jev dje vic V.: New con cepts for wa ter supply systems, „What Kind of Wa ter for 
What Pur po se in the Fu tu re“ 
Jev dje vic V. and T.G. San ders: Pol lu tion con trol for ur ban wa ter supply 
systems 
Jev dje vic V., T.G. San ders and Li sa M. Dunn: Wa ste wa ter re u sed – a wor-
ldwi de is sue 



VUJICA M. JEVDJEVIĆ
(1913 – 2006)

Professor Vujica Jevdjević was born in 1913 in the little village Kasidoli 
near the town of Priboj (in Western Serbia), where his father Mihailo was the 
local priest, educated partly in Kiev and Paris. Vujica fi nished primary school in 
Priboj (1924), and then continued an eight-year high school in Sarajevo (1932). 
From 1932–1936 he studied at the Technical Faculty in Belgrade, Department 
of Civil Engineering, which he fi nished with excellent results. As a young and 
ambitious engineer, V. Jevdjević won a fellowship from the French government 
for one year of postgraduate studies in France, which he spent at the Scho-
ol for Hydraulic Engineering of the University of Grenoble (1938–1939). He 
started his professional career in Skopje (Macedonia) as a Hydraulic Engineer 
in the Department of „Vardarska banovina“, working at various engineering 
assignments related to planning and construction of water resources systems in 
Macedonia. During that period he developed the general conceptual models of 
water resources systems that were aft er many years built with nearly the same 
framework.

During the Second World War, aft er Yugoslavia capitulated, he was captu-
red as reserve offi  cer and the period from 1941 till 1944 he spent as a prisoner of 
war, fi rst in Germany, then in Italy. During that period Prof. Jevdjević managed 
to keep himself very busy. He found a way to get and study scientifi c books, 
to learn diff erent languages, and he also started writing his book „Hydrology“. 

After the second WW Prof. Jevdjević returned to Belgrade, where he 
accepted a series of responsible professional duties. His assignment was to 
establish a new department of Electrical Power Authority, called ‘Hidrobiro’ 
(Hydro-Bureau), for the investigations and planning of hydropower and water 
resources systems, establishing also the fi rst Hydraulic Laboratory in the co-
untry. Under his leadership both the Department and Hydraulic Laboratory 
became the most well known institutions in Water Resources, which later deve-
loped into the well known company „Energoprojekt“ and the „Jaroslav Cerni“ 
Institute for the development of Water Resources.

Prof. Vujica Jevdjević was actively involved in the planning of many river 
basins as part of integral water resources development plans in Yugoslavia, 
especially in its eastern, central and southern parts (HPP Mavrovo, Vlasina 
System, HPP Jablanica, HPP Jajce II, HPP Rama). He was the author of the 
fundamental book „Water Power Resources of Yugoslavia“, which for a long 
time was the basic source for all strategic plans in the area of Water Resources. 
In this book, published in two languages – Serbian and English, he defi ned the 
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methodology for concepts of diff erent types of water potential that was later 
widely accepted in the world. 

In 1955, he submitted to the Serbian Academy of Sciences and Arts a 
doctoral thesis: „Methodology of investigation of hydropower potential“ and 
the Academy awarded him the degree of the First Doctor of Engineering in 
the area of Hydraulic Engineering. Th e chairman of his doctor theses board 
was the world wide known Milutin Milankovic, member of Serbian Academy 
of Sciences. 

In 1946 Jevdjević was asked to teach two new courses at the University of 
Belgrade, Civil Engineering Department: Hydrology and Hydropower Engi-
neering. In both cases Professor Yevjevich had a pioneering role of establishing 
these scientifi c disciplines. He was teaching them till 1957. In this period he 
authored the book Hydrology, the fi rst book where hydrology was defi ned as 
an exact scientifi c discipline based on the mathematical theories of Probability 
and Mathematical Statistic. He was a very popular professor, well known for 
his outstanding lectures, including interesting scientifi c fi eld trips. He used to 
organize visits of dams under construction or turbine factories, as well as hy-
dropower plant facilitates. Vujica Jevdjević was a permanent consultant of the 
Yugoslav Electric Power Authority, and key expert in defi ning general plans of 
hydropower structures and systems.

In 1948 he get married Mirjana Puharic who was at that time attorney-
at-law in the Federal Ministry of Electric Power in Belgrade, Serbia. Th ey got 
three daughters, Vera, Branka, and Rada. His wife Mirjana and the daughters, 
all highly educated, live with their families in the USA.

In 1958 Prof. Jevdjević with his family moved to the USA, at Colorado 
State University in Fort Collins. Aft er he was appointed as the chief of rese-
arch and graduate programs at the Department for Hydraulic Engineering, 
this University has become one of the most well known Schools of Hydraulic 
Engineering. At that time the best students from all over the world wanted to 
continue their education under the supervision of prof. Jevdjević. Number of 
very valuable papers and doctorial theses were published as part of those ac-
tivities. Many scientifi c papers were published as special editions (Hydrology 
Papers and Hydraulic Papers), reviewed by prof. Yevjevich. 

From 1979 till 1987 he was active as professor-researcher and director of 
the water resources institute at the George Washington University (Washington 
D.C.), still closely collaborating with CSU. He retired in 1987 (at the age of 74 
years, of which 49 years of professional work) and returned to Colorado, con-
tinuing activities in all important aspects in the fi eld of water resources. In that 
period he was the leader of various international courses and workshops. He 
also was invited by several well known universities and scientifi c institutions to 
give lectures in the fi elds of hydrology and water resources. He was expert of the 
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Scientifi c and Environmental Aff airs Division ASI (Advanced Study Institute), 
where he was till his old age involved in important scientifi c projects.

Prof. Jevdjević was also involved as a consultant in water resources pro-
jects in over 60 countries. That is why he was considered to be the leading 
world expert in the area of Water Resources, and also the founder of modern 
Stochastic Hydrology. As an outstanding visionary he was opening new ways 
in science, which was specially appreciated by the American Society of Civil 
Engineers when he was assigned as the fi rst laureate of the most important 
national and world prestigious award for contributions in the area of water 
resources. He also received other important awards, such as the „University 
Award for Excellence in Research“ of the International Association for Water 
Resources, the International Society for Hydrological Research, etc. In 1995 
the American Geophysical Survey organized a special conference in honor of 
prof. Jevdjević, which has been the highest acknowledgment a scientist can get. 
He has been honored a doctors degree of diff erent foreign universities as well, 
and was honored president of diff erent international and national professional 
associations. Also, he is doctor honorees causae of the Belgrade University and 
honored president of the Yugoslav Society for Hydrology. Prof. Jevdjević was 
one of the fi rst scientists elected as foreign member of the Academy of Enginee-
ring Sciences of Serbia. In the approach lecture on fl oods and droughts he has 
presented his experience gained in the course of his long lasting professional 
involvement all over the world.

During his professional career Prof. Jevdjević wrote 24 books and about 
210 scientifi c papers. He has become one of the most frequently cited scientists 
in the fi eld of water resources. But, the most important legacy of Prof. Jevdjević 
are highly educated water resources engineers in many continents. Th ey learned 
from Prof. J and took to their countries scientifi c knowledge and the modern 
way of solving growing problems in the area of water resources development. 
Now these are on most responsible positions (chairing national water resources 
management) or they are well known university professors. Th ose scientists 
are the most lasting/persisting memory to his work. Everybody knew where 
Prof. Jevdjević came from, as he always proudly emphasized it. His personal 
affi  rmation was at the same time an affi  rmation of our country and its science. 
Aft er he passed away, many leading experts wrote relevant papers about prof. 
Jevdjević’s life and scientifi c work and published these in international journals. 

As a world-wide known scientist, patriot and benefactor – at the request 
of the Serbian Orthodox Church, prof. Jevdjević was buried in the cemetery of 
„Sveta Gora“ at the monastery St. Sava in Libertvil near Chicago, where most 
of famous Serbian’s who passed away in the USA are resting.





МИЛАН ЂУРИЋ
(1920–1988)

Мира Петронијевић









Ака де мик Ми лан Ђу рић при па да пле ја ди оних из у зет них Ср ба ко ји су 
да ли зна ча јан до при нос раз во ју на у ке и на уч не ми сли у Ср би ји. Исто ри ја је 
ака де ми ка Ми ла на Ђу ри ћа за бе ле жи ла не са мо као на уч ни ка и про фе со ра 
на Гра ђе вин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, већ и као про јек тан-
та ван се риј ских гра ђе вин ских обје ка та. Ње го ва уни вер зи тет ска ка ри је ра је 
за по че ла не по сред но по сле II свет ског ра та, ка да су се вра та Гра ђе вин ског 
фа кул те та отво ри ла за ве ли ки број сту де на та ко је је тре ба ло оспо со би ти 
да оба ве за да так пре по ро да и из град ње опу сто ше не зе мље. У та квој ат мос-
фе ри је Ми лан Ђу рић по ста вио те ме ље јед не но ве, мо дер не Те о ри је кон-
струк ци ја на ко јој су од шко ло ва не ге не ра ци је ин же ње ра Ср би је, а ујед но 
је утро пут са вре ме ној ана ли зи кон струк ци ја при ме ном ра чу на ра. 

БИ О ГРА ФИ ЈА

Ми лан Ђу рић је ро ђен 16. фе бру а ра 1920. го ди не у Ве ли ком Беч ке ре-
ку (ста ри срп ски на зив за Зре ња нин, прим. М.П.) као тре ће де те др Ко сте 
Ђу ри ћа, док то ра пра ва, те о ло га и фи ло зо фа, про фе со ра гим на зи је. Као 
што ће се ка сни је по ка за ти, жи вот у та квој по ро ди ци Ми ла ну је био ве-
ли ки под сти цај. Др Ко ста Ђу рић био је је дан од рет ко обра зо ва них љу ди 
то га до ба, ко ји је мо рао би ти сво јој де ци у сва ком по гле ду узор. Са дру ге 
стра не, по зна то је да их је очин ски под сти цао да се обра зу ју и по сти жу 
што бо љи успех у шко ли, што ни је оста ло без ре зул та та. Ко ста Ђу рић се 
ро дио 1886. го ди не у тр го вач кој по ро ди ци у Беч ке ре ку, ад ми ни стра тив-
ном цен тру Ба на та, ко ји је та да био у са ста ву аустро у гар ске мо нар хи је. 
Град, је био кул тур ни и тр го вач ки цен тар, имао је по зо ри ште, гим на зи ју 
и град ску већ ни цу. На се ља ва ли су га Ср би, Нем ци, Ма ђа ри, Сло ва ци, Ру-
му ни и Је вре ји. Зва нич ни је зик је био ма ђар ски, прем да су сва три је зи ка 
би ла у упо тре би. 

По сто ја ле су и у ми ру ег зи сти ра ле све три ве ро и спо ве сти. Пра во-
слав на, ка то лич ка, еван ге ли стич ка, ре фор ма тор ска цр ква и је вреј ска 
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си на го га су се на ла зи ле у ужем цен тру гра да, ме ђу соб но уда ље не не ви ше 
од пар сто ти на ме та ра. Та ква сре ди на је би ла из у зет но плод но тло за раз-
вој и обра зо ва ње мла дих на ра шта ја.

Ве ли ки Беч ке рек: Ма ли мост и Ре фор ма тор ска цр ква

Ко ста је по сле гим на зи је за вр шио бо го сло ви ју у Кар лов ци ма и крат ко 
вре ме био па рох у Срп ском Св. Пе тру у Ру му ни ји, да би по том на ста вио 
шко ло ва ње у Бу дим пе шти, где је ди пло ми рао пра ва. Го ди не 1919. од бра-
нио је док тор ску те зу „Кра љев ре штрикт из 1868“. На кон слу жбо ва ња у 
Ча на ду, по сле за вр шет ка I свет ског ра та вра тио се у Беч ке рек, где је био 
су ди ја Окру жног су да, ка ти хе та и про фе сор гим на зи је све до 1941. го-
ди не, ка да је оти шао у пен зи ју. У ме ђу вре ме ну је за вр шио Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Бе о гра ду. Др Ђу ри ћа пам те ђа ци зрeња нин ске гим на зи је као 
фи ног, обра зо ва ног го спо ди на, об у че ног увек у све ште нич ку одо ру, ко ји 
је ма ђар ском оде ље њу пре да вао исто ри ју на срп ском је зи ку. Ко ста је вр ло 
ра но ис по љио свој дар за пи са ње и већ као ђак је об ја вио но ве лу „Два де-
се ти век“. Као про фе сор гим на зи је је на ма ђар ски је зик пре вео „Исто ри ју 
срп ског на ро да“ од С. Ста но је ви ћа, ко ју је об ја вио Ге ца Кон. То ком жи во та 
об ја вио је низ чла на ка из обла сти срп ског је зи ка, фи ло зо фи је и исто ри је 
Зра ња ни на, као и два де ла „Цр ква и др жа ва“ и уџ бе ник „Ети ка“. 

Ко ста Ђу рић се оже нио се Ми лом Вла шка лић, јед ном од де вет кће-
ри из углед не по ро ди це. Отац јој је био бе ле жник, а стриц бан Ду нав ске 
ба но ви не. Ми ла је би ла сит на, па мет на и енер гич на же на ко ја је чвр стом 
ру ком во ди ла сво је до ма ћин ство и по ди за ла де цу. Ко ста и Ми ла су има-
ли тро је де це: ћер ку Ол гу и си но ве Бо го љу ба и Ми ла на. Ко ста је сво ју 
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де цу обо жа вао и бри нуо се о њи хо вом вас пи та њу. Ол га је би ла је пра ва 
ле по ти ца. За вр ши ла је Фи ло зоф ски фа кул тет и пре да ва ла као про фе сор 
у срп ској гим на зи ји у Те ми шва ру. Уз бла го слов свог оца уче ство ва ла је на 
пр вом из бо ру за мис Кра ље ви не Ју го сла ви је и осво ји ла ту ла ска ву ти ту-
лу. Ка сни је се уда ла за си на ге не ра ла Си мо ви ћа и јед но вре ме про ве ла са 
му жем ди пло ма том у Ка и ру. По сле II свет ског ра та је жи ве ла у Бе о гра ду. 

Ста ри ји син Бо го љуб је та ко ђе био до бар ђак, за вр шио је ме ди ци ну 
и ра дио у Бе о гра ду као ле кар ин тер ни ста. 

Ма ту ран ти VI II/4 раз ре да Др жав не ре ал не гим на зи је

Сва де ца Ђу ри ћа су би ла из у зет на, али је нај мла ђи Ми лан, зва ни 
Ми ша, био очев ми ље ник. У вре ме Ми ши ног ро ђе ња 1920. го ди не, Беч-
ке рек је био цен тар гро фо ви је у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
а ка сни је ће тај део Ба на та би ти у са ста ву Ду нав ске ба но ви не. Ми ша је 
ра стао у ве ли кој, про стра ној ку ћи окру жен па жњом и љу ба вљу ро ди те-
ља, бра та и се стре. Пре ма ка зи ва њу ње го ве су пру ге Ми ле не Ђу рић, отац 
Ко ста је још у гим на зи ји на пра вио оде ље ње за Ми шу. У то оде ље ње су 
би ла упи са на нај да ро ви ти ја де ца из углед них беч ке реч ких ку ћа, та ко 
да је Ми ша у шко ли био окру жен нај бо љим ђа ци ма и имао са ким да 
се ме ри. Био је од ли чан ђак. По себ но се ис ти цао у књи жев но сти ма те-
ма ти ци. Пи сао је ве о ма до бре ли те рар не са ста ве, чак се ми сли ло да ће 
по ста ти пи сац. На сли ци ис под су ма ту ран ти ме шо ви тог раз ре да гим на-
зи је у Пе тров гра ду (Беч ке рек је 1935. про ме нио име у Пе тров град у част 
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кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, прим. М.П.), са сво јим раз ред ним ста ре-
ши ном про фе со ром Ко стом Ђу ри ћем. Ме ђу њи ма, у до њем ре ду че твр ти 
са де сне стра не је и бу ду ћи ака де мик Ми лан Ђу рић. 

Ми ла но ва мај ка Ми ла је би ла из у зет но ја ка лич ност и као та ква има-
ла је пре су дан ути цај на из бор фа кул те та код дво је ста ри је де це. Же ле ла 
је да Ми ша сту ди ра ме ди ци ну и вр ши ла при ти сак на ње га, ме ђу тим, без 
успе ха. Ни је ус пе ла да га на то на го во ри јер је Ми ша већ чвр сто ре шио 
да сту ди ра тех ни ку, и то ма шин ство. По за вр шет ку гим на зи је, по чет ком 
ле та 1938. го ди не, кре нуо је во зом за Бе о град да се упи ше на Уни вер зи тет. 
У во зу је слу чај но упо знао не ког ин же ње ра ко ји га је убе дио да му сту ди је 
гра ђе ви не пру жа ју ви ше мо гућ но сти и пер спек ти ве у да љем на пре до ва-
њу не го сту ди је ма шин ства. И та ко је Ми ша из не на да про ме нио од лу-
ку и упи сао се на Гра ђе вин ски од сек Тех нич ког фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. 

Го ди не сту ди ра ња

Од са мог по чет ка сту ди ја Ми лан Ђу рић се ис ти цао сво јим ма те ма-
тич ким да ром и же љом за уче њем. О то ме го во ри пр во пи смо ко је је на-
пи сао ро ди те љи ма по до ла ску у Бе о град на сту ди је, где ве о ма зре ло и 
кри тич но го во ри о сво јим пр вим ути сци ма са пре да ва ња. Им пре си о ни ран 
је проф. Ка ша ни ном, ко ји им је већ на пр вом ча су ре као „Ис пи суј те се 
ако сте до шли на Тех ни ку ми сле ћи да до ла зи те на Уни вер зи тет. Тех ни ка 
је са мо исто риј ским сти ца јем ушла у спи сак на у ка, ко је се пре да ју на уни-
вер зи тет ски на чин, ина че то је шко ла, ко ја се по се ћу је пре под не у вре ме-
ну 8–12 и по сле под не 2–6, а учи се, пак, 8–11 но ћу....Не мој те ре ћи да вас 
ни сам опо ме нуо на по чет ку“. Леп, чи так ру ко пис мла дог Ми ла на Ђу ри ћа 
и ве ли ка пи сме ност део су из у зет ног обра зо ва ња, а огле да ју се у сва кој 
ре чи ње го вог пи сма, у ко ме за кљу чу је:“Ра ди ти и учи ти се мо ра мно го, то 
ви дим, и ја сам спре ман да ра дим, али док се не сме стим че сти то од то га 
не мо же би ти ни шта ва ља но. Пре да ва ња по се ћу јем сва. От при ли ке све на 
њи ма упам тим, али то још ни је ни шта“. Из пи сма се ви ди да има про бле ма 
око сме шта ја: не ма стан, у дом је при мљен али не зна ка да ће се мо ћи усе-
ли ти, „на фа кул те ту не ма чи та о ни це у ко јој би се мо гло се де ти а нек мо ли 
ра ди ти“. За то пи ше ро ди те љи ма: „Ова ко не мо гу да ље. Ово је не чу ве но 
не ре до ван жи вот. Цео дан на но га ма без ку ће и со бе, та ко не иде. Ако у 
пе так не бу де ни шта об ја вље но ја се усе ља вам у стан при ва тан. Мо рам да 
поч нем да ра дим. Књи ге да на ба вим...“ Сва ка реч ода је ње го ву ре ше ност 
да успе на фа кул те ту, от кри ва сна жну лич ност, ди сци пли но ва ну и мар-
љи ву, са ве ли ким осе ћа јем од го вор но сти. 
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На кра ју пи сма Ми лан Ђу рић се рас пи ту је код ро ди те ља за здра вље свих 
у ку ћи, и да ли је Ба та до био ме сто, да ли је Ол га оти шла (ми сли у Те ми-
швар, где је пре да ва ла у Срп ској гим на зи ји, прим. М.П.), а за Бе цу са се том 
ка же: „она бар мо же да бу де мар љи ва – има и кост и стан.“ (хра ну и стан, 
прим. М.П.)
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Ми лан Ми ша Ђу рић је очи глед но бр зо раз ре шио по чет не про бле ме 
и успе шно за по чео сту ди је на фа кул те ту. Био је на тре ћој го ди ни сту ди ја 
ка да по чео II свет ски рат и пре ки нуо све ње го ве ак тив но сти бли ста вог 
раз во ја и сту ди ра ња. Нем ци су оку пи ра ли Ср би ју апри ла 1941. Тeхнич ки 
фа кул тет је пре стао са ра дом. Ве ћи део про сто ри ја Тeхнич ког фа кул те-
та је за у зео оку па тор за сво је по тре бе. Одр жа ва ње на ста ве и оку пља ње 
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Прво писмо родитељима са студија, 1938.

сту де на та би ли су стро го за бра ње ни. Ма њи број на став ни ка је имао оба-
ве зу да до ла зи на фа кул тет да би сту ден ти ма, ко ји су од слу ша ли на ста ву, 
би ло омо гу ће но да ди пло ми ра ју. Ми ша, ко ји је био на тре ћој го ди ни сту-
ди ја, мо рао је да се вра ти ку ћи у Пе тров град.
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Оку па ци ја

За вре ме оку па ци је, Пе тров град се, као и цео Ба нат, у пе ри о ду 1941–
1944. го ди не на ла зио под вла шћу си ла Осо ви не. Вре ме на су би ла те шка, 
па се Ми ша за по слио као тех ни чар у Упра ви за пу те ве. Ра де ћи у ра ди о-
ни ци за по прав ке оште ће них вaго на и мо сто ва, уче ство вао је у са ни ра њу 
оште ће ња мо ста на Бе ге ју у Пе тров гра ду и мо ста на Ду на ву у Но вом Са ду. 
На овом дру гом мо сту и да нас сто је ње го ве „за кр пе“. Исто вре ме но, то ком 
це лог ра та, Ми ша је вред но учио и пом но про у ча вао ма те ма ти ку и те о ри ју 
ела стич но сти. Пре ма ка зи ва њу ње го ве су пру ге, ве ро ват но је учио из твр-
до уко ри че них не мач ких књи га, ма лог фор ма та ко је му је дао онај ин же њер. 
На осно ву зна ња ко је је сте као, мо же се за кљу чи ти да су то ве ро ват но би ле 
књи ге из обла сти кла сич не ме ха ни ке (Newtоn) и ма те ма ти ке (Euler, Ga uss), 
или књи ге из обла сти ста ти ке кон струк ци ја. На и ме, Ми ша је из ван ред но 
по зна вао кла сич ну ме ха ни ку, те о ри ју ела стич но сти и ма те ма тич ке ме то де 
ве за не за ре ша ва ње про бле ма из тих обла сти. Пре ма се ћа њу ње го ве ћер ке 
Ол ге он се спре мао да на пи ше књи гу из исто ри је ме ха ни ке и ма те ма ти ке. 
На жа лост, то ни је сти гао да ура ди, а срп ска на у ка је оста ла без ве ро ват но 
ка пи тал ног де ла ко је и дан да нас не до ста је на на шем је зи ку. По ред то га 
Ми ша је на кон ра та по се до вао из ван ред но и за то вре ме ве о ма на пред но 
зна ње из Ста ти ке кон струк ци је, што ука зу је да је он то ком ра та про у ча вао 
не са мо са вре ме не књи ге из те обла сти већ и на уч не ра до ве об ја вљи ва не 
не по сред но пред рат на не мач ком је зи ку. Из тог рат ног пе ри о да по сто ји 
све до че ње да је, као стра ствен пли вач, про во дио ду ге лет ње да не на Бе ге ју. 
Ме ђу тим, за раз ли ку од сво јих дру го ва, уме сто да зби ја ша ле и ужи ва у 
дру же њу са сво јим вр шња ци ма на ре ци, он је, пот пу но за не сен, на пе ску 
реч не пла же цр тао се би про стор но ста ње на по на у тач ки. Си сте мат ским 
ра дом, по сти гао је да на кон че ти ри рат не го ди не, ње го во зна ње из фу на-
да мен тал них обла сти пре ва зи ђе зна ње ве ли ког бро ја ње го вих про фе со ра.

По осло ба ђа њу Ба на та од оку па ци је, би ва мо би ли сан. У вој сци је про-
вео вре ме од 15. но вем бра 1944. до 15. фе бру а ра 1945. го ди не, а да ни је ис-
па лио ни је дан ме так. На и ме, за хва љу ју ћи од лич ном по зна ва њу ша ха ни је 
оти шао на фронт, већ се у Бе о гра ду, за јед но са бу ду ћим ве ле мај сто ром Гли-
го ри ћем, за ша хов ском та блом при пре мао за ар миј ско ша хов ско так ми че ње. 
Пи сцу ових ре до ва, ни су по зна ти ре зул та ти так ми че ња. Ка да је на кон вој не 
ве жбе због по вре де сто па ла за вр шио на ле че њу у вој ној ам бу лан ти у Но вој 
Ва ро ши, опет му је шах по мо гао јер су и ле кар и бол ни чар у ам бу лан ти у 
ко ју је био сме штен на кон по вре де, би ли су ве ли ки за љу бље ни ци у ову игру. 
Ка да су от кри ли Ми ши но по зна ва ње ша ха, по тру ди ли су се да оста не што 
ду же на ле че њу, игра ју ћи шах кад су им при ли ке то до зво ља ва ле. Та ко је 
Ми ша про вео вој ну за шти ћен од на пор них вој них ве жби и сва ког ра то ва ња.
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Крај II свет ског ра та за Ми ла на Ђу ри ћа зна чио је по вра так у род ни 
град, ко ји са да до би ја но во име, Зре ња нин. То је тре ћи по ве ли чи ни и зна-
ча ју град у но во фор ми ра ној Ауто ном ној по кра ји ни Вој во ди на. Струк ту ра 
ста нов ни штва се из ме ни ла, до ла зи но во вре ме. 

По вра так на фа кул тет

У је сен 1945. по че ла је по но во на ста ва на Тех нич ком фа кул те ту у Бе-
о гра ду. Усло ви за рад су би ли вр ло те шки, не до ста ја ли су школ ски при бор 
и ма те ри јал за ве жбе, ни је би ло гре ја ња у згра ди, а оску де ва ло се у хра ни, 
обу ћи и оде ћи. Пред рат не ге не ра ци је су на ста ви ле сту ди је по за по че том 
на став ном пла ну. Ми лан се те је се ни од мах вра тио на сту ди је. По по врат-
ку на фа кул тет ис та као се, про сто је за бли стао сво јом сту ди о зно шћу и 
ве ли ким зна њем. При ча се да је пи сме ни за да так из пред ме та Ста ти ка 
кон струк ци ја ре шио при ме ном Кро со вог по ступ ка ко ји ни је био по знат 
та да шњим про фе со ри ма на пред ме ту. Оку пио је око се бе гру пу сту де на та 
ко ји ма је по ма гао да се по сле те шких рат них го ди на ла те уче ња и са вла да ју 
гра ди во. Они су се ис ти ца ли и гра би ли за јед но на пред. Убр зо је иза бран за 
де мон стра то ра из ма те ма ти ке, и школ ске 1946/47. го ди не, са ве ли ким успе-
хом је као сту дент др жао пр вој го ди ни сту ди ја ча со ве из Те о ри је век то ра. 
Већ та да се по ка зао као ве ли ки пре да вач, а та ње го ва сту дент ска пре да-
ва ња су оста ла упам ће на до да нас. Ди пло ми рао је по чет ком 1947. го ди не. 

Го ди не успе ха

Не по сред но по ди пло ми ра њу ја ну а ра 1947. го ди не за по слио се у Са-
ве зном за во ду за про јек то ва ње, да би већ ју ла исте го ди не био иза бран за 
аси стен та за пред мет Тех нич ка ме ха ни ка на Гра ђе вин ском од се ку Тех нич-
ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ат мос фе ра на ка те дри је би ла из-
у зет но по вољ на за на уч ни раз вој. Ка те дра за ме ха ни ку је би ла за јед нич ка 
за све од се ке Тех нич ког фа кул те та са се ди штем на Гра ђе вин ском од се ку. 
Шеф ка те дре је био про фе сор Ја ков Хлит чи јев, ко ји је по сле ра та фор ми-
рао На уч ну гру пу Ка те дре за ме ха ни ку, оку пив ши око се бе од ре ђе ни број 
мла дих љу ди жељ них на у ке и зна ња. Те мла де љу де је ка рак те ри са ла не ка 
вр ста са мо у ве ре но сти и све сти о зна ча ју Ка те дре не са мо у ло кал ним већ 
и у свет ским окви ри ма. У то вре ме је не при ко сно вен ауто ри тет у обла сти 
Те о ри је ела стич но сти био про фе сор С. П. Ти мо шен ко са Уни вер зи те та 
Стен форд, САД. Он је био ко ле га и друг из пе тро град ских да на проф. 
Ј. Хлит чи је ва са Ка те дре за ме ха ни ку. За ни мљи во је да су они за јед но по сле 
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ре во лу ци је 1918. на пу сти ли Ру си ју и об ре ли се у Бе о гра ду где је Хлит чи-
јев и остао. Ти мо шен ко је оти шао у САД, по стао про фе сор на Стен фор ду 
и сте као свет ску сла ву и углед. Хлит чи јев се, у ме ђу вре ме ну, укло пио у 
уни вер зи тет ску сре ди ну Бе о гра да, од био по зив Ти мо шен ка да му се при-
дру жи у Аме ри ци, и на Гра ђе вин ском фа кул те ту по ста вио осно ве мо дер не 
Те о ри је ела стич но сти. Не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та Хлит чи јев 
је био у пу ној сна зи, афир ми сан и ува жа ван у ака дем ској Ср би ји, спре ман 
да пре пу сти ини ци ја ти ву мла ђим са рад ни ци ма. Ђу рић се при дру жио ње-
го вој гру пи где је, уз сво је ко ле ге, ка сни је про фе со ре Д. Ра ден ко ви ћа и В. 
Бо гу но ви ћа, био јед на од пер ја ни ца.

На по чет ку ка ри је ре Ђу рић је уче ство вао у на ста ви на пред ме ту От-
пор ност ма те ри ја ла. Ме ђу тим, већ 1948. го ди не од лу ком Вла де СР Ср би је 
Тех нич ки фа кул тет је из дво јен из са ста ва Бе о град ског уни вер зи те та, у 
Тех нич ку ве ли ку шко лу. Шко лу је са чи ња ва ло 6 фа кул те та, ме ђу ко ји ма 
је и Гра ђе вин ски фа кул тет. Ка те дра за ме ха ни ку, са проф. Хлит чи је вим 
на че лу, оста ла је у окви ру Гра ђе вин ског фа кул те та. Чла но ви Ка те дре би-
ли су за ду же ни за др жа ње на ста ве из те обла сти на свим фа кул те ти ма 
у окви ру Тех нич ке ве ли ке шко ле. Ђу рић се на Гра ђе вин ском фа кул те ту 
ис ти че ка ко по сво јим пре да ва њи ма, та ко и по на уч ним ра до ви ма ко је 
об ја вљу је у Гла су САН, 1949. и 1950 го ди не. Већ ма ја 1950. го ди не, са-
мо 4 го ди не по до ла ску на фа кул тет, Ми лан Ђу рић је, на пред лог проф. 
Хлит чи је ва, без док то ра та иза бран за до цен та на пред ме ту Тех нич ка ме-
ха ни ка. То је, на не ки на чин, био пре се дан ко ји сам по се би до ста го во-
ри. На сед ни ци Ка те дре пред лог проф. Хлит чи је ва је иза звао не го до ва ње 
по је ди них про фе со ра, ко ји су ве ро ват но има ли у ви ду те жак пут ко ји су 
са ми мо ра ли да пре ђу до тог зва ња. Ме ђу тим, проф. Хлит чи јев је без-
ре зер вно за ло жио свој ауто ри тет ре чи ма да ће сва ко не пе о ве ре ње пре ма 
кол еги Ђу ри ћу сма тра ти као не по ве ре ње пре ма се би. На кон то га сва ка 
ди ску си ја је пре ста ла. Ана ли зи ра ју ћи да љи рад Ми ла на Ђу ри ћа и ње го во 
де ло мо же се за кљу чи ти да је он у пот пу но сти оправ дао без ре зер вно по-
ве ре ње свог мен то ра.

Већ сле де ће го ди не, 1951, на кон смр ти про фе со ра За ђи не, до цент Ђу-
рић је иза бран за на став ни ка Ста ти ке ин же њер ских кон струк ци ја, ко ја 
је та да при па да ла Ка те дри осно ви гра ђе ви нар ства. Ње го ва ка ри је ра те че 
уз ла зном ли ни јом. Др жи пре да ва ња на ко ја до ла зе и сту ден ти ар хи тек ту-
ре. Из ве стан број њих је, при до би јен ја сно ћом из ла га ња, ма те ма тич ким 
при сту пом и на уч ним то ном ко јим су пре да ва ња оди са ла, ре шио да по ред 
сту ди ја ар хи тек ту ре за вр ши и Гра ђе вин ски фа кул тет. Не тре ба ис ти ца ти 
да су ка сни је ти сту ден ти, по пут ака де ми ка Зло ко ви ћа, би ли но си о ци но-
вих иде ја, ко је су до при не ле раз во ју те о ри је кон струк ци ја и гра ђе вин ског 
кон струк тор ства. 
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Ми лан Ђу рић је док тор ску ди сер та ци ју „Те о ри ја ду ге при зма тич не 
по ли е дар ске љу ске „ од бра нио на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1953. 
го ди не. Сле де ће, 1954. го ди не, уки да се Тех нич ка ве ли ка шко ла и Гра ђе-
вин ски фа кул тет се вра ћа у окри ље Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ђу рић на-
ста вља свој рад на Уни вер зи те ту. За ван ред ног про фе со ра за пред мет Те-
о ри ја кон струк ци ја иза бран је 1955. го ди не, а у зва ње ре дов ног про фе со ра 
за исти пред мет уна пре ђен је 1960. го ди не. У то ку 1955/56 го ди не осно ва на 
је но ва ка те дра на Гра ђе вин ском фа кул те ту – Ка те дра за тех нич ку ме ха-
ни ку и те о ри ју кон струк ци ја. За пр вог ше фа Ка те дре је иза бран про фе сор 
Ђу рић и на тој ду жно сти остао до пен зи о ни са ња 1984, ско ро 30 го ди на.

Проф. Ми лан Ђу рић на Гра ђе вин ском фа кул те ту

За то вре ме уна пре дио је на ста ву на кључ ним пред ме ти ма ка те дре и 
увео но ве пред ме те на ре дов ним сту ди ја ма. Био је за до во љан тим про ме-
на ма, ко је су би ле у скла ду са са вре ме ним са зна њи ма и ко је су, по ње го вом 
ду бо ком уве ре њу, сва ка ко до при но си ле бо љем обра зо ва њу гра ђе вин ских 
ин же ње ра. 
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Бу ран раз вој те о ри је кон струк ци ја ни је се мо гао за ми сли ти без на-
уч но и стра жи вач ког ра да. За то је проф. Ми лан Ђу рић био је дан од ини-
ци ја то ра осни ва ња по сле ди плом ских сту ди ја на Гра ђе вин ском фа кул те ту. 
Пр ви ко ра ци у том прав цу на чи ње ни су 1958. го ди не, ка да је на пи сан пр ви 
пред лог о ор га ни за ци ји по сле ди плом ске на ста ве, да би по сле ди плом ске 
сту ди је на Од се ку за кон струк ци је по че ле 1960/61. школ ске го ди не. Про-
фе сор Ђу рић је ак тив но уче ство вао у оства ре њу на став ног про гра ма тих 
сту ди ја. Ре зул тат то га је да је он био ру ко во ди лац при из ра ди 6 док тор ских 
ди сер та ци ја, као и члан ко ми си је за од бра ну 11 док тор ских те за. 

По ред ак тив ног ба вље ња на ста вом на ма тич ном фа кул те ту у Бе о гра-
ду, про фе сор Ђу рић је по ста вио те ме ље у на ста ви пред ме та из обла сти 
Те о ри је кон струк ци ја на но во о сно ва ним фа кул те ти ма у Ни шу, Но вом 
Са ду и Су бо ти ци. На тим фа кул те ти ма су ду го го ди на др жа ли на ста ву 
он и ње го ви са рад ни ци, прак тич но све док се ни су фор ми ра ли ка дро ви 
ко ји су би ли спо соб ни да пре у зму во ђе ње пред ме та из обла сти те о ри је 
кон струк ци ја. 

Сма трао је да је нео п ход но што пре обез бе ди ти уџ бе ни ке за мла де 
ге не ра ци је. Као млад до цент пре вео је 2 књи ге, а то ком свог ра да на пи сао 
још 8 књи га из обла сти те о ри је кон струк ци ја. Уз то је об ја вио око 50 на-
уч них и струч них ра до ва у збор ни ци ма и пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма. 
Био је ис так ну ти члан Ма те ма тич ког ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка.

По ред из ра же не по све ће но сти на у ци и пе да го шком ра ду, Ми лан 
Ђу рић се са истим жа ром ба вио и про јек то ва њем кон струк ци ја, при ме-
њу ју ћи сво је огром но те о риј ско зна ње. На по чет ку ка ри је ре су то ма хом 
би ли ар ми ра но бе тон ски ин ду стриј ски објек ти, да би се за тим пре пу стио 
про јек то ва њу пред на прег ну тих ар ми ра но бе тон ских и спрег ну тих кон-
струк ци ја, пре вас ход но мо сто ва. Свој про јек тант ски опус је за о кру жио 
че лич ним кон струк ци ја ма. Ту се као кон струк тор ис ка зао у про јек то ва-
њу мо сто ва, од ко јих су му од нај ве ћег зна ча ја мост на Ти си код Ти те ла и 
мост Га зе ла пре ко Са ве у Бе о гра ду. По ред мо сто ва ба вио се про јек то ва њем 
че лич них си ло са. За јед но са сво јим са рад ни ком, проф. Д. Ди ми три је ви-
ћем па тен ти рао је си лос Чи гра. Рад на про бле ми ма ста бил но сти че лич них 
кон струк ци ја ре зул ти рао је у до при но су код до но ше ња Про пи са о ста бил-
но сти но се ћих че лич них кон струк ци ја. 

Мо же се ре ћи да је проф. Ми лан Ђу рић био та лен то ван про јек тант, 
ко ји се упу штао у при ме ну сме лих ино ва ци ја, као што су: шед кро во ви, 
пред на прег ну те љу ске и мо сто ви ве ли ких ра спо на. Ње го ви кон струк тор ски 
по те зи го то во увек би из не дри ли но ва ре ше ња ко ја су би ла или па тен ти ра на 
или при хва ће на у прак си, а сво је те о риј ско зна ње пот кре пље но кон струк-
тор ским ис ку ством, угра ђи вао је у но ве про пи се. Са мо за мост Га зе лу дао 
је три ва ри јант на ре ше ња, од ко јих јед но пред ста вља мост са ка бло ви ма, 



Милан Ђурић  477

што је би ло крај ње но во и сме ло за то до ба. Сто га се Ми лан Ђу рић с пра-
вом сма тра јед ним од тво ра ца Бе о град ске шко ле кон струк тор ства, ко ја је 
гра ђе ви нар ство у Ср би ји учи ни ла слав ним и ван гра ни ца Ју го сла ви је. 

Био је ак ти ван у стру ков ним удру же њи ма, тру де ћи се да уна пре ди и 
по мог не стру ку. Та ко је био по ча сни члан Дру штва ин же ње ра и тех ни ча ра 
Ју го сла ви је и Дру штва гра ђе вин ских ин же ње ра и тех ни ча ра Ју го сла ви је, 
а од 1969. до 1978, да кле пу них 11 го ди на, је био пред сед ник Ју го сло вен-
ског дру штва гра ђе вин ских кон струк то ра. Та ко ђе је био члан не мач ког 
удру же ња за при ме ње ну ма те ма ти ку и ме ха ни ку, као и Ин тер на ци о нал ног 
удру же ња кон струк то ра за мо сто ве и кон струк ци је, у Ци ри ху.

За свој пло дан на уч ни и струч ни рад до био је низ на гра да и од ли ко-
ва ња. Сед мо јул ску на гра ду за жи вот но де ло, нај ви шу на гра ду ко ји је Ре пу-
бли ка Ср би ја до де љи ва ла за из у зе тан ства ра лач ки рад зна ча јан за раз вој 
Ре пу бли ке, до био је 1964. го ди не. Ок то бар ску на гра ду гра да Бе о гра да је 
до био 1971. го ди не, за тим Спо мен пла ке ту Уни вер зи те та у Ни шу 1970. го-
ди не и Спо мен пла ке ту Гра ђе вин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
1976. го ди не за из у зе тан до при нос ра ду и раз во ју ових ин сти ту ци ја. Но-
си лац је Ор де на ра да са цр ве ном за ста вом (1965), Ор де на за слу га за на род 
са злат ном зве здом (1972) и Ор де на Ре пу бли ке са злат ним вен цем (1981).

Ђу ри ћев рад у на у ци и стру ци и до при нос раз во ју на у ке, по твр ђе-
ни су и из бо ром за до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
(СА НУ), 28. ма ја 1970. го ди не. За ре дов ног чла на СА НУ је иза бран 16. 
но вем бра 1978. го ди не. При ступ ну бе се ду по во дом из бо ра за ре дов ног 
чла на СА НУ По сле рат ни раз вој те о ри је кон струк ци ја, је одр жао 8.ок то-
бра 1979. го ди не, где је ука зао да је Те о ри ја кон струк ци ја јед на од пр вих 
обла сти ко ја је код нас при хва ти ла са вре ме ну ли не ар ну ал ге бру и при ме ну 
ма трич них ме то да, углав ном исто вре ме но ка да су те ме то де би ле при-
хва та не и у све ту уоп ште. Због то га се не тре ба чу ди ти што су елек-
трон ски ра чу на ри та ко бр зо и ма сов но при хва ће ни у на шем кон струк тор-
ству. Не тре ба по себ но ис ти ца ти да иза то га сто ји ње го ва ве ли ка за слу га.

Тре ба ис та ћи да је проф. Ми лан Ђу рић свој на уч ни век про вео у Бе-
о гра ду, где је, пом но пра те ћи са вре ме ну ли те ра ту ру, ус пео да бу де у то ку 
са свет ском на у ком. Два пу та је до би јао сти пен ди је за од ла зак у ино стран-
стви, али му због пар ти је (ни је био члан Са ве за ко му ни ста), то ни је по шло 
за ру ком. По сто ји анег до та да је по чет ком ка ри је ре, на пред лог Ка те дре за 
ма те ма ти ку, до био сти пен ди ју за бо ра вак на Уни вер зи те ту Ло мо но сов у 
Мо скви ра ди из ра де док тор ске те зе. За тај од ла зак се Ђу рић озбиљ но при-
пре мао. Чак је, спе ци јал но за ту при ли ку, на ру чио да му се са ши је то пао 
ка пут са по ста вом од кр зна, ко ји би га шти тио од ру ске зи ме. Ме ђу тим, 
све је па ло у во ду. По звао га је та да шњи ми ни стар про све те и са оп штио 
да не мо же да иде јер ни је члан пар ти је. Ка пут, ка жу вр ло еле ган тан, ко ји 
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су по сле то га ње го ви при ја те љи про зва ли ру ски, шти тио га је од зи ма у 
Бе о гра ду. Слич на при ча се по но ви ла и ка сни је ка да је до био сти пен ди-
ју за бо ра вак у Бри сто лу, Ен гле ска. Опет је спре чен да от пу ту је јер ни је 
имао пар тиј ску књи жи цу. Ни ка да ни је на пра вио ком про мис и ушао у 
КПЈ, по пут мно гих дру гих ко ји су то учи ни ли за рад лич не про мо ци је. То 
га опет ни је спре чи ло да сав та ле нат и енер ги ју у пу ној ме ри ис ка же кроз 
ства ра ње и рад у сво јој ма тич ној сре ди ни.

По ро ди ца

Ми лан Ђу рић ни је био окре нут са мо на у ци и стру ци већ је био и 
по ро ди чан чо век. Не по сред но по из бо ру за до цен та, 1950. го ди не, оже-
нио Ми ле ном, ћер ком адво ка та Де ја на Ма те ји ћа из Зре ња ни на. До би ли 
су ћер ку Ол гу. Ка да су, на усме ном ис пи ту из Ста ти ке кон струк ци ја, про-
фе со ру Ђу рић са оп шти ли да је до био ћер ку, он се искре но об ра до вао и 
ве ли ко ду шно са оп штио да су све да ме по ло жи ле. На кон то га је крат ко про-
ко мен та ри сао са рад ни ци ма да си гур но ни је по гре шио јер су де вој ке вред ни је 
и до ла зе увек на ис пит бо ље при пре мље не од мла ди ћа. 

По ро ди ца Ђу рић је жи ве ла у сво јој ку ћи у мир ној ули ци на Во ждов цу, 
где је про фе сор про во дио но ћи над сво јим књи га ма и про јек ти ма. Ку ћа 
је ку пље на од хо но ра ра за мост код Ти те ла и де ла на след ства од про да је 
ве ле леп не по ро дич не ку ће у Зре ња ни ну. Ћер ку је нео бич но во лео. Ка ко је 
би ла из у зе тан ђак он ни је бри нуо за ње но шко ло ва ње. По сто ји анег до та да 
је јед ном при ли ком хтео да на кон грес у ино стран ство по ве де по ро ди цу. 
На ин си сти ра ње су пру ге да мо ра да оправ да ћер кин из о ста нак из шко ле 
ис по ста ви ло се да не зна у ко ји раз ред она иде ни ти где јој се шко ла на ла зи. 

Ол га је на ста ви ла оче вим пу тем и за вр ши ла Гра ђе вин ски фа кул тет 
у Бе о гра ду, као нај бо љи сту дент у ге не ра ци ји. Иза бра на за аси стен та на 
гру пи пред ме та Ме тал не кон струк ци је и ма ги стри ра ла, а он да на пу сти ла 
фа кул тет да би се при дру жи ла су пру гу у Ха ра реу, Зим баб ве. Та мо је на-
ста ви ла ин же њер ску ка ри је ру у ен гле ској фир ми ARUP. Ол гин син Ми-
лан Пе рић и ћер ка Ми ле на, та ко ђе су на ста ви ли по ро дич ну тра ди ци ју 
и по ста ли гра ђе вин ски ин же ње ри, док је нај мла ђа уну ка проф. Ђу ри ћа 
Ми ли ца ди пло ми ра ни ин же њер аеро на у ти ке. Сви су за вр ши ли шко ло-
ва ње у Ен гле ској. 

По ред ћер ке и уну ка гра ђе вин ски фа кул тет су, ве ро ват но под ути ца-
јем проф. Ђу ри ћа, за вр ши ли и си но ви ње го ве се стре, Ду шан и Све ти слав 
Си мо вић, ко ји се ве о ма успе шно ба ве сво јим по слом у Бе о гра ду. Ду шан 
је вла сник гра ђе вин ске фир ме у Бе о гра ду, док је Све ти слав је дан од ди-
рек то ра у ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ-у. 
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Чи ње ни ца да су сви по том ци Ми ла на Ђу ри ћа на ста ви ли, на не ки 
на чин, ње го вим пу тем го во ри о то ме да је он њи ма био ве ли ки узор. 

На уч на и на став на ак тив ност ака де ми ка Ми ла на Ђу ри ћа пре ки ну та 
је, на жа лост, ве о ма ра но. У 48 го ди ни жи во та пре жи вео је пр ви ин фаркт 
ср ца. По сле то га се ње го во здра вље стал но по гор ша ва ло. Био је стра ствен 
пу шач и, ка да је због бо ле сти мо рао да оста ви пу ше ње, имао је оби чај да 
ка же „ни сам ја оста вио ци га ре те не го оне ме не“. 

На ста ву и ор га ни за ци ју Ка те дре је по сте пе но пре пу штао са рад ни-
ци ма али је и да ље ак тив но пра тио њи хов рад. Имао је ве ли ки углед и 
ауто ри тет. Са стан ци ма Ка те дре је при су ство вао све док га бо лест ни је у 
то ме пот пу но спре чи ла, а ње го ва реч или са вет су се по што ва ли.

По ву као се у пен зи ју 1984. го ди не. На жа лост, бо лест крв них су до ва, 
ко ја је пре ра но од не ла и ње го ве срод ни ке, спре чи ла га је да у ка сним го ди-
на ма уби ра пло до ве свог на уч ног ра да. Умро је 12. ју на 1988. у Бе о гра ду и 
са хра њен на Но вом гро бљу. По ро ди ца је од би ла да бу де са хра њен у Але ји 
ве ли ка на. Над од ром је би ла по ча сна стра жа, а опро штај ни го вор су одр-
жа ли ака де мик Ни ко ла Хај дин и проф. Жи во та Пе ри шић. Ко ме мо ра ци ја 
ака де ми ку Ми ла ну Ђу ри ћу одр жа на је 23. ју на исте го ди не на Гра ђе вин-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

НА СТАВ НИ И НА УЧ НИ РАД

Од до ла ска Ми ла на Ђу ри ћа на Гра ђе вин ски од сек Тех нич ког фа кул-
те та 1947, па све до ње го вог од ла ска у пен зи ју 1984. го ди не, раз ви ја ла се 
јед на из у зет на ка ри је ра на уч ног рад ни ка, кон струк то ра и пе да го га.

Ве о ма млад, са 27 го ди на, по чео је да др жи на ста ву на пред ме ти ма из 
обла сти ме ха ни ке и те о ри је кон струк ци ја. Ве о ма стру чан и са ве о ма ши-
ро ким обра зо ва ње, вре дан и та лен то ван, ус пео је да за ре ла тив но крат ко 
вре ме по ста ви на пра ве, мо дер не осно ве све пред ме те ко је је пре да вао, а 
ко ји су би ли фун да мен тал ни пред ме ти ма тич не ка те дре: От пор ност ма-
те ри ја ла, Ста ти ку кон струк ци ја, Ста бил ност и ди на ми ку кон струк ци ја и 
Оп шту те о ри ју тан ких љу ски. То ком свoје на став не ак тив но сти за сва ки 
од пред ме та на пи сао књи ге ко је су из ван ред но кон ци пи ра не, са вр ше но 
ја сне и ра зу мљи ве, пи са не пре чи шће ним је зи ком та ко да и да нас зву че 
пот пу но са вре ме но. По ред мо дер ни за ци је на ста ве на по сто је ћим пред-
ме ти ма, увео је не ко ли ко но вих пред ме та ка ко на ре дов ним, та ко и на 
по сле ди плом ским сту ди ја ма, у скла ду са зах те ви ма са вре ме ног про ра чу на 
кон струк ци ја. Све стан да је ли те ра ту ра нео п ход на за обра зо ва ње не са мо 
сту де на та не го и ин же ње ра, ин си сти рао је и ус пео да на по сле ди плом ским 
сту ди ја ма мо же да пре да је са мо онај про фе сор ко ји је на пи сао скрип та из 



480 Живот и дело српских научника

свог пред ме та. Од мах је сви ма дао при мер на пи сав ши скрип та Оп шта 
те о ри ја тан ких љу ски. Ка ко би скрип та сти гла на вре ме за по слио је 2 
нај бо ља свр ше на сту ден та као тех нич ке се кре та ре ко ји су сва ко днев но ра-
ди ли на тек сту. Ње гов при мер су сле ди ли и оста ли про фе со ри са Ка те дре. 

Кар тон чић за пре да ва ње из Ста бил но сти кон струк ци ја

Про фе сор Ђу рић је био из ван ре дан пре да вач. И два де сет го ди на по-
сле ње го ве смр ти кру жи Ка те дром на ко јој је ра дио фа ма о ње го вим пре да-
ва њи ма. И да нас се пре при ча ва ка ко се час проф. Ђу ри ћа увек за вр ша вао 
тач но у ми нут. То ком пре да ва ња про фе сор је све из во дио „из гла ве“. 
Сит ним ру ко пи сом ис пи сао би та блу од по чет ка до кра ја, не по се зу ћи ни 
за бе ле шка ма ни за сун ђе ром. Тај на та кве пре ци зно сти ле жа ла је у те мељ-
ним при пре ма ма за сва ки час. Про фе сор је имао кар тон чи ће на пра вље не 
у раз ме ри та бле, на ко ји ма су би ла ис пи са на сва пре да ва ња. Но сио их је 
у гор њем џе пу са коа, али их, прак тич но, на ча су ни ка да ни је упо тре био. 
Та ко ђе је по зна то да се кон цен три сао пред сва ки час, не до зво ља ва ју ћи 
ни ко ме да га у то вре ме уз не ми ра ва. Та ква са мо ди сци пли на и по све ће ност 
по слу учи ни ле су да пре да ва ња проф. Ђу ри ћа на Ка те дри за тех нич ку ме-
ха ни ку и те о ри ју кон струк ци ја по ста ну при мер ње го вим след бе ни ци ма 
ка ко тре ба пре да ва ти и им пе ра тив ко ји су те жи ли да одр же. 

Про фе сор Ђу рић је сма трао да аси стен ти мо ра ју при су ство ва ти пре-
да ва њи ма, ка ко би зна ли шта се пре да је и ка ко би мо гли да од го во ре на 
све зах те ве сту де на та. У јед ном тре нут ку, 70-тих го ди на про шлог ве ка, 
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Ђу ри ћа је на час пра ти ло чак 6 аси сте на та. Сту ден ти су их од мах про зва-
ли пла ви воз. 

Био је строг али пра ви чан на став ник. Ка да је јед на по бу на сту де на та 
иза зва на но во у ве де ним ко ло кви ју мом из Ста ти ке кон струк ци ја би ла ис-
ко ри шће на за на пад не при ја тељ ски на стро је них ко ле га на про фе со ра Ђу-
ри ћа, сту ден ти су са гле да ва ју ћи озбиљ ност си ту а ци је и ар гу мен та ци ју ко ја 
је пре ла зи ла ака дем ске окви ре, окре ну ли стра ну и ста ли у од бра ну свог 
про фе со ра твр де ћи да је он нај бо љи пре да вач и на став ник на фа кул те ту.

НА УЧ НИ РА ДО ВИ

Ако из у зме мо из ван ре дан и пот пу но нов при ступ ста ти ци кон-
струк ци ја, ко ји је и дан – да нас не пре ва зи ђен, глав ни на уч ни до при нос 
про фе сор Ми лан Ђу рић је дао у те о ри ји пло ча, те о ри ји ду ге при зма тич не 
по ли е дар ске љу ске и те о ри ји спрег ну тих кон струк ци ја. Сви ње го ви ра до-
ви су по чи ва ли на из ван ред ном ма те ма тич ком апа ра ту и од ли ко ва ли се 
ја сним и јед но став ним на чи ном из ра жа ва ња, ка рак те ри стич ним са мо за 
оне љу де ко ји по и ма ју су шти ну ства ри.

Свој пр ви на уч ни рад Ре ше ње рав ног про бле ма на пра во у га о ној пло чи 
пу тем ор то го нал них функ ци ја тран свер зал них осци ла ци ја гре де Ђу рић је 
об ја вио 1949. го ди не у Гла су Срп ске ака де ми је на у ка. Исти рад је об ја вљен 
и на фран цу ском је зи ку у Pu bli ca ti ons de l’ In sti tut mathéma ti que. У ра ду је 
при ка за но ре ше ње рав ног про бле ма пра во у га о не пло че ди мен зи ја 2а×2b 
оп те ре ће не ан ти си ме трич но-си ме трич ним оп те ре ће њем п(y) на стра на ма 
x=±а. При ме ном Ritzо вог по ступ ка ре ше ње Airyеве на пон ске функ ци је 
тра жи се у об ли ку ре да:
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Ђу рић је уочио да ре ше ње за до во ља ва фа ми ли ја ор то го нал них функ-
ци ја ко је пред ста вља ју глав не об ли ке сло бод них тран свер зал них осци ла-
ци ја обо стра но укље ште не гре де:
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где је kma = (4m-1)π/4 а kn b= (4n+1)π/4.

Услов не јед на чи не за не по зна те ко е фи ци јен те αmn до би ја ју се из усло-
ва да по тен ци јал на енер ги ја има ми ни мал ну вред ност:
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μ=1,2,...(m-1)(m+1)..... m=1,2,...
χ=1,2,...(n-1)(n+1)...... n= 1,2,...

где су вредности коефицијената и  познате. Проф. Ђурић је приметио да су 
коефицијенти знат но ве ћи од оста лих, на ро чи то ка да је β=а/б ма ли број. 
У том слу ча ју је мо гу ће за не ма ри ти су ме са ле ве стра не и ко е фи ци јен те αμn 
од ре ди ти екс пли цит но. Та ко ђе је уочио да за не ма ре ње тих чла но ва фи зич-
ки пред ста вља за не ма ре ње ути ца ја нaпoнa сми ца ња на ве ли чи ну по тен ци-
јал не енер ги је гре де оп те ре ће не на чи сто са ви ја ње. Ме то ду је при ме нио на 
ре ша ва ње про бле ма про сти ра ња ло кал них на по на у пло чи оп те ре ће ној на 
стра на ма y=±b рав но мер но по де ље ним оп те ре ће њем. Прет по ста вља ју ћи 4 
то на по X – у и 2 тонa по Y – у до био је си стем од 8 ли не ар них ал ге бар ских 
јед на чи на по αμn и по ка зао да се ути цај ло кал них на пре за ња не про сти ре 
да ље од а/8, од но сно b/2, где су а и b ди мен зи је пло че. 

Овај ра ни рад проф. Ђу ри ћа по ка зао је ње го во из ван ред но по зна-
ва ње ма те ма ти ке и са вре ме не те о ри је ела стич но сти, као и ве ли ку упор-
ност ко ју је мо рао по се до ва ти ка да се без при ме не са вре ме них ра чу на-
ра упу стио у ре ша ва ње си сте ма од 8 ли не ар них ал ге бар ски јед на чи на 
са 8 не по зна тих. 

Рад је при ка зан у Mat he ma ti cal Re vi ews, а у књи зи Girkмanna Flächen-
tragwerke на ве ден је у ли те ра ту ри уз по гла вље о Но вим ре ше њи ма у по-
вр шин ским но са чи ма.

У ра ду On the Applиcation of Tri go no me tric Se ri es in the Analysis of Be-
ams on Ela stic Fo un da tion (О при ме ни три го но ме триј ских ре до ва у ана ли-
зи гре де на ела стич ној под ло зи), проф. Ђу рић је ре шио про блем гре де са 
сло бод ним кра је ви ма осло ње не на ела стич ну под ло гу, по ла зе ћи од ре ше ња 
Кри ло ва за слу чај про сто осло ње не гре де. Сви до та да шњи по ку ша ји да 
се про блем ре ши до во ди ли су до си сте ма са бес ко нач но мно го јед на чи на. 
Раз ви ја ју ћи у три го но ме триј ски ред са мо раз ли ку по ме ра ња из ме ђу гре-
де без ела стич не под ло ге и гре де на ела стич ној под ло зи, Ђу рић је ус пео 
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да екс пли цит но од ре ди ко е фи ци јен те три го но ме триј ског ре да. Ре ше ње је 
ин тер пре ти рао у све тлу Ста ти ке кон струк ци је: оно пред ста вља су пер-
по зи ци ју ре ше ња за сло бод но осло ње ну гре ду услед за да тог оп те ре ће ња 
и оп те ре ће ња си ме трич ним јед на ко по де ље ним оп те ре ће њем а, од но сно 
ан ти си ме трич ним оп те ре ће њем b(1-2x/l). Рад је штам пан у Pu bli ca ti ons 
de l’ In sti tut mathéma ti que 1950. го ди не и при ка зан у Mat he ma ti cal Re vi ews.

Већ сле де ће го ди не у Bulletиn de l ’Acadëmie Ser be des Sci en ces, Clas se des 
sci en cie tec hni qu es об ја вљу је рад Knic kung eines mit Draht ver ste ift  en Sta bes 
(Ста бил ност шта па оја ча ног ка бло ви ма). У ра ду је од ре дио си лу из ви ја ња 
шта па ду жи не 2l, оја ча ног си ме трич но по ста вље ним ка бло ви ма у рав ни 
ми ни мал ног мо мен та инер ци је, са па ра бо лич ном осом стре ле f, ко ји су 
под у пр ти шта по ви ма у ис тој рав ни. Та ко ђе је де фи ни сао ко ли ка тре ба да 
бу де ми ни мал на вред ност си ле у ка бло ви ма да би кри тич на си ла из ви ја ња 
би ла ве ћа не го код шта па без ка бло ва.

У Publиcations de l ’In sti tut mathéma ti que 1953. го ди не об ја вљу је 2 ра да, 
ко ји пред ста вља ју зна чај не до при но се. Пр ви, Be i trag zur Th e o rie des Falt wer-
kes (При лог те о ри ји по ли е дар ске љу ске) из вод је из ње го ве док тор ске ди-
сер та ци је, у ко ме се пр ви пут код нас раз ма тра ју по ли е дар ске љу ске. Дру ги 
рад, Th e Buc kling of Ar ches with Hin ged Ends (Из ви ја ње дво зглоб них лу ко ва), 
на пи сан за јед но са Д. Ра ден ко ви ћем, ба ви се про бле мом од ре ђи ва ња си ла 
из ви ја ња дво зглоб ног лу ка про из вољ но про мен љи вог по преч ног пре се ка 
дуж осе лу ка. Да то је оп ште ре ше ње про бле ма по мо ћу Fourerо вих ре до ва, 
ко је се ба зи ра на Ђу ри ће вом оп штем ре ше њу не ких про бле ма соп стве-
них вред но сти, прет ход но из ло же ном на Ин сти ту ту за Ме ха ни ку САН-у. 
При ме ном ре до ва до би јен је бес ко на чан си стем хо мо ге них ли не ар них ал-
ге бар ских јед на чи на, ко ји има ре ше ње раз ли чи то од три ви јал ног са мо ако 
је де тер ми нан та си сте ма јед на ка ну ли. Ко ре ни бес ко нач ног по ли но ма по 
λ су свој стве не вред но сти ко је се од ре ђу ју сук це сив ним апрок си ма ци ја ма.

У док тор ској ди сер та ци ји, Те о ри ја ду ге при зма тич не по ли е дар ске љу-
ске (1953), чи ји је из вод штам пан у Збор ни ку Гра ђе вин ског фа кул те та, дат 
је до при нос те о ри ји по ли е дар ских љу ски. Те о ри ја по ли е дар ских љу ски, 
по ста вље на 1930. го ди не од стра не H. Cra e me ra, за не ма ри ва ла је ути цај 
по ме ра ња та ча ка чвор них пра вих на ве ли чи ну мо мен та са ви ја ња дуж пра-
вих у ко ји ма се пло че су че ља ва ју. По ку шај Gruberа да та по ма ра ња узме у 
об зир дао је ису ви ше ком пли ко ва на ре ше ња. Ђу рић у свом ра ду по ла зи 
од оп штег ре ше ња ди фе рен ци јал них јед на чи на про бле ма у ко ји ма као не-
по зна те, по ред тран свер зал них си ла Тi и кли за ња νi, фи гу ри шу и мо мен ти 
са ви ја ња Мi и си ле сми ца ња Xi у чво ро ви ма пло ча. Услов не јед на чи не, ко је 
пред ста вља ју си стем од 4(n-1) си мул та них ли не ра них ди фе рен ци јал них 
јед на чи на че твр тог ре да, где је n број чвор них пра вих, до би ја ју се из усло-
ва рав но те же и усло ва ком па ти бил но сти чво ро ва. Ме ђу тим, у оп штем 
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слу ча ју ни је мо гу ће екс пли цит но из ве сти услов не јед на чи не. Проф. Ђу рић 
је при ме ном ма трич ног ра чу на ус пео да из вр ши нео п ход не тран сфор ма-
ци је, из ве де ди фе рен ци јал не јед на чи не и пру жи ре ше ње у ко нач ном об-
ли ку. При то ме је до ка зао да су сви ко ре ни ка рак те ри стич не јед на чи не 
си сте ма кон ју го ва но ком плек сни, та ко да је за пар ти ку лар не ин те гра ле 
мо гу ће ко ри сти ти по зна те, та бу ли са не функ ци је Кри ло ва. По ред то га, за 
слу чај ка да све пло че има ју исте усло ве осла ња ња, Ђу рић пред ла же ре-
ше ње у об ли ку ре да си сте ма функ ци ја ψm ко је пред ста вља ју ор то го нал-
не функ ци је тран свер зал них осци ла ци ја гре де осло ње не на исти на чин 
као и пло че да те љу ске. За сва ки од 4 слу ча ја осла ња ња да је и та бу ли са не 
вред но сти функ ци ја и њи хо вих из во да. При то ме је, мно го лак ше до ћи до 
ре ше ња при ме ном ре до ва не го у за тво ре ном об ли ку, јер се већ са јед ним, 
два или три чла на ре да до би ја ју ре зул та ти до вољ но тач ни за прак тич ну 
при ме ну. Рад проф. Ђу ри ћа из ло жен је пре ци зно, у ма трич ној фор му ла-
ци ји, где су за све ма три це да та и њи хо ва фи зич ка зна че ња. При из ра ди 
ре ше ња су пред ви ђе не од ре ђе не кон тро ле, а чи тав по сту пак је све ден на 
ми ни ма лан број ма те ма тич ких опе ра ци ја. Овај рад је пр ви код нас ука зао 
на иде ју о ста тич кој функ ци ји по ли е дар ских љу ски.

По ли е дар ске љу ске – ма те ма тич ки мо дел

По сле се ри је ра до ва у ко ји ма је ко ри стио ор то го нал не функ ци је тран-
свер зал них осци ла ци ја гре де раз ли чи тих усло ва осла ња ња и са вре ме ну 
те о ри ју ма три ца, проф. Ђу рић се по све ћу је про у ча ва њу спрег ну тих и 
прет ход но на прег ну тих кон струк ци ја. Рад је ре зул ти рао књи гом – ори-
ги нал ном мо но гра фи јом Те о ри ја спрег ну тих и прет ход но на прег ну тих 
кон струк ци ја, ко ју је из да ла СА НУ, 1963. го ди не. И ов де је до шла до из-
ра жа ја спо соб ност проф. Ђу ри ћа за из на ла же ње но вих ре ше ња. Пр во је 
ана ли зи рао ве зу на по на и де фор ма ци је у бе то ну у окви ру ли не ар не те-
о ри је пу же ња бе то на, где је ука зао да се ко е фи ци јен та пу же ња ϕ мо же 
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иза бра ти за не за ви сну про мен љи ву у тзв. те о ри ји ста ре ња бе то на. Ка да се 
прет по ста ви да су на по ни у то ку вре ме на про пор ци о нал ни ко е фи ци јен ту 
пу же ња бе то на, уме сто ин те грал не ве зе σ-ε, од но сно ди фе рен ци јал не, до-
би ја се ал ге бар ска ве за. По ла зе ћи од те ве зе проф. Ђу рић је из вео из ра зе 
за де фор ма циј ске ве ли чи не и си ле у пре се ци ма ста тич ки од ре ђе них и 
ста тич ки нео д ре ђе них спрег ну тих и прет ход но на прег ну тих но са ча. Уво-
ђе њем фик тив них пре сеч них си ла и фик тив них ка рак те ри сти ка по преч-
них пре се ка све јед на чи не су све де не на онај об лик ко ји има ју и у те о ри ји 
но са ча од ела стич ног, хо мо ге ног ма те ри ја ла. Пред ло же на апрок си ма ци ја, 
свој стве на са мо они ма ко ји ин ту и тив но осе ћа ју су шти ну про бле ма, до ве ла 
је до ал го рит ма ре ла тив но јед но став ног за ин же њер ску при ме ну, ко ја се 
да нас нај че шће и ко ри сти за про ра чун спрег ну тих кон струк ци ја. 

Из вод из књи ге је об ја вљен као чла нак Ути цај ску пља ња и пу же ња 
бе то на на на по не и де фор ма ци је спрег ну тих кон струк ци ја у по себ ном 
из да њу ча со пи са Из град ња: Спрег ну те кон струк ци је, 1973. го ди не. 

Свој рад на про бле ми ма ста бил но сти ли ниј ских но са ча проф. Ђу рић 
је украт ко из ло жио у члан ку О ста тич ком кри те ри ју му ста бил но сти 
шта па, ко ји је у част ње го вог из бо ра за до пи сног чла на Ака де ми је штам-
пан у по себ ном из да њу СА НУ, Спо ме ни це, 1972. У ње му су за слу чај рав ног 
шта па из ве де не ди фе рен ци јал не јед на чи не из ви ја ња у оп штем слу ча ју и 
са гла сно тим јед на чи на ма фор му ли сан је кри те ри јум ста бил но сти у ма-
те ма тич ки не што од ре ђе ни јем об ли ку. Ука за но је да се уво ђе њем прет по-
став ке о ге о ме триј ској ли не ар но сти (прет по став ка о ма лим по ме ра њи ма) 
до би ја ју јед на чи не ли не а ри зо ва не те о ри је шта па дру гог ре да. При то ме, 
у тој те о ри ји не ва жи прет по став ка о ста тич кој ли не ар но сти, тј. усло ви 
рав но те же се по сма тра ју на де фор ми са ном шта пу. Ме ђу тим, у про из во ду 
ста тич ке и де фор ма циј ске ве ли чи не, ста тич ка ве ли чи на се за ме њу је ве ли-
чи ном до би је ном по те о ри ји пр вог ре да. Рад је имао за циљ да пре ци зно 
де фи ни ше јед на чи не те о ри је дру гог ре да, за ко је је уоче но да се код раз-
ли чи тих ауто ра че сто раз ли чи то на зи ва ју.

Из те обла сти је за јед но са Д. Ди ми три је ви ћем из ло жио рад о од ре-
ђи ва њу кри тич ног оп те ре ће ња про стор ног си сте ма шта по ва на XI II ју го-
сло вен ском кон гре су ра ци о нал не и при ме ње не ме ха ни ке, 1976. Та ко ђе је 
ана ли зи рао про блем ста бил но сти си сте ма кру тих шта по ва са ела стич ним 
ве за ма (Ин дис, 1976). 

У ра ду: Про ра чун луч них но са ча пре ма те о ри ји дру гог ре да при ме ном 
ме то де ин те грал них јед на чи на, об ја вље ном са Б. Ћо ри ћем (1978) у ча со пи су 
Из град ња, при ка зан је по сту пак про ра чу на плит ког луч ног но са ча ве ли ког 
ра спо на пре ма те о ри ји дру гог ре да, у ко јој ни је за не ма рен ути цај ди ла та ци је 
ε. Си стем си мул та них ин те грал них јед на чи на по не по зна тим ди ла та ци ја-
ма ε и обр та њи ма ϕ ре ша ван је ну ме рич ки, при ме ном ра чу на ра. У ра ду је 
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ука за но да је ди ла та ци ја ε до би је на по те о ри ји дру гог ре да при бли жно 
јед на ка ди ла та ци ји до би је ној по те о ри ји пр вог ре да. Ка да се та чи ње ни ца 
ис ко ри сти си стем се сво ди на јед ну ин те грал ну јед на чи ну по не по зна том 
обр та њу ϕ. Та ко до би је на ре ше ња се прак тич но не раз ли ку ју од ре ше ња 
до би је них из си сте ма ин те грал них јед на чи на, док је по сту пак њи хо вог 
од ре ђи ва ња не у по ре ди во лак ши и јед но став ни ји. Овај рад пред ста вља 
за вр шни цу ње го вог ба вље ња про бле ми ма ста бил но сти кон струк ци ја.

Проф. Ми лан Ђу рић се ба вио и про бле ми ма ди на ми ке кон струк ци ја. 
Из те обла сти је, по ред уџ бе ни ка за ре дов не сту ди је, из ла гао и ра до ве на 
кон гре си ма, ко ји ма је ме ђу гра ђе вин ским ин же ње ри ма Ју го сла ви је по пу-
ла ри сао ди на ми ку кон струк ци ја, као јед ну но ву ди сци пли ну. При мер је 
рад Основ не јед на чи не ди на ми ке ли ниј ских но са ча у рав ни из ло жен 1975. 
го ди не на XII ју го сло вен ском кон гре су ра ци о нал не и при ме ње не ме ха ни-
ке, а ко ји је по том штам пан у збор ни ку ра до ва. 

Уџ бе ни ци 

Од до ла ска на Гра ђе вин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
проф. Ђу рић се пот пу но по све тио уна пре ђе њу на ста ве на фа кул те ту, 
где је пре да вао низ пред ме та у окви ру сво је ка те дре: От пор ност ма те-
ри ја ла, Те о ри ју ела стич но сти, Те о ри ју љу ски, Те о ри ју кон струк ци ја I 
и II, Ста ти ку кон струк ци ја и Ста бил ност и ди на ми ку кон струк ци ја. 
У сва ком од тих пред ме та оста вио је свој траг. Не са мо да је ино ви рао 
на ста ву, већ је и за сва ки од на ве де них пред ме та на пи сао уџ бе ник за 
ре дов не сту ди је, и то: От пор ност ма те ри ја ла – I део (са Д. Ра ден ко-
ви ћем) (1953), Оп шта те о ри ја тан ких љу ски (1965), Ста ти ка кон-
струк ци ја (1970), до пу ње но из да ње (са Ол гом Ђу рић-Пе рић) (1988), 
Те о ри ја оквир них кон струк ци ја (са П. Јо ва но ви ћем) (1972) и Ста ти-
ка кон струк ци ја – ути цај по крет ног оп те ре ће ња (са Д. Ни ко ли ћем) 
(1983). Књи га Ста ти ка кон струк ци ја до жи ве ла је 9 из да ња, по след ње 
2009. го ди не. Об ја вио је и два пре во да; пр ви Hütte: ин же њер ски при-
руч ник, Књи га I: део 2: От пор ност ма те ри ја ла , 1956. го ди не и дру-
ги, При руч ник за гра ђе вин ске ин же ње ре: I /Ф.Шлај хер, По гла вље: 
Ста ти ка гра ђе вин ских кон струк ци ја/ E.Kohl, 1960. го ди не.

Из бо ром за до цен та за пред мет От пор ност ма те ри ја ла 1950. го ди не, 
он из осно ва ме ња кон цеп ци ју пред ме та, осла ња ју ћи га ди рект но на оп-
шту те о ри ју ела стич но сти. У окви ру От пор но сти ма те ри ја ла проф. Ђу рић 
из ла же осно ве те о ри је ела стич но сти у нај оп шти јем об ли ку: ста ње на по-
на и де фор ма ци ја у тач ки и те лу, ве зе из ме ђу на по на и де фор ма ци је за 
иде ал но ела стич но и иде ал но пла стич но те ло, да би по том дао и осно ве 
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за ди мен зи о ни са ње. Ти ме је по сти гао да От пор ност ма те ри ја ла по ста не 
фун да мен тал ни пред мет гра ђе вин ске тех ни ке. Рад на пред ме ту је за о кру-
жен у скрип та ма ко је је из дао за јед но са Д. Ра ден ко ви ћем 1953. го ди не.

Ори ги нал на кон цеп ци ја От пор но сти ма те ри ја ла проф. Ђу ри ћа на-
ста вља се да ље кроз гру пу пред ме та Те о ри је кон струк ци ја ње го вим из-
бо ром за на став ни ка за ту област 1960. го ди не. Ти ме је он на ста ву у свим 
се ме стри ма, по чев ши од дру ге го ди не сту ди ја, осло нио на ве о ма озбиљ ну 
те о риј ску ба зу. Та кав кон цепт на ста ве, нов за то вре ме, до при нео је да су 
свр ше ни сту ден ти Гра ђе вин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду би ли 
спрем ни да се упу сте у ре ша ва ње свих за да та ка ко је су пред њих ста вља ле 
на сту па ју ће де це ни је. Рад на ни зу те о риј ских пред ме та је ре зул ти рао и 
књи га ма, од но сно уџ бе ни ци ма за сту ден те гра ђе вин ског фа кул те та. Ме ђу 
њи ма се по себ но ис ти чу три уџ бе ни ка из обла сти ста ти ке кон струк ци ја, 
од ко јих су два на пи са на са са рад ни ци ма. У њи ма је кон зи стент но и си сте-
ма тич но из ло же на кла сич на те о ри ја ста тич ки од ре ђе них и нео д ре ђе них 
ли ниј ских но са ча (ме то да си ла и при бли жна ме то да де фор ма ци је). Он је 
имао нео би чан дар да ма те ри ју из ла же кон ци зно и ја сно, при че му је до-
ла зи ла до из ра за ње го ва спо соб ност за уоп шта ва њем. Та ко је у Ста ти ци 
ли ниј ских но са ча дао оп шту фор му ла ци ју ли не ар не те о ри је шта па у ко јој 
је де фи ни сао не по зна те ста тич ке и де фор ма циј ске ве ли чи не шта па и из-
вео јед на чи не за ре ша ва ње про бле ма шта па. На осно ву то га је де фи ни сао 
основ не не по зна те но са ча и јед на чи не за њи хо во од ре ђи ва ње. По ре ђе њем 
бро ја јед на чи на и бро ја не по зна тих но са ча до шао је до ста тич ке и ки не-
ма тич ке кла си фи ка ци је но са ча у рав ни, ко ја се сво ди на јед но став но упо-
ре ђи ва ње дво стру ког бро ја чво ро ва и бро ја еле ме на та но са ча. По том је 
ста тич ки од ре ђе не но са че кла си фи ко вао на но са че пр ве вр сте, код ко јих 
се ре ак ци је мо гу од ре ди ти ди рект но са мо из јед ног усло ва рав но те же и на 
но са че дру ге вр сте, код ко јих то ни је слу чај. 

За ста тич ки нео д ре ђе не но са че у окви ру кла сич не ста ти ке кон струк-
ци ја ге не ра ли сао је две оп ште ме то де за ре ша ва ње но са ча: ме то ду си ла и 
ме то ду де фор ма ци је. За не ма ру ју ћи ути цај но ра мал них си ла на де фор ма-
ци ју, фор му ли сао је при бли жну ме то ду де фор ма ци је у ко јој су за не по зна-
те ве ли чи не усво је ни угло ви обр та ња чво ро ва ϕi и па ра ме три по ме ра ња 
ре шет ке но са ча Δј. Ус по ста вио је ве зу из ме ђу си ла у пре се ци ма но са ча и 
де фор ма циј ски не по зна тих ве ли чи на. Услов не јед на чи не при бли жне ме то-
де де фор ма ци је из вео је из усло ва рав но те же чво ро ва и прин ци па вир ту-
ал них по ме ра ња, и та ко до био си стем ли не ар них ал ге бар ских јед на чи на. 
Ова ква фор му ла ци ја омо гу ћи ла је рав но прав ну при ме ну ме то де де фор ма-
ци ја са ме то дом си ла за од ре ђи ва ње по ме ра ња и си ла у пре се ци ма са тич ки 
нео д ре ђе них но са ча. Као што је у све му што је ра дио успе вао да са гле да 
про блем це ло ви то и из ло жи га ја сно и ма те ма тич ки пре ци зно, та ко је и 
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у већ по зна тој ме то ди де фор ма ци је уочио мо гућ ност за уоп шта ва њем и 
из вео опи са ну фор му ла ци ју, ко ја је ме то ду учи ни ла по пу лар ном. Из то га 
је об ја вио рад у Збор ни ку Гра ђе вин ског фа кул те та Ме то да де фор ма ци је 
(1962). У ра ду ка же да су „из ве де не јед на чи не слич не јед на чи на ма ко је је 
још 1937. го ди не на дру ги на чин из вео Круцк. Раз лог да оне ни су на шле ве ћу 
прак тич ну при ме ну мо жда је баш у том ма ње пре глед ном на чи ну из во ђе ња 
и не до вољ но ме тод ски об ра ђе ном по ступ ку за по ста вља ње јед на чи на у 
кон крет ним слу ча је ви ма.“ Ове ре чи проф. Ђу ри ћа нај бо ље го во ре о ње го-
вој спо соб но сти да са гле да про блем и фор му ли ше је дин стве но ре ше ње у 
нај јед но став ни јем об ли ку. При бли жна ме то да де фор ма ци је, фор му ли са на 
на тај на чин, на шла је ве ли ку при ме ну код нас. Ка сни је је по сту пак про-
ши рио и на си сте ме са бес ко нач но кру тим еле мен ти ма. У ра ду, Ме то да де-
фор ма ци је са бес ко нач но кру тим еле мен ти ма, (ко а у тор Д. Ди ми три је вић), 
об ја вље ном у ча со пи су Из град ња 1974. го ди не, по ста вље не су јед на чи не 
ме то де де фор ма ци је за си сте ме у ко ји ма се по је ди ни еле мен ти си сте ма мо-
гу сма тра ти бес ко нач но кру тим у од но су на дру ге. У за ви сно сти од бро ја 
бес ко нач но кру тих еле ме на та, де фор ма циј ска нео д ре ђе ност се сма њу је у 
од но су на исти си стем у ко ји ма сви шта по ви има ју ко нач ну кру тост. При 
то ме је раз ма тра но ви ше ти по ва бес ко нач но кру тих еле ме на та и за сва ки 
од њих је ура ђен при мер про ра чу на.

Уџ бе ни ци...
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...и мо но гра фи ја

При бли жну ме то ду де фор ма ци је Ђу рић је за тим при ме нио и на про-
ра чун ста бил но сти кон струк ци ја, што је пр ви пут об ја вио у ра ду Ис пи-
ти ва ње ста бил но сти и про ра чун окви ра по те о ри ји дру гог ре да ме то дом 
де фор ма ци ја, До ку мен та ци ја за гра ђе ви нар ство и ар хи тек ту ру, 1969. го-
ди не. По сту пак је, по том, из ло жио и у уџ бе ни ку Ста бил ност и ди на ми ка 
кон струк ци ја, 1977. го ди не.

По ред то га, Ђу рић је ви зи о нар ски ука зао на мо гућ ност про ши ри ва-
ња при бли жне ме то де де фор ма ци је на слу чај без за не ма ре ња нор мал них 
си ла, тј. на тач ну ме то ду де фор ма ци је, ко ја због ве ли ког бро ја не по зна тих, 
зах те ва при ме ну ма трич ног по ступ ка и ра чу нар ске тех ни ке у про ра чу ну 
ли ниј ских си сте ма.

У свом не кро ло гу ака де мик Ни ко ла Хај дин је ис та као да је Ђу рић 
уво де ћи „оп ште ана ли тич ке ме то де про ра чу на ути ца ја и ну ме рич ке ал-
го рит ме за прак тич ну при ме ну тих ме то да“ из вр шио те мељ не из ме не и 
до пу не кла сич не Ста ти ке ли ниј ских но са ча. „Та ко је у Ста ти ку кон струк-
ци ја уве де на ме то да за ме не еле ме на та и ки не ма тич ка ме то да у те о ри ји 
ста тич ки од ре ђе них но са ча, и при бли жна ме то да де фор ма ци је, Кро сов и 
Ка ни јев по сту пак у те о ри ји ста тич ки нео д ре ђе них но са ча“ (3).

По ред Ста ти ке ли ниј ских но са ча, проф. Ђу рић је у ре дов ну на ста ву, 
у окви ру пред ме та Те о ри ја ела стич но сти, увео и Оп шту те о ри ју и ста-
бил ност пло ча. Од 1950. го ди не из ла га на је фа кул та тив но и Те о ри ја ду ге 
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ци лин дрич не љу ске. Проф. Ђу рић је до при нео да се у на став ном про гра му 
уки не пред мет Те о ри ја ела стич но сти и да се део Те о ри је ела стич но сти, 
ко ји се до но сио на ана ли зу на по на и де фор ма ци је те ла, из ла же у окви ру 
пред ме та От пор ност ма те ри ја ла, док су те о ри ја пло ча и те о ри ја љу ски 
спо је не у но ви пред мет Те о ри ја кон струк ци ја. Од школ ске 1966/67. го ди-
не те о ри ја пло ча и те о ри ја љу ски по че ле да се пре да ју у окви ру пред ме та 
Те о ри ја по вр шин ских но са ча. Ђу рић се за ла гао за ове из ме не и сма трао 
да је раз два ја ње Те о ри је ела стич но сти на От пор ност ма те ри ја ла и Те-
о ри ју по вр шин ских но са ча за на ше кон струк тор ство био је дан зна ча јан 
по тез (...), ко ји је те о ри ји пло ча и љу ски омо гу ћио да се осло бо ди јед ног 
ака дем ског, углав ном фа кул та тив ног пред ме та, и да пре ђе и раз мах не се, 
са гла сно свом зна ча ју у тех ни ци... (43).

По сле ди плом ска на ста ва на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду по-
чи ње школ ске 1964/65. го ди не. Про фе сор Ђу рић ак тив но уче ству је у ње-
ној при пре ми и др жи пред мет Ста бил ност кон струк ци ја. Био је мен тор 
ви ше ма ги стар ских и 6 док тор ских ди сер та ци ја, ак тив но са ра ђу ју ћи на 
њи хо вој из ра ди.

Школ ске 1964/65. го ди не фор ми ран је и пред мет Ста бил ност и ди-
на ми ка кон струк ци ја на ре дов ној на ста ви, а пр ви пре да вач био је проф. 
Ђу рић. У окви ру овог пред ме та про у ча ва на је ста бил ност и ди на ми ка 
ли ниј ских но са ча и ути цај деј ства зе мљо тре сног оп те ре ће ња. Го ди не 1977 
иза шла су скрип та из пред ме та Ста бил ност и ди на ми ка кон струк ци ја, 
на пи са на као при род ни на ста вак и у ме то до ло шком сми слу у пот пу ном 
скла ду са те о ри јом кон струк ци ја ко ја је за сту пље на у ње го вим прет ход-
ним уџ бе ни ци ма. У окви ру ста бил но сти кон струк ци ја из ло же не су основ-
не прет по став ке и јед на чи не те о ри је ко нач них де фор ма ци ја и те о ри је дру-
гог ре да, као и ме то де за ре ша ва ње про бле ма ста бил но сти пра вог шта па, 
од но сно си сте ма шта по ва у рав ни. 

У ди на ми ци кон струк ци ја раз ма тра не су основ не јед на чи не ди на-
ми ке ли ниј ских но са ча у рав ни, да то је ре ше ње сло бод них и при нуд них 
осци ла ци ја, са при гу ше њем и без при гу ше ња, си сте ма са јед ним и ви ше 
сте пе ни сло бо де по ме ра ња. У њој је пр ви пут у на ста ву уве ден ути цај деј-
ства зе мљо тре са и из ло же на мо дал на ана ли за за про ра чун ли ниј ских но са-
ча услед за да тог по мер ња осло на ца. По сле ра зор ног скоп ског зе мљо тре са 
Ђу рић је схва тио зна чај и по тре бу асе и змич ког про јек то ва ња и гра ђе ња. 
Уво де ћи у ре дов ну на ста ву пред мет Ста бил ност и ди на ми ка кон струк ци ја, 
где је у окви ру ди на ми ке кон струк ци ја из ла гао и про ра чун кон струк ци ја 
на деј ство зе мљо тре са, дао је свој до при нос тој иде ји.

Овим је про фе сор Ђу рић за о кру жио свој опус у Те о ри ји кон струк-
ци ја; пре ко От пор но сти ма те ри ја ла, Ста ти ке кон струк ци ја и Те о ри је по-
вр шин ских но са ча сти гао је до Ста бил но сти и ди на ми ке кон струк ци ја.



Милан Ђурић  491

СТРУЧ НИ РАД

По ред на уч не и на став не де лат но сти Ђу рић се ба вио и прак тич ном 
при ме ном сво га зна ња. Рад На по ни за те за ња у лу ци ма луч них и луч но-
гра ви та ци о них во до ја жа, об ја вљен у ча со пи су „Тех ни ка“ (1960) на ста је 
као по сле ди ца про бла ма ти ке из прак се. У ње му проф. Ђу рић ко ри сти 
сво је по зна ва ње те о ри је ела стич но сти у ре ша ва њу про бле ма ела стич но 
осло ње них лу ко ва. За јед но са В. Ко ро ли јом ана ли зи рао је на пре за ња у 
кру жним бе тон ским лу ко ви ма кон стант ног по преч ног пре се ка, оп те ре ће-
ним јед на ко по де ље ним ра ди јал ним оп те ре ће њем, укље ште ним у иде ал но 
ела стич ни по лу про стор. Ре зул та ти ана ли зе, у ко ји ма се ко ри сте Вог то ви 
ко е фи ци јен ти за по лу про стор, при ка за ни су на ди ја гра ми ма, по год ним за 
прак тич ну при ме ну. За раз ли чи те од но се Еб/Ес озна че не су зо не цен трал-
ног угла ϕо и од но са р/ε, где је р по лу преч ник а ε де бљи на лу ка, за ко је се 
ја вља ју на по ни за те за ња, услед по пу шта ња осло на ца, са мо у те ме ну, са мо 
у опор цу, од но сно, у те ме ну и опор цу лу ка исто вре ме но. Рад је имао ди-
рект ну прак тич ну при ме ну у про ра чу ну луч них сег ме на та.

Бе тон ске кон струк ци је

Са го ди на ма Ђу рић по ка зу је све ви ше скло но сти ка кон струк тор ству. 
За ње го ве ра до ве у ар ми ра ном бе то ну је ка рак те ри стич но да на ста ју као 
ре зул тат ана ли зе кон струк тив ног за дат ка и те жње за при ме ном оп ти-
мал ног си сте ма (6). Та ко су на ста ли сле де ћи објек ти:

1. Ма га цин „Тех но хе ми је“ у Бе о гра ду са кров ном кон струк ци јом у 
об ли ку ци лин дрич них љу ски осло ње них на ске лет ни си стем;

2. Пре ди о ни ца фа бри ке тек сти ла у Ле сков цу са љу ском у об ли ку 
Шед кон струк ци је, ра спо на 30м:

3. Фа бри ка ауто мо бил ских гу ма у Пи ро ту, са кон струк ци јом у об-
ли ку пред на прег ну те ци лин дрич не љу ске, ко ја је код нас пр ви 
пут при ме ње на.

Че лич не кон струк ци је

По ред ар ми ра но бе тон ских кон струк ци ја (АБ) проф. Ми лан Ђу рић 
се ба вио про ра чу ном спрег ну тих и пред на прег ну тих АБ кон струк ци ја и 
че лич них кон струк ци ја, где је ње гов до при нос вр ло зна ча јан. У тој обла-
сти се ис ка зао у про јек то ва њу мо сто ва, од ко јих су му од нај ве ћег зна ча ја 
мост на Ти си код Ти те ла и мост Га зе ла пре ко Са ве у Бе о гра ду.
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Мост на Ти си код Ти те ла је дан је од пр вих ве ћих че лич них мо сто ва 
Лан ге ро вог си сте ма лу ка са за те гом ко ји је про јек то ван и из ве ден код нас, 
ра спо на 50–150–50 m. На овом објек ту је по себ но про у ча ван на чин ве зе 
лу ка и за те ге. За да так је био да се до би је што по вољ ни ја ан ве ло па екс-
трем них вред но сти мо ме на та са ви ја ња. Про је кат је на гра ђен и при мљен за 
ре а ли за ци ју на кон кур су 1955, а мост је пу штен у са о бра ћај 1958. го ди не.

Слич но је и са мо стом на Са ви код Бе о гра да по зна тим под име ном 
Га зе ла. Про јек то ван као пу ни че лич ни но сач сан ду ча стог по преч ног пре-
се ка, склад но, вит ких ли ни ја, мост у јед ном ра спо ну пре мо шћа ва ре ку. У 
ста тич ком по гле ду, то је пли так уље штен оквир ду жи не 322 m, под у прт 
ко сим опор ци ма на ра сто ја њу од 63 m од крај њих сту бо ва. Са кон струкци-
ја ма на инун да ци ја ма по ве зан је са две про сте гре де ра спо на 66,8 m. 

Мон та жа мо ста Га зелa

Укуп на ши ри на мо ста из но си 27,5 m. По преч ни пре сек се са сто ји од 
ор то троп не пло че и два сан ду ча ста глав на но са ча, ши ри не 3,9 m, про мен-
љи ве ви си не од 7,5 m у опор ци ма до 3,9 m у сре ди ни мо ста, од но сно 3,0 m 
на кра је ви ма мо ста. Ко ло во зна, ор то троп на пло ча је де бљи не 10–40 mm.

У ста тич ком сми слу мост пред ста вља укље штен оквир, чи ја је си-
стем на ви си на са мо 15.30 m. За то је по себ на па жња по све ће на ан ке-
ри са њу сту бо ва, јер је тре ба ло да при хва те знат не мо мен те са ви ја ња. 
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За пра во, и ви зу ел но и ста тич ки мост пред ста вља ком би на ци ју гред ног и 
луч ног но са ча. Ка ко је реч о плит ком лу ку, чи ја је стре ла ма ла, од мах се 
по ста ви ло пи та ње оправ да но сти при ме не те о ри је I ре да. Тај про блем је 
де таљ но ана ли зи ран у про јек ту, где је утвр ђе но да је ути цај де фор ма ци је 
на пре сеч не си ле зна ча јан, али не то ли ко да би те о ри ја I ре да би ла до ве-
де на у пи та ње. 

Због ве ли ког ра спо на мост пред ста вља пра ви кон струк тор ски и из во-
ђач ки под виг, ко ји је скре нуо на се бе па жњу чи та ве свет ске јав но сти. Из-
ве ден је тзв. сло бод ном мон та жом, уз по моћ пли ва ју ће ди за ли це у пе ри о ду 
1966–1970. го ди не. По је ди ни сег мен ти су би ли ду жи не од 15–25 m, те жи не 
5–6 t. Укуп на те жи на мо ста је 6,500 t. Пли так оквир је про у зро ко вао ве ли-
ке си ле у опор ци ма. Ко си сту бо ви су фун ди ра ни на за јед нич ким те ме љи ма 
– ке со ни ма ди мен зи ја 40,5x24,6 m. Ке со ни са др же 720 t ар ма ту ре и 13,000 
m3 бе то на. Ма сив ни сту бо ви на ме сту пре ла за са че лич не кон струк ци је на 
бе тон ску кон струк ци ју су фун ди ра ни на Фран ки ши по ви ма.

Мост Га зе ла

Ка да је мост за вр шен, цео дан је тра ја ло ис пи ти ва ње при проб ном 
оп те ре ће њу. Мост су пре ла зи ле фор ма ци је во зи ла пре ма про пи си ма, док 
су ин же ње ри и тех ни ча ри вр ши ли ме ре ња на ста лих де фор ма ци ја. Ис-
под мо ста су са про фе сорм Ђу ри ћем би ли са рад ни ци на про јек ту, из во-
ђа чи и ко ле ге. Ње го ва су пру га и ћер ка су по сма тра ле ис пи ти ва ња од о-
зго, са при ла за мо сту. На кон ис цр пљу ју ћег да на, тек што су око 4 ују тру 
сти гли ку ћи, за зво нио је те ле фон. Ја вио се стро ги и зах тев ни про фе сор 
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ма те ма ти ке, чу ве ни Ка ша нин, да сво ме бив шем, из у зет ном сту ден ту че-
сти та на из ве де ном про јек тант ском и кон струк тор ском под ви гу. У тре-
нут ку ка да је про јек то ван мост Га зе ла је био че лич ни мост, са глав ним 
но са чем ти па гре де сан ду ча стог пре се ка, нај ве ћег ра спо на на све ту. У тре-
нут ку ка да је из гра ђен био је дру ги по ве ли чи ни, а да нас, ско ро 40 го ди на 
ка сни је, он за у зи ма ви со ко ше сто ме сто на све ту. 

Рад на про јек то ва њу, из во ђе њу и ис пи ти ва њу мо ста Га зе ла је ре зул-
ти рао члан ком Но ви мост пре ко Са ве у Бе о гра ду – кон струк ци ја и ре зул-
та ти ис пи ти ва ња – fer tig ge – stell ten Brücke, Ne un ter Kon gress der In ter-
na ti o na len Ve re i ni gung fur Brücken bau und Hoc hbau, Am ster dam, 1972. Рад 
је исте го ди не об ја вљен и на на шем је зи ку.

Сво је кон струк тор ско уме ће проф. Ђу рић је ис ка зао и у про јек то-
ва њу че лич них си ло са. Из то га је про и за шла сту ди ја Уна пре ђе ње и ра-
ци о на ли за ци ја про јек то ва ња и из ра де че лич них си ло са (1974–1975, са Д. 
Ди ми три је ви ћем), у ко јој је из вр ше на ста тич ка ана ли за и ана ли за ста бил-
но сти јед ног по ља пла шта си ло сне ће ли је и ана ли за основ них ди мен зи ја 
че лич них си ло са. Са Ди ми три је ви ћем је па тен ти рао си лос Чи гра и за ње-
га из вр шио ана ли зе по на ша ња. Из те оба ла сти је са Д. Ди ми три је ви ћем 
об ја вио рад Упо ре ђе ње че лич них и бе тон ских си ло са и ис ку ства ко ја из 
то га про ис ти чу на сим по зи ју му „Гре шке, са на ци је и ис ку ства у ин ве сти-
ра њу, про јек то ва њу, гра ђе њу и екс пло а та ци ји гра ђе вин ских обје ка та“, 
1976. го ди не.

У че лич ним кон струк ци ја ма се по себ но ба вио про бле ми ма ста бил но-
сти, где је уче ство вао у до но ше њу Про пи са о ста бил но сти но се ћих че лич-
них кон струк ци ја (1976) за јед но са са рад ни ци ма За во да за тех нич ку ме ха-
ни ку и те о ри ју кон струк ци ја. Из те обла сти је и рад Про бле ми из бо ча ва ња 
пра во у га о не пло че са ве ћим бро јем по ду жних ре ба ра, об ја вљен 1976. го ди не.

Про фе сор Ђу рић је био ве о ма ак ти ван у стру ков ним удру же њи ма, 
тру де ћи се да уна пре ди и по мог не стру ку. Та ко је био по ча сни члан Дру-
штва ин же ње ра и тех ни ча ра Ју го сла ви је и Дру штва гра ђе вин ских ин же-
ње ра и тех ни ча ра Ју го сла ви је, а у пе ри о ду 1969–1978. го ди не био је пред-
сед ник Ју го сло вен ског дру штва гра ђе вин ских кон струк то ра. У скла ду са 
том сво јом де лат но шћу, сма трао је да сту ден ти тре ба да иза ђу са фа кул те та 
са од ре ђе ним кон струк тор ским ис ку ством. Због то га је био про тив ник 
из ра де ди плом ских ра до ва чи сто те о риј ског ка рак те ра. Сма трао је да се 
на фа кул те ту сту ден ти шко лу ју за гра ђе вин ске ин же ње ре и да у окви ру 
свог за вр шног ра да тре ба да ре ша ва ју ком плек сне кон струк тор ске за дат ке. 
Ти ме је још јед ном по твр дио да при па да ка те го ри ји љу ди чи је су ми сли и 
де ла у са вр ше ном скла ду.
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ЗА КЉУ ЧАК

Ака де мик Ми лан Ђу рић био је не сум њи во из у зет на лич ност на Гра-
ђе вин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и у на шој на у ци уоп ште, 
ко ја је из вр ши ла сна жан ути цај на раз вој на уч не ми сли и те о ри је кон-
струк ци ја код нас. Чи ње ни ца да је сво је нај ва жни је ра до ве на пи сао вр ло 
ра но и да је са из у зет ним зна њем ма те ма ти ке и фи зи ке и ме ха ни ке је ди но 
он био спо со бан да от поч не са но вом те о ри јом кон струк ци ја она квом ка-
квом је ми да нас гле да мо и без ко је се са вре ме на кон струк тор ска на у ка и 
прак са не са мо у гра ђе ви нар ству већ и у дру гим ин же њер ским гра на ма 
не мо же ни за ми сли ти. Пло до ви то га ра да осе ћа ју се у мно гим ме то да ма 
и при ме на ма у кон струк ци ја ма укљу чу ју ћи и ко ри шће ње са вре ме них ра-
чун ских сред ста ва као што су елек трон ски ра чу на ри (2). 

Сво јим ак тив ним ра дом на гру пи пред ме та за Те о ри ју кон струк ци ја, 
из ван ред ним пре да ва њи ма ко ји ма је успе вао да ани ми ра ге не ра ци је сту-
де на та и уџ бе ни ци ма ко ји су иза ње га оста ли, проф. Ђу рић је до при нео 
да Те о ри ја кон струк ци ја на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду бу де у 
вр ху са вре ме не на у ке и на ста ве у све ту. Осим то га, број ним гра ђе вин ским 
ин же ње ри ма он ће оста ти у се ћа њу по свом из у зет ном за ла га њу, ја сним 
и пре глед но из ло же ним пре да ва њи ма ко ја се пам те за у век, без об зи ра на 
ви со ке зах те ве и кри те ри ју ме ко је је пред њих, као сво је сту ден те, по ста-
вљао. Ме то де про ра чу на, ко је је он увео у на ста ву, још ду го ће ко ри сти ти 
у сво јој ин же њер ској прак си.

Проф. Ми лан Ђу рић се ис ка зао и као про јек тант, а ње го ви кон струк-
тор ски ра до ви про ис те кли из хар мо нич не син те зе кон струк то ра и ана-
ли ти ча ра, не ма ју ка рак тер ру тин ске ин же њер ске прак се (6).

Ака де ми ка Ђу ри ћа је кра си ло из у зет но лич но по ште ње, не при стра-
сност и ско ром ност, па се мо же ре ћи да је оно што кра си сва ког на уч ни ка 
код тог из у зет ног чо ве ка би ло за сту пље но у нај ве ћој ме ри (2). 
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MILAN DJURIĆ 
(1920–1988)

Milan Djurić was born in Veliki Bečkerek (Zrenjanin) as the third child 
of Mila and Kosta Djurić on February 16th 1920. His father, who had Ph.D. in 
Law and Philosophy, was a philosopher, theologian, catechist, district court 
judge and a high school teacher. Aft er fi nishing his high school education Milan 
Djurić enrolled the Civil Engineering Department, Faculty of Technical Science, 
Belgrade University in the school year of 1938. Th e Second World War made an 
interruption in his studies, so he graduated in 1947. Subsequently, he married 
Milena, the daughter of Dejan Matejić, a lawyer from his home town. Th eir only 
child is Olga Djurić, married Perić, an MSc in civil engineering. 

Djurić’s fi rst employment was with the Federal Bureau of Engineering. 
Shortly aft erwards, in July 1947, he moved to the Civil Engineering Department 
of the Faculty of Technical Science, University of Belgrade, where he thought 
Technical Mechanics. Th ere he joined a group of young scientists led by the 
distinguished professor Jakov Hlitcijev. 

Djurić spent his entire working life at the Department of Civil Enginee-
ring, later the Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade. He was 
promoted into the position of assistant professor in 1950. In 1953 he defended 
his doctoral thesis entitled Th e Th eory of the Long Prismatic Polyhedral Shell, 
and was appointed associate professor in 1955. In 1960 he was promoted to 
full professor.

As a university professor, Djurić developed modern curricula for a wide 
range of subjects that he taught: Strength of Materials, Structural Analysis, Sta-
bility and Dynamics of Structures and the General Th eory of Th in Shells. Due to 
his eff orts the Th eory of Structures became one of the fi rst scientifi c disciplines 
in our country which accepted modern linear algebra and matrix methods. Th e 
same methods were only accepted in the most developed countries at that time. 
Owing to his work and infl uence the subsequent rapid and massive application 
of computer technology in structural engineering was possible in this country.

During his career Milan Djurić translated two engineering handbooks 
and was also author or co-author of six textbooks in the fi eld of the Th eory of 
Structures. Th ese textbooks were used by many generations of civil enginee-
ring students. He initiated the establishment of post-graduate studies at the 
Faculty of Civil Engineering in Belgrade where he was the mentor to several 
master’s thesis and six doctoral theses. For nearly thirty years he was Head of 
the Department of Engineering Mechanics and Th eory of Structures. Also, he 
was an active member of the Mathematical Institute of the Serbian Academy of 
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Sciences. By his great infl uence civil engineering faculties were founded in Niš, 
Novi Sad and Subotica, and he held lectures there for many years.

Djurić contributed greatly to the Th eory of plate, the Th eory of the long 
prismatic polyhedral shell and the Th eory of composite structures. Results of his 
work appeared in twenty papers which were published by the Serbian Academy 
of Sciences and Arts: the Bulletin of the Serbian Academy of Sciences and the 
Publications of the Mathematical Institute. Eleven papers were published in 
various other periodicals. Th e monograph entitled the Th eory of Composite and 
Pre-stressed Structures was published by SASA in 1963. 

Djurić became a corresponding member of the Serbian Academy of Sci-
ences and Arts on May 28th 1970, and its full-time member on November 16th 
1978. 

Apart from being a scientist, academician Djurić was also a designer of 
steel and reinforced concrete structures. He applied new design solutions, mo-
dern calculation methods and innovative techniques in building structures such 
as shed roofs, prestressed shells and large span bridges. 

Among reinforced concrete structures the most important are: the Teh-
nohemija Warehouse in Belgrade, with the cylindrical shell roof; the spinning 
mill of the textile plant in Leskovac with shed roof structure (30 m span), and 
the tyre factory in Pirot, with the roof structure in the form of pre-stressed 
cylindrical shell – made in our country for the fi rst time.

Milan Djurić designed steel bridges of which the most important are the 
bridge on the River Tisa near Titel, and Gazela Bridge on the River Sava in 
Belgrade. Th e bridge on the Tisa was one of the fi rst large span steel tied-arch 
bridges that were designed and built in this country. Gazela is the type of bridge 
with shallow-frame structure which had the longest span in the world at the 
time when designed. Upon the completion of works, it was the second largest 
bridge of its kind. Due to its span, the bridge attracted the attention of entire 
civil engineering community at the time. It was build applying free cantilever 
method using fl oating crane. Th e works began in 1966 and fi nished in 1970 
when the bridge was opened to traffi  c.

Academician Djurić made a signifi cant contribution to the design and 
construction of steel silos. He is one of the authors of the study called Improve-
ment and Rationalization of the Design and Production of Steel Silos, and one of 
the authors of the patent for Silos Čigra.

He was particularly interested in steel constructions and problems of their 
stability. Together with his colleagues from the Department of Engineering 
Mechanics and Th eory of Structures, he participated in bringing Regulation for 
structural stability of steel structures (1976). 

Because of his talent, erudition and innovations which he introduced, 
academician Djurić is thought of as one of the founders of the Belgrade school 
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of structural engineering. Owing to him Serbia’s civil engineering and construc-
tion industry gained international recognition.

He was very active in professional associations and was an honorary mem-
ber of the Society of Engineers and Technicians of Yugoslavia and the Society 
of Civil Engineers and Technicians of Yugoslavia. Between 1969 and 1978, he 
was President of the Yugoslav Association of Structural Engineers. He was also 
a member of the German Association for Applied Mathematics and Mechani-
cs, and of the International Association of Bridge Constructors and Structural 
Engineers from Zurich. 

Academician Djurić received numerous honours and awards. He rece-
ived the 7th of July Lifetime Achievement Award in 1964; the highest Republic 
of Serbia award, granted for outstanding achievements and contributions to 
the country’s development. Also, the October Award of the City of Belgrade was 
awarded to him in 1971. Th e University of Niš gave him the memorial plaque in 
1970, and the memorial plaque of the Faculty of Civil Engineering in Belgrade 
was awarded in 1976, for his exceptional contributions to the development of 
these institutions. Djurić also received several state medals, like the Order of 
Labour with the Red Flag (1965), the National Service Medal with Gold Star 
(1972) and the Order of the Republic with Golden Wreath (1981).

He suff ered a myocardial infarction for the fi rst time at the age of 48 aft er 
which his health continued to deteriorate. He died on June 12th 1988 in Belgrade 
and was laid to rest in his family’s grave at the Belgrade New Cemetery.





ВОЈИН ШУЛОВИЋ
(1923–2008)

Небојша Радуновић









БИ О ГРА ФИ ЈА

Во јин Шу ло вић, ис так ну ти ле кар, ве ли ки ху ма ни ста, на да ре ни на уч-
ник и из у зе тан еру ди та, ро ђен је 18. ма ја 1923. го ди не у Кур шу мли ји, где 
је за вр шио основ ну шко лу, а гим на зи ју у Про ку пљу 1941. го ди не. Оку па-
ци ја је ма ло ус по ри ла ње го во шко ло ва ње. Све рат не го ди не про вео је у 
кру гу по ро ди це у за ви ча ју. На Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду упи сао 
се де цем бра 1945, а звр шио га ју на 1951. го ди не. У то ку сту ди ја 1946–1951. 
го ди не био је де мон стра тор на Хе миј ском ин сти ту ту Ме ди цин ског фа-
кул те та, а 3 го ди не и де мон стра тор и члан на уч не гру пе сту де на та на Ин-
сти ту ту за фи зи кал ну те ра пи ју Ме ди цин ског фа кул те та. Већ као сту дент 
об ја вио је струч не ра до ве (3 ра да), ко ји су на гра ђе ни на кон кур си ма Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду.

По за вр шет ку сту ди ја ра дио је го ди ну да на као ле кар на Хе миј ском 
ин сти ту ту. Спе ци ја ли за ци ју из ги не ко ло ги је и аку шер ства от по чео је 1952. 
го ди не на Ги не ко ло шко–аку шер ској кли ни ци у Бе о гра ду, а спе ци ја ли стич-
ки ис пит је по ло жио 1956. го ди не. За аси стен та Ме ди цин ског фа кул те тау 
Бе о гра ду иза бран је 1954. го ди не, за до цен та 1961. го ди не, за ван ред ног 
про фе со ра 1969. го ди не, а за ре дов ног про фе со ра 1976. го ди не. Нај ве ћи део 
свог рад ног ве ка проф. Во јин Шу ло вић про вео је на Ги не ко ло шко-аку шер-
ској кли ни ци Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. У пе ри о ду 1973–1985. 
го ди не био је ди рек тор Кли ни ке, а ман дат је пре ки нуо због пре у зи ма ња 
ду жно сти про рек то ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1985–1987. го ди не. Пред-
сед ник Срп ског ле кар ског дру штва био је од 1987. до 1996. го ди не а по том 
је иза бран и за по часнoг пред сед ни ка Срп ског ле кар ског дру штва. 

Осни вач је и пр ви пред сед ник Сек ци је за пе ри на тал ну ме ди ци ну 
Срп ског ле кар ског дру штва и пред сед ник ги не ко ло шко–аку шер ске сек-
ци је Срп ског ле кар ског дру штва у че тво ро го ди шњем ман да ту.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 
1978. го ди не, а ре дов ни члан је по стао 1988. го ди не. 

Про фе сор Шу ло вић био је оже њен Љи ља ном Ми ло је вић (1938), ото-
ри но ла рин го ло гом. Из ро ди ли су две кће ри – Ју ли ја ну (1965) и Рад ми лу 
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(1967). Ста ри ја ћер ка ди пло ми ра ла је на Фа кул те ту му зич ке умет но сти – 
од сек кла вир у Бе о гра ду и ма ги стри ра ла у Мо скви на Кон зер ва то ри ју му 
„Чај ков ски“. Мла ђа кћи за вр ши ла је Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду. Ју ли ја на, 
уда та Лу то вац, об ра до ва ла је ро ди те ље уну ци ма – Бо ја ном (март 1993) и 
Бог да ном (ок то бар 1994.го ди не).

Ака де мик Во јин Шу ло вић је во зе ћи ауто мо бил у 85. го ди ни жи во та 
до жи вео, не сво јом кри ви цом, са о бра ћај ни удес и 22. фе бру а ра 2008. го-
ди не пре ми нуо у Бе о гра ду.

По ре кло

Шу ло ви ћи во де по ре кло из Би ле ће, из хер це го вач ког се ла По до со је. 
Ода тле је је дан део Шу ло ви ћа, пре ви ше од 300 го ди на, бе же ћи од Ту ра ка, 
на пу стио ог њи шта и кре нуо ка Ср би ји. За др жа ли су се ис под са мог вр ха 
Ко па о ни ка, у се лу Рав ни шту, где су жи ве ли до 1878. го ди не. Ка да је То плич-
ки круг осло бо ђен од Ту ра ка, пре се ли ли су се у Кур шу мли ју, као и мно ге 
дру ге срп ске по ро ди це из се ла Рав ни шта. Ме ђу њи ма био је и де да Во ји на 
Шу ло ви ћа, Бран ко Шу ло вић. Он је имао шест си но ва и две кће ри, од ко јих 
је јед на, Је вро си ма, умр ла као де вој чи ца, док је дру га, Ви до са ва, жи ве ла 96 
го ди на. Де да је уочи Бал кан ских ра то ва (1912–1913) био ли фе рант хра не за 
срп ску вој ску, по што се Кур шу мли ја на ла зи ла на гра ни ци с тур ском ца ре-
ви ном. Бран ко Шу ло вић био је прек, на пра сит и енер ги чан чо век. Пред крај 
жи во та са гра дио је спо мен че сму на ко јој пи ше: „Ову спо мен че сму сво јим 
гра ђа ни ма по ди же Бран ко Шу ло вић, рен ти јер из Кур шу мли је“. Умро је 1928. 
го ди не, не ко ли ко го ди на по сле сво је су пру ге, ба ба Ру же. 

Отац Во ји на Шу ло ви ћа, Ми лош (1892–1977), био је чо век од ауто-
ри те та, ста ме ног ка рак те ра, па три јар хал ног вас пи та ња и то је ис по ља вао 
у од но си ма са ужом и ши ром по ро ди цом, ме ђу при ја те љи ма, по слов ним 
парт не ри ма и рад ни ци ма ко ји су би ли за по сле ни у ње го вој рад њи. Био 
је ве о ма ра дан, пред у зи мљив, али строг и пра ве дан. Те шке го ди не Пр вог 
свет ског ра та про вео је у за ро бље ни штву у Ма ђар ској.

У но во ство ре ној др жа ви, Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1918), 
на пор ним и по ште ним ра дом раз ви јао је свој за нат ско-тр го вач ки по сао и 
по сте пе но сти цао углед у ва ро ши. Био је иза бран за ста ре ши ну Со кол ског 
дру штва у Кур шу мли ји и за пред сед ни ка ло кал ног фуд бал ског клу ба.

Као угле дан и за слу жан гра ђа нин у ва ро ши у ко јој је жи вео, од ли-
ко ван је „за гра ђан ске за слу ге“ Ор де ном Све тог Са ве и био је би ран за 
већ ни ка Мо рав ске ба но ви не.

За вре ме не мач ке оку па ци је (1941–1944) Ми ло шу Шу ло ви ћу би ло је по-
ну ђе но ме сто пред сед ни ка оп шти не Кур шу мли је, али је он тај по ло жај од био.
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Са мо је чо век та кве сна ге мо гао да, по сле са ве знич ког бом бар до ва ња 
ав гу ста 1944. го ди не, ка да су му по ги ну ле су пру га Да ни ца и кћи Ју ли ја на 
и уни ште на сва имо ви на, по но во ор га ни зу је жи вот, да се „ску ћи“ и да под 
те шким ма те ри јал ним усло ви ма шко лу је си на Во ји на на Ме ди цин ском и 
ћер ку Јо ван ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, остав ши увек од-
ме рен и по што ван.

Да ни ца и Ми лош Шу ло вић са де цом: 
Во ји ном, Ју ли ја ном и Ча сла вом (1928)

Мај ка Да ни ца (1900–1944), ро ђе на у Про ку пљу, по ре клом је из ста ре 
по ро ди це про ку пач ког све ште ни ка Ри сте Ди ми три је ви ћа. Би ла је скром-
на, ти ха и по жр тво ва на же на. Ро ди ла је че тво ро де це: Во ји на (1923–2008), 
Ју ли ја ну (1924–1944), Ча сла ва (1925–1989) и Јо ван ку (1934).

У та квој па три јар хал ној за нат ско-тр го вач кој по ро ди ци ко ја ни је би ла 
по себ но имућ на, али ни си ро ма шна, по ни као је Во јин Шу ло вић.



512 Живот и дело српских научника

ШКО ЛО ВА ЊЕ

Основ на шко ла

Во јин Шу ло вић је у основ ну шко лу кре нуо са шест го ди на и ка да 
је го во рио о де тињ ству и о свом род ном гра ду, увек је спо ми њао, са не-
жно шћу и за хвал но шћу, пр вог учи те ља, Га ври ла По по ви ћа, ко ји је у ње му 
про бу дио не у то љи ву жеђ за зна њем. Мно го го ди на ка сни је, док тор ску 
ди сер та ци ју („Би о ло шки и би о хе миј ски аспект хо ри о го над ног хор мо на 
пла цент ног по ре кла“, 1976) по све тио је упра во том чо ве ку.

У 10-ој го ди ни Во јин је на ста вио шко ло ва ње у дру гој ва ро ши, у Про-
ку пљу где је упи сао гим на зи ју. Од ла зак из ку ће те шко је под но сио. Све је 
би ло не по зна то и но во: стан, шко ла, про фе со ри, дру го ви... Огла ша ва ње 
во за (пр ви воз сти гао је у Про ку пље 1925), ко ји је про ла зио на пу ту ка 
Кур шу мли ји, иза зи вао је бол не уз да хе у ма лој ду ши, а сва ки од ла зак из 
ро ди тељ ске ку ће био је пра ћен су за ма. Због то га му је отац до зво ља вао 
да са мо три пу та, у то ку школ ске го ди не, до ла зи ку ћи, и то о пра зни ци ма 
Бо жи ћу, сла ви и Ус кр су, иако је Кур шу мли ја уда ље на од Про ку пља са мо 
34 км. Вре дан, би стар и на да рен Во јин Шу ло вић био је од ли чан уче ник у 
свим раз ре ди ма основ не шко ле и гим на зи је. Ма ту ри рао је 1941. го ди не.

Имао је оби чај да ка же да му је Кур шу мли ја да ла те ло, док му је Про-
ку пље по да ри ло ду шу.

Во јин Шу ло вић 1933. го ди не,  као 
уче ник I раз ре да гим на зи је
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Гим на зи ја у Про ку пљу – то плич ки све ти о ник 
зна ња и ро до љу бља

У Кра ље ви ни Ју го сла ви ји гим на зи је су, из ме ђу два свет ска ра та, би-
ле ме ђу нај бо љим сред њим шко ла ма у Евро пи. У Про ку пач ку гим на зи-
ју, осно ва ну 1910. го ди не, уче ни ци су се упи си ва ли из це лог то плич ког 
окру га јер је то би ла је ди на гим на зи ја у том кра ју. У гим на зи ја ма се, по ред 
ре дов не на ста ве, ве ли ка па жња по кла ња ла ван школ ским ак тив но сти ма, 
па су про фе со ри са уче ни ци ма ор га ни зо ва ли ван на став на школ ска „дру-
штва“– сек ци је: драм ску, ли те рар ну, те ле сну (спорт ску), пе вач ку, би бли-
о теч ку и но го мет ну. Ли те рар на сек ци ја „До си теј Об ра до вић“ би ла је по-
себ но зна чај на и при влач на за уче ни ке. Има ли су вре ме и ме сто где су 
чи та ли сво је пе снич ке и про зне ра до ве, ди ску то ва ли о раз ли чи тим те ма ма 
у књи жев но сти, ве жба ли кри тич ки став и го вор ни штво, ла га но ула зи ли 
у озбиљ на шти ва, нео сет но са зре ва ли и ста са ва ли за да ље шко ло ва ње, 
за жи вот. Во јин Шу ло вић је по себ ну на кло ност и по што ва ње са чу вао за 
про фе со ра срп ског је зи ка, Ђор ђа Ра шо ви ћа, ко ји је за пи сме не за дат ке 
сми шљао ин спи ра тив не те ме, нпр. „Не бу ди мо све тиљ ке по кло пље не лон-
цем“, или стих Пе тра Пре ра до ви ћа „Сун це жар ко сје ди и ско ро ће сјест, 
стал на на том сви је ту са мо мје на јест“ Све вре ме гим на зиј ског шко ло ва ња 
Во јин Шу ло вић био је члан драм ског и ли те рар ног дру штва.

Ка да је Про ку пач ка гим на зи ја (њен зва ни чан на зив) про сла вља ла 90 
го ди на по сто ја ња (2000) Во јин Шу ло вић био је по зван да, на глав ној све ча-
но сти, у име 90 ге не ра ци ја уче ни ка, по здра ви при сут не ак тив не и пен зи-
о ни са не про фе со ре, као и не ка да шње и са да шње уче ни ке гим на зи је. Би ла 
је то ве ли ка част и при зна ње на ко је је проф. Шу ло вић био ве о ма по но сан.

ОКУ ПА ЦИ ЈА И ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ

Кур шу мли ја је у то ку II свет ског ра та (1941–1944) се дам пу та пре ла-
зи ла у ру ке ра зних вој ски (пар ти зан ске, чет нич ке, не мач ке и бу гар ске). 
Би ло је то вре ме стра да ња и стра ха, вре ме уби ста ва и бе жа ња, али и, упр-
кос све му што се до га ђа ло, би ло је то и вре ме са чу ва не на де да ће не ко 
су тра до не ти сло бо ду и ми ран жи вот.

Све вој ске су хап си ле, уби ја ле и сла ле у ло го ре. Ско ро да ни је би ло 
ни јед не ку ће у Кур шу мли ји на чи јој се ка пи ји ни је вио цр ни бар јак.

На пра зник Пре о бра же ње (19. ав гу ста 1944) са ве знич ки ави о ни бом-
бар до ва ли су бу гар ску ка сар ну ко ја се на ла зи ла у бли зи ни ку ће по ро ди це 
Шу ло вић. Три бом бе су про ма ши ле циљ и па ле у дво ри ште до ма Шу ло-
ви ћа. По ги ну ле су мај ка Да ни ца (44 го ди не), се стра Ју ли ја на (20 година) 
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и још две по ро ди це. Уни ште на је и сва имо ви на: ку ће, рад ња, ма га цин... 
Ми лош Шу ло вић је у 52. го ди ни жи во та остао са тро је де це у ру ше ви на ма 
и без имо ви не.

У ју ну 1943. омла дин це Кур шу мли је, уз ра ста 16 до 20 го ди на, мо би-
ли са ла је, на рад ну ак ци ју за об но ву Ср би је, На ци о нал на слу жба пред сед-
ни ка оку па ци о не вла де ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа. По за ди на рад не ак ци је 
би ла је иде ја да се омла ди на са чу ва од мо би ли за ци је ко ју су на ме та ле три 
вој ске ко је су та да ра то ва ле у Ср би ји. 

Омла дин ци су би ли по сла ти на при нуд ни рад у дру ги крај зе мље, у 
Ра шку (Сан џак) на из град њу пу та Нег би не-Ко кин Брод. Нем ци су над-
гле да ли ра до ве. Ре жим је био вој нич ки, усло ви бо рав ка из у зет но те шки. 
Нај те же се под но сио не до ста так пи ја ће во де, а ра ди ло се усред ле та.

По сле ме сец да на на пор ног ра да, гру па од де се так мо ма ка из Кур шу-
мли је, а ме ђу њи ма је био и Во јин Шу ло вић, по бе гла је и пре ко Бе о гра да 
се вра ти ла ку ћа ма. За њи ма су рас пи са не по тер ни це. Жан дар ми у Кур-
шу мли ји тре ба ло је да их ухап се и вра те у рад ну че ту или, мо жда, у не ки 
ло гор. Пре ма се ћа њу „ак ци ја ша„ Во ји на, жан дар ме риј ски на ред ник Ми на 
Ма сла ко вић-чи ка Ми на, ка ко су га зва ли, отац не ко ли ко кће ри, оба ве стио 
је ро ди те ље бе гу на ца да се си но ви скло не ван ку ће не ко вре ме. Чи ка Ми на 
је се дам да на оби ла зио ку ће и „тра жио“ мом ке и ка ко их ни је мо гао на ћи, 
по слао је из ве штај про го ни те љи ма у ко ме је на пи сао да су „тра же на ли ца 
не по зна та и да се не на ла зе у Кур шу мли ји.“ Ми на Ма сла ко вић је по сле 
ра та и да ље жи вео у Кур шу мли ји и ра дио у ко му нал ном пред у зе ћу.

Кур шу мли ја је осло бо ђе на ав гу ста 1944. го ди не. Ра дост због за вр ше ног 
ра та, као и же ља и спрем ност да се уче ству је у об но ви по ру ше не зе мље, би-
ла је при сут на код свих, а на ро чи то код мла дих. Убр зо је пар ти зан ска власт 
по че ла да ор га ни зу је до бро вољ не омла дин ске рад не ак ци је. По не за пам ће но 
хлад ној зи ми (де цем бар 1944–април 1945), тем пе ра ту ра се спу шта ла на -15 
и -20 сте пе ни, омла ди на Кур шу мли је, као и омла дин ци та да шњег Ко сан чи-
ће вог сре за (То плич ки рад ни ба та љон), би ла је по сла та на Цр ни Врх ради 
се че и из вла че ња на ле ђи ма (200–300 ме та ра) већ исе че них шум ских ста ба ла 
ко ја је по се кла не мач ка ор га ни за ци ја ТОТ. Др ва за огрев би ла су на ме ње на 
бе о град ским бол ни ца ма у ко ји ма су се ле чи ли ра ње ни ци.

Би ла је то пр ва рад на ак ци ја Во ји на Шу ло ви ћа.

Сту ди је

Сту ди је ме ди ци не Во јин Шу ло вић је упи сао де цем бра 1945. го ди не. 
Рат је од ло жио за че ти ри го ди не по че так шко ло ва ња на фа кул те ту. „...По-
чео сам да сту ди рам он да ка да је тре ба ло да ди пло ми рам...“
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Иза брао је ме ди ци ну не са мо за то што ле кар нај не по сред ни је по ма же 
чо ве ку, већ и због то га што је сма трао да ова про фе си ја нај ви ше омо гу ћа ва 
не за ви сност у од но су на љу де ко ји има ју власт и моћ. Ме ди ци ну је за во лео 
и због са зна ња да су ле ка ри, на из ве стан на чин, гра ђа ни све та, јер су сви 
у не пре кид ној бор би про тив смр ти, а за три јумф жи во та...

У де тињ ству чи тао је књи ге о ве ли ка ни ма ме ди ци не и схва тио је да 
ле ка ри не при па да ју са мо јед ној на ци ји, ни ти са мо јед ном кон ти нен ту, већ 
при па да ју свим љу ди ма. Ро берт Кох, про на ла зач ТБЦ ба ци ла, ни је са мо 
Не мац, фи зи о лог Па влов, до бит ник Но бе ло ве на гра де, ни је са мо Рус, Луј 
Па стер ко ји је от крио се рум про тив бе сни ла, ни је био са мо Фран цуз. Они 
при па да ју свим љу ди ма.

По зна то је да се у сва ком мла дом би ћу, у адо ле сцен ци ји, од и гра ва 
про цес иден ти фи ка ци је пре ма ода бра ним узо ри ма. Ве ро ват но су њи хо-
ве би о гра фи је би ле до дат ни мо тив сту ден ту Во ји ну Шу ло ви ћу у из бо ру 
бу ду ће про фе си је.

У де цем бру 1945. го ди не, тек што се рат за вр шио, по че ла је уни вер-
зи тет ска на ста ва. На Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду упи-
са ли су се сту ден ти раз ли чи тих го ди шта и из свих кра је ва осло бо ђе не 
др жа ве. У то вре ме, са мо су у Бе о гра ду и у За гре бу по сто ја ли ме ди цин ски 
фа кул те ти. У Љу бља ни је, на две го ди не пре по чет ка ра та осно ван ме ди-
цин ски фа кул тет, али је био не пот пун. На пр ву го ди ну упи са но је око 1300 
сту де на та ме ди ци не, за тим, око 400 сту де на та фар ма ци је и исто то ли ко 
сту де на та ве те ри не. Ви ше од 2000 бру цо ша слу ша ли су за јед но исте пред-
ме те на пр вој го ди ни: фи зи ку, хе ми ју и би о ло ги ју, и то код истих про фе-
со ра. На ста ва се одр жа ва ла у са ли Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та, јер 
су мно ге згра де са ам фи те а три ма за на ста ву би ле у ру ше ви на ма. Ме ста у 
са ли би ло је ма ло за то ли ки број слу ша ла ца, па су сту ден ти до ла зи ли да 
за у зму ме сто и по два са та пре по чет ка пре да ва ња, ко ја су, са ве жба ма, 
тра ја ла и до 20 са ти уве че. Бу ду ћи да ни је би ло уџ бе ни ка, а сту дент ске 
ор га ни за ци је ни су би ле још до вољ но ор га ни зо ва не да при пре ме скрип та, 
сту ден ти су хва та ли бе ле шке.

Сту ден ти ме ди ци не су се хра ни ли, углав ном, у сту дент ској мен зи 
на зва ној „Три ко сту ра“ због сла бе хра не и мр ша вих сту де на та. Пре ма 
се ћа њу Во ји на Шу ло ви ћа, сту ден ти су на сме ну обе до ва ли – док су јед ни 
би ли за сто лом, дру ги су ста ја ли у ре ду по ред зи да, че ка ју ћи да за у зму њи-
хо во ме сто, по мо гућ ству сто где је не ка ко ле ги ни ца оста ви ла ве ће пар че 
хле ба. Сту ден ти су има ли кар ту за снаб де ва ње и ко ли чи на хле ба би ла је 
огра ни че на.

У то ку сту ди ја, већ по сле пр ве го ди не, Во јин Шу ло вић је иза бран за 
де мон стра то ра на пред ме ту хе ми је код два ве ли ка на, про фе со ра Пе тра 
Ма та ву ља, бра тан ца на шег пи сца из срп ске Дал ма ци је, Си ме Ма та ву ља 
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и код про фе со ра Па вла Тр пин ца, јед ног од нај по зна ти јих пе да го га на Ме-
ди цин ском фа кул те ту.

Ра до знао и ра дан ка кав је био, Во јин Шу ло вић се вр ло бр зо при кљу-
чио на уч ној гру пи про фе со ра Алек сан дра Ро то ви ћа на фи зи кал ној ме ди-
ци ни, где је во лон тер ски ра дио.

Сту дент – де мон стра тор на пред ме ту хе ми ја (1946–1951)

У том пе ри о ду сту дент Во јин Шу ло вић је на фе сти ва лу сту дент ских 
ра до ва, на ано ним ном кон кур су, са ко ле га ма осво јио пр ве три на гра де.

Упр кос те шким ма те ри јал ним и дру гим окол но сти ма, вре ме сту ди ја 
је Во јин Шу ло вић са чу вао у ле пом и сет ном се ћа њу. Са по но сом је ис ти-
цао да је слу шао пре да ва ња, или по ла гао ис пи те, код 19 ака де ми ка и да 
је су срет са тим про фе со ри ма ути цао не са мо на струч но зна ње, већ и на 
ши ре обра зо ва ње и по на ша ње и дру гих сту де на та ко ји су има ли сре ћу и 
част да бу ду сту ден ти та квих про фе со ра.
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РАД НЕ АК ЦИ ЈЕ

Сту ден ти Ме ди цин ског фа кул те та уче ство ва ли су у до бро вољ ним 
рад ним ак ци ја ма ор га ни зу ју ћи се у рад не бри га де. По чет ком ју ла 1946, по-
сле пр ве го ди не сту ди ја, бри га да сту де на та ме ди ци не по сла та је на ису ши-
ва ње по сав ских мо чва ра да би се на том ме сту из гра дио по сав ски ка нал. 
Ра ди ло се у бла ту и во ди од ју тра, ско ро до мра ка. По вој нич ком оби ча ју, 
бу ђе ње и по ве чер је озна ча ва ло се тру бом. Спа ва о ни це су би ле у не за вр-
ше ној школ ској згра ди без про зо ра и по да.

Рад на ак ци ја на По сав ском ка на лу тра ја ла је два ме се ца и сту ден ти 
су при пре ми ли за об ра ду 4000 хек та ра плод не по сав ске рав ни це. На овој 
рад ној ак ци ји сту дент Во јин Шу ло вић био је на гра ђен удар нич ком ди пло-
мом ко ја му је це лог жи во та би ла вр ло дра га и ко јом се по но сио.

Сле де ћа рад на ак ци ја на ко јој је уче ство вао би ла је из град ња пру ге 
Ша мац–Са ра је во у ле то 1947. го ди не. Усло ви жи во та и ра да би ли су знат-
но бо љи у по ре ђе њу са пр вом рад ном ак ци јом.

У при год ним при ли ка ма Во јин Шу ло вић је че сто спо ми њао рад ну 
ак ци ју у по сав ским ри то ви ма, јер је би ла пра ће на не ста шлу ци ма гру пе 
ко јој је и сам при па дао. Као и сви мла ди, и они су, и по ред на пор ног ра да, 
тра жи ли за ба ву. Јед ном при ли ком њи хо ва бри га да би ла је за ду же на да 
при пре ми при ред бу. За про грам им је би ла по треб на зе бра. Пла ни ра ли 
су да од јед ног се ља ка, из не по сред не око ли не, по зај ме ждре бе (Во ји но ва 
иде ја) и да му кре чом на сли ка ју пру ге и та ко до би ју же ље ну зе бру. Сре-
ћом, план се ни је оства рио. Пла ни ра не вра го ли је мо гле су да по ву ку не-
при јат не по сле ди це. 

До ба рад них ак ци ја оста ло је за пам ће но по мно гим љу ба ви ма и при-
ја тељ стви ма ме ђу ак ци ја ши ма ко је је по то њи жи вот до гра ђи вао, или, на 
жа лост, раз гра ђи вао.

ПР ВО ЗА ПО СЛЕ ЊЕ

По сле за вр ше них сту ди ја, у ју ну 1951. го ди не, Во јин Шу ло вић се за-
по слио на Хе миј ском ин сти ту Ме ди цин ског фа кул те та где је ви ше го ди на 
ра дио као де мон стра тор. Про фе сор Тр пи нац, већ упо знат са спо соб но-
сти ма мла дог ко ле ге, же лео је да га за др жи, пла ни ра ју ћи га за на став ни ка. 
Ме ђу тим, да би се нор мал но раз ви јао кроз на став нич ки про цес, мо рао 
би да за вр ши фар ма ци ју, или тех но ло ги ју. По са ве ту бри жног про фе со ра 
Тр пин ца, Во јин Шу ло вић је упи сао Фар ма це ут ски фа кул тет и за по чео 
но ве сту ди је ко је су под ра зу ме ва ле пре да ва ња и ве жбе и, оба ве зно, сва ко-
днев на че ти ри са та на ста ве на Хе миј ском ин сти ту ту. Ова кав тем по ра да 
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из и ски вао је ве ли ки на пор ко ји Во јин Шу ло вић ни је мо гао да из др жи и 
за то се при ја вио на кон курс за спе ци ја ли за ци ју ги не ко ло ги је и аку шер ства 
у Зре ња ни ну. До бив ши спе ци ја ли за ци ју, оти шао је код де ка на Ме ди цин-
ског фа кул те та проф. др Бра не Ста но је ви ћа да се за хва ли на пот пи са-
ном ре ше њу о при је му на Хе миј ски ин сти тут ко ји, упра во, на пу шта јер 
је до био спе ци ја ли за ци ју у Зре ња ни ну. У кан це ла ри ји је за те као проф. др 
Ра ди во ја Бе ро ви ћа. Обо ји ца су по зна ва ли мла дог ко ле гу још са ста жа на 
њи хо вим кли ни ка ма и ни су же ле ли да из гу бе да ро ви тог мла дог ле ка ра. 
Проф. Бе ро вић је од мах ин тер ве ни сао у Ми ни стар ству здра вља Ср би-
је, као и код ди рек то ра Ги не ко ло шко-аку шер ске кли ни ке Ме ди цин ског 
фа кул те та, проф. Та сов ца, с мол бом да се ре ше ње о спе ци ја ли за ци ји за 
бол ни цу у Зре ња ни ну пре ба ци на фа кул тет ску кли ни ку .

Та ко је Во јин Шу ло вић до шао на Ги не ко ло шку кли ни ку у Бе о гра ду.
Го во ре ћи о спле ту окол но сти ко је су га од ве ле на спе ци ја ли за ци ју ги-

не ко ло ги је, увек је под вла чио да ни је ни по ми шљао да се ба ви том гра ном 
ме ди ци не. Као илу стра ци ју на во дио је та да шњу прак су по ко јој су се сту-
ден ти, на за вр шној го ди ни, из ја шња ва ли ко ју би спе ци ја ли за ци ју же ле ли 
да до би ју. Увек је на пр во ме сто ста вљао кар ди о ло ги ју, за тим ин фек тив не 
бо ле сти, а тре ће ме сто спорт ску ме ди ци ну.

Не спор но је да би и у овим обла сти ма ме ди ци не дао огро ман до при-
нос, али би ги не ко ло ги ја и аку шер ство у нас, па и у Евро пи, си гур но би ли 
си ро ма шни ји за до стиг ну ћа ко ја су обе ле жи ла бли ста ву рад ну и на уч ну 
ка ри је ру ака де ми ка Шу ло ви ћа.

ГИ НЕ КО ЛО ШКА-АКУ ШЕР СКА КЛИ НИ КА

На Ги не ко ло шко-аку шер ској кли ни ци (ГАК) у Бе о гра ду, Во јин Шу-
ло вић је про шао уоби ча јен пут у ака дем ском на пре до ва њу: од аси стен та 
(три пу та би ран), до цен та (два пу та), ван ред ног про фе со ра (два пу та), до 
ре дов ног про фе со ра.

Ака де мик Си ни ша Та со вац, ди рек тор Кли ни ке, увек је по др жа вао 
мла дог ко ле гу Во ји на Шу ло ви ћа, а овај га је до жи вља вао и при зна вао за 
ду хов ног оца у обла сти ги не ко ло ги је и аку шер ства.

Др Шу ло вић је ви зи о нар ски са гле дао, још у на го ве шта ју, но ва кре-
та ња у стру ци и на у ци и 1959. го ди не пред ло жио про фе со ру Та сов цу да 
осну је оде ље ње за па то ло ги ју труд но ће, што је овај при хва тио са ве ли ким 
одо бра ва њем, има ју ћи увек раз у ме ва ње за но ви не у стру ци. Би ло је ле ка ра 
на Кли ни ци ко ји су са не по ве ре њем гле да ли на тај пред лог ко мен та ри-
шу ћи да Во јин Шу ло вић из ми шља не по сто је ћу област са мо да би по стао 
шеф оде ље ња.
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Ле ка ри на спе ци ја ли за ци ји 1955. на ГАК-у. 
Сле ва: Д. Мла де но вић, В. Шу ло вић, 

доц. П. Ко стић и Г. По сков ски. У дру гом ре ду: 
М. Че ме ри кић, П. Ко стић и С. Јо ва но вић

Вре ме је по ка за ло ко је био у пра ву. Па то ло ги ја труд но ће по сте пе но 
је, у окви ру ги не ко ло ги је и аку шер ства, пре ра сла у по себ ну суб спе ци ја-
ли стич ку це ли ну. Као је дан од пи о ни ра за ту област у све ту, проф. Во јин 
Шу ло вић је зна чај но до при нео да на ша до мо ви на Ср би ја и бив ша Ју го-
сла ви ја, има ју во де ће струч ња ке и на уч ни ке у пе ри на тал ној ме ди ци ни.

На дах ну ти иде ја ма и ви зи ја ма свог ха ри зма тич ног учи те ља, ле ка ри 
ГАК-а да нас тра си ра ју и про ши ру ју пут но вој ди сци пли ни – фе тал ној 
ме ди ци ни. 
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ДИ РЕК ТОР КЛИ НИ КЕ

Про фе сор Во јин Шу ло вић је 1973. го ди не тај ним гла са њем иза бран 
за ди рек то ра Кли ни ке.

Са огром ним зна њем, но шен ве ли ким иде ја ма рад ним ела ном, кре-
нуо је у ства ра ње мо дер не, из у зет но струч не кли ни ке у СФР Ју го сла ви ји. 
Ње го ва ве ли ка же ља и про грам би ли су отва ра ње Кли ни ке пре ма све ту. 
Мно ги ле ка ри ГАК-а су од ла зи ли на струч но уса вр ша ва ње у број не европ-
ске гра до ве, али и у ве ли ке ме ди цин ске цен тре бив ше Ју го сла ви је.

Струч но оспо со бља ва ње, усавршавање и под мла ђи ва ње ка дра на 
Кли ни ци, про фе сор Шу ло вић је сма трао сво јом оба ве зом и ве о ма је зна-
ча јан ње гов учи нак и у тој обла сти. 

Про фе сор Та со вац (се ди пр ви зде сна) са са рад ни ци ма 
и ино стра ним го сти ма. В. Шу ло вић сто ји тре ћи сле ва (1958)

Ка да је у мар ту 1973. го ди не иза бран за ди рек то ра на Ги не ко ло шко-
аку шер ској кли ни ци ни је би ло ни јед ног ле ка ра са ти ту лом ма ги стра и 
док то ра ме ди цин ских на у ка. За те че на су са мо два при ма ри ју са. Ка да је 
1985. го ди не про фе сор Шу ло вић на пу стио ду жност ди рек то ра (по сле не-
пу них 13 го ди на), на Кли ни ци је ра ди ло 25 ма ги ста ра, 31 док тор ме ди цин-
ских на у ка, као и 28 при ма ри ју са.
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Про фе сор Шу ло вић се ве о ма тру дио да под стак не и за ин те ре су је 
мла де ле ка ре за про јек те и ис тра жи ва ња у стру ци, ка ко би, под ње го вим 
ру ко во ђе њем, ус пе ли да их оства ре. На тај на чин су де таљ но об ра ђе на 
мно га по гла вља стру ке. Та ко ђе, ва жно је за бе ле жи ти да су ра до ви об ја-
вље ни у ра зним до ма ћим и стра ним ча со пи си ма.

Но во о снов но Оде ље ње па то ло ги је труд но ће, ГАК, Бе о град 
(1962). Пр ва еки па ле ка ра: зде сна: доц. В.Шу ло вић, 

др М. Мај сто ро вић, пе ди ја тар, др Р.Јо ва но вић, ги не ко лог, 
и асист. А. Ду кић, дру ги сле ва 

Про фе сор Шу ло вић је на сто јао да се уве ду но ви не у ди јаг но сти ци и 
у те ра пи ји. По себ но се ан га жо вао у при ме ни пре вен ти ве, јер је сма трао 
да Кли ни ка не тре ба са мо да ле чи, већ и да спре ча ва бо лест. У тој на ме ри, 
убр зо је на ГАК-у отво ре но шест са ве то ва ли шта за пре вен ци ју бо ле сти 
и оспо со бље но је осам раз ли чи тих ла бо ра то ри ја за, из ме ђу оста лих, екс-
пе ри мен тал на и иму но ло шка ис пи ти ва ња. Без до бро опре мље них ла бо-
ра то ри ја, ди јаг но сти ка у ху ма ној ре про дук ци ји је го то во не спро во ди ва.

По себ ну па жњу про фе сор Шу ло вић је по све ћи вао оде ље њу за но-
во ро ђен чад. Осно ван је од сек ин тен зив не не ге за ову де цу, та ко да су бе-
бе ро ђе не са ма лом те ле сном те жи ном, не до но шчад, као и бо ле сна де ца, 
оста ја ли на Кли ни ци на ле че њу јер ни је би ло по тре бе да се пре но се у 
дру ге деч је спе ци ја ли зо ва не уста но ве. За слу га за ви со ку струч ност у ра ду 
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на овом оде ље њу при па да, у ве ли кој ме ри, прим. др За гор ки Ра дој ко вић, 
ко ја је би ла на чел ник оде ље ња за но во ро ђен чад. Ко ле ги ни ца Ра дој ко вић 
би ла је док тор ме ди цин ских на у ка, а проф. Шу ло вић био је мен тор у ње-
ном ра ду.

Кли ни ка за ги не ко ло ги ју и аку шер ство у Бе о гра ду је и ра ни је би ла 
al ma ma ter свих ги не ко ло шких кли ни ка у та да шњој др жа ви – СФР Ју го-
сла ви ји. Ме ђу тим, за вре ме ру ко во ђе ња проф. Шу ло ви ћа, углед Кли ни ке 
пре ра стао је гра ни це не ка да шње до мо ви не.

До бар глас се да ле ко чу је, па је Кли ни ка за ги не ко ло ги ју и аку шер-
ство у Бе о гра ду из би ла у ред вр ло при зна тих европ ских ме ди цин ских 
уста но ва.

Основ ни по кре тач би ла је сна га лич но сти проф. Шу ло ви ћа код ко га 
су до ми ни ра ли ве ли ка рад на енер ги ја и сна жна же ља да не пре кид но и 
не у мор но про ши ру је сво ја зна ња.

Про фе сор Шу ло вић је, у вре ме упра вља ња Кли ни ком, омо гу ћио да се 
уве ду сле де ће са вре ме не ди јаг но стич ке ме то де: ам ни о цен те за, ул тра звук, 
као и спе ци фич не би о хе миј ске ана ли зе за фе то пла цент но ис пи ти ва ње; 
ор га ни зо ва на је би о хе миј ска ла бо ра то ри ја и ус по ста вље на је са рад ња са 
ИНЕП-ом у Зе му ну.

Но ве при сту пе и схва та ња о цар ском ре зу про фе сор Шу ло вић је при-
ме нио у ра ду на Кли ни ци и био је пр ви ко ји је отво рио по себ но оде ље ње 
за цар ске ре зо ве. У по ро ди ли ште је уве де на, та да још увек у Евро пи, ма ло 
по зна та ме то да кар ди о то ко гра фи је, као и ди рект но од ре ђи ва ње аци до ба-
зног ста ња пло да у по ро ђа ју. 

Осно ва но је оде ље ње нео на то ло ги је.Ус по ста вље на је је дин стве на пе-
ри на то ло шка слу жба об је ди ња ва њем свих ме ђу соб но по ве за них ди сци-
пли на: епи де ми о ло ги је, ге не ти ке, па то ло шке ана то ми је – фе то па то ло ги је. 
Кли ни ка је до би ла стал ну ин тер ни стич ку слу жбу, као и кон сул та тив ну 
слу жбу уро ло га и хи рур га. Ус по ста вље на је и кон зи ли јар на слу жба за ле-
че ње ма лиг них обо ље ња на жен ским пол ним ор га ни ма.

Про фе сор Шу ло вић је раз у мео, по др жао, чак и фор си рао ор га ни зо-
ва ње и осни ва ње оде ље ња за ван те ле сну оплод њу. Као чо век, као ле кар и 
као на уч ник бо рио се за жи вот и пре жи во та.

Јед ном реч ју, Кли ни ка за ги не ко ло ги ју и аку шер ство Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду раз ви ла се у ин сти ту ци ју са ор га ни за ци јом ра да ко ја 
је би ла аван гард на и за во де ће европ ске цен тре.

Струч на ис тра жи ва ња и уса вр ша ва ња ле ка ра би ли су, та ко ђе, у ви-
до кру гу про фе со ра Шу ло ви ћа. Уве де ни су не дељ ни се ми на ри ко је су при-
пре ма ли ле ка ри Кли ни ке, али су по зи ва ни ле ка ри и ме ди цин ски струч-
ња ци са дру гих кли ни ка и бол ни ца, а не рет ко су уче ство ва ли и го сти из 
ино стран ства.
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Про фе сор Во јин Шу ло вић је Кли ни ку ко јом је ру ко во дио осе ћао као 
сво ју ку ћу. Слич но осе ћа ње и рас по ло же ње пре но сио је и на ве ћи ну са рад-
ни ка, та ко да су се мно ги за по сле ни на Кли ни ци, у ње го во вре ме, осе ћа ли 
као чла но ви јед не ве ли ке по ро ди це. 

СА МО У ПРА ВЉА ЊЕ

Про фе сор Шу ло вић је изaбрaн зa ди рек торa ГAК-a у вре ме кaдa је ју-
го сло вен ско дру штво би ло оргaни зовaно по пpин ци пу со цијaли стич ког 
сaмо упрaвљaњa. Не до вољ но прилaго ђе но нaчи ну оргaнизaци је и рaду мно-
гих устaновa, сaмо упрaвљaње је че сто до во ди ло до aпсурд них си туaцијa ко је 
су ус порaвaле и ометaле нормaлaн рaд, кaо нпр. овaј догaђaј нa Кли ни ци.

Зaво ду зa ме ђунaрод ну нaуч ну, кул тур ну и тех нич ку сaрaдњу про фе-
сор Шу ло вић је под нео из вештaј о про јек ту ме ди цин ске сaрaдње Кли ни ке 
сa вр хун ским стручњaцимa из СAД. Мaте ријaл је врaћен сa при мед бом 
дa ни је прошaо ре дов ну про це ду ру – ни је до био сaмо упрaвну по твр ду 
Сaветa ГAК-a. Из ри чи то је ре че но дa је тaкaв про пис. У то вре ме Сaвет 
ГAК-a бројaо је двaде сетaк члaновa ме ђу ко јимa је би ло сaмо три лекaрa. 
Кaо чо век ко ји увaжaвa дру штве ни ред, иaко му је би ло не пријaтно дa пред 
не ком пе тент ним љу димa излaже вр хунскa стручнa и нaучнa до стиг нућa, 
Во јин Шу ло вић је то учи нио. По сле зaвр ше не сед ни це при шли су му чaсни 
љу ди, неквaли фи ковaни, по луквaли фи ковaни рaдни ци, лaборaнти и ме-
ди цин ске се стре, из вињaвaју ћи се што су до ве де ни у не у год ну си туaци ју 
дa слушaју упрaво зaвр ше но излaгaње, зaхвaљу ју ћи му се, исто вре ме но, 
нa уло же ном тру ду дa им при бли жи сaдржaј про јектa.

Кaо нaју печaтљи ви ју негaтив ну успо ме ну из сaмо упрaвљaњa, проф. 
Шу ло вић је ду го пaмтио пријaву не ко ли ци не лекaрa Кли ни ке, ко ји су 
смaтрaли дa ди рек тор не по слу је до бро. По ступaк по тој пријaви во дилa 
је једнa од нaјмоћ ни јих особa тог вре менa – по ли тичaр и, исто вре ме но, 
уни вер зи тет ски про фе сор. Ме ђу тим, у то ку рaспрaве докaзaно је, из ме ђу 
остaлог, дa су плaте нa Кли ни ци ве ће, у по ре ђе њу сa примaњимa у дру гим 
устaновaмa Кли нич ког центрa, дa се струч ни рaд обaвљa нa зaдо вољaвaју-
ћи нaчин, дa је Кли никa отво ренa зa стручњaке из це ле Ју гослaви је, кaо и 
зa стручњaке из инострaнствa.

Нa питaње ту жи те љимa кaко је мо гу ће тaкво по словaње Кли ни ке сa 
ло шим ди рек то ром, од го вор је био трaги ко мичaн: „То је због тогa што 
имaмо од личaн ко лек тив, ди рек тор не вaљa“. 

Проф. Во јин Шу ло вић је ци нич но ре као са мо: 
„Ор кестaр од лич но свирa, до вир ту о зно сти, мaдa ди ри гент ло ше ди-

ри гу је“.
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РЕК ТОРAТ

Го ди не 1985. Во јин Шу ло вић је под нео остaвку нa ме сто ди рек торa 
Кли ни ке, три го ди не пре ис текa мaндaтa. Кли ни ком је упрaвљaо 13 го-
динa. Тaдa је вaжи ло прaви ло ко је је он лич но, кaо пред сед ник Скуп шти не 
Уни вер зи тетa, проглaсио не ко ли ко го динa рaни је, дa се не мо гу имaти, 
исто вре ме но, две ру ко во де ће функ ци је.

Акaде мик Шу ло вић (сa лен том, слева) 
кaо про рек тор (1985–1987) 

Ду жност ди рек торa Ги не ко ло шко-aку шер ске кли ни ке престaлa је 30. 
септембрa 1985. го ди не, a 1. ок тобрa сту пио је нa ду жност про рек торa 
Уни вер зи тетa у Бе огрaду. Кaо про рек тор био је од го ворaн зa нaуч ни рaд 
и ме ђунaрод не ве зе. 
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СРП СКО ЛЕКAРСКО ДРУ ШТВО

Про фе сор Во јин Шу ло вић је го ди ну дaнa пре одлaскa у пен зи ју 
(1988) изaбрaн зa пред сед никa Срп ског лекaрског друштвa (СЛД), ко је је 
основaно 1872. го ди не кaо струч но удру же ње лекaрa. На том по ложaју је 
остaо је ско ро 10 го динa, до aприлa 1996. го ди не.

Би ти изaбрaн зa пред сед никa СЛД билa је ве ликa чaст и признaње, 
aли и ве ликa обaвезa дa се одр жи ви сок ни во нaсле ђен од прет ход никa. 
Тaко ђе, једнa од ду жно сти пред сед никa је и дa унaпре ди рaд ове углед не 
стру ков не оргaнизaци је.

У то вре ме дру штве но-исто риј ске при ли ке би ле су ве омa не по вољ-
не и до не ле су ве ли ку дру штве но-еко ном ску кри зу којa је угрожaвaлa све 
облaсти друштвa. Проф. Шу ло вић се не у мор но aнгaжовaо, све вре ме, дa 
очувa углед СЛД, чaсност свaког члaнa понaо соб, као и лич ни ин те гри тет.

Нa по ложaју пред сед никa СЛД проф. Шу ло вић је урaдио сле де ће:
Удру же ње је пре се ље но у згрaду бив ше Оч не кли ни ке у ул. Џорџa 

Вaшинг тонa 19. Прет ход но је требaло оспо со би ти про стор у ко ји ће се 
усе ли ти СЛД.

Отво рен је Му зеј СЛД кaо по себнa устaновa ко ју, сa ве ли ким успе хом, 
во ди прим. др мед. sc. Будa Пaвло вић.

Ме ди цин ском фaкул те ту послaт је пред лог зa рехaби литaци ју про-
фе сорa ко ји су, по сле осло бо ђењa, из по ли тич ких рaзлогa удaље ни из 
нaстaве.

Основaн је Етич ки ко ми тет Срп ског лекaрског друштвa чи ји је 
зaдaтaк био дa се бри не о пси хич ком и фи зич ком здрaвљу љу ди.

У мaју 1988. го ди не у Сту де ни ци је обе ле женa го ди шњицa (800 го-
динa) од оснивaњa пр ве бол ни це нa тлу Ср би је и постaвљен кaмен-бе лег 
зa свa вре менa.

У ју ну 1989. го ди не у При шти ни је, по во дом 600-го ди шњи це Ко сов-
ског бојa, оргaни зовaн сим по зи јум о сред њо ве ков ној ме ди ци ни у Ср би ји.

У Вр шцу, не по сред но пред рaспaд СФР Ју гослaви је, одржaн је се-
минaр нa те му „Пси хијaтријa и ре ли гијa – по ре кло и по сле дицa мр жње“.

Нa ску пу би ло је око 300 уче сникa. При су ствовaли су предстaвни ци: 
прaвослaвне ве ре (епи скоп Aтaнaси је Јев тић), кaто лич ке (нaдби скуп Пер-
ко), Ислaмa (бе огрaдски муф тијa Хaмдијa Ју суфспaхић). Је вреј ску ве ро и-
спо вест зaступaли су про фе сор пси хијaтри је др Ни колa Волф и Ен ри ко Јо-
сиф, ком по зи тор. Бaпти стич ку цр кву предстaвљaо је Aлексaндaр Бир виш.

Уче ствовaли су и предстaвни ци јaвног жи вотa. Књи жев ник Мaтијa 
Бећ ко вић предстaвљaо је СAНУ.

Го ди не 1990. нaслу ћу ју ћи рaтну опaсност, СЛД је послaо aпел лекaрa 
Ср би је за мир по зивaју ћи се нa Хи покрaто ву зaкле тву: 
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„У вр ше њу ду жно сти премa бо ле сни ку не ће нa ме не утицaти верa, 
нaци онaлност, рaсa, по ли тичкa припaдност, или мaте ријaлно стaње бо-
ле сникa ...“

СЛД се, у име лекaрa Ср би је, обрaти ло свим лекaримa светa пи смом 
у знaк про тестa по во дом изјaве ге нерaлног се кретaрa оргaнизaци је Лекaри 
светa (Жaн Пе ро ни), ко јом је нaпaо срп ске лекaре.

Би ло је и дру гих слич них не и стинa и нaпaдa нa ко је је СЛД одмaх 
реaговaло про тест ним пи смимa упу ће ним свет ским ме ди цин ским 
удру же њимa.

У ју ну 1993. го ди не СЛД је оргaни зовaло вaнред ни кон грес лекaрa 
Ср би је по све ћен нaјaкту ел ни јим темaмa из облaсти здрaвствa и стaњa 
нaшег стaнов ништвa, ко ме је при су ствовaло 3.500 лекaрa, за тим члaно ви 
ди пломaтског корa шест земaљa, кaо и нео че кивaно ве ли ки број лекaрa 
из срп скео-европ ске и срп ско-aме рич ке дијaспо ре.

СЛД је основaло по дру жни це у инострaнству где су жи ве ли и рaди ли 
лекaри ко ји су зaвр ши ли сту ди је у Ср би ји. У Хaно ве ру је основaнa по-
дру жницa којa је оку пилa око 300 члaновa зaхвaљу ју ћи ве ли кој по мо ћи 
тaдaшњег Зaпaдно е вроп ског епи скопa Лaврен тијa. Овa по дру жницa билa 
је ве омa aктивнa. Тaко ђе, основaне су по дру жни це у Ге те бор гу, Чикaгу и 
у Кaнaди.

Пред сед ник СЛД и епи скоп Лaврен ти је, окт. 1990.
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Нa по зив Срп ске нaци онaлне aкaде ми је и ње ног пред сед никa, Ни-
ко ле Пaшићa, унукa ве ли ког срп ског држaвникa и по ли тичaрa, Ни ко ле 
Пaшићa, проф. Шу ло вић одржaо је пpедaвaњa у То рон ту, Мон треaлу и 
Отaви нa те ме: „Здрaвстве но стaње из бе глог стaнов ништвa“ и „Исто ријa 
срп ске ме ди ци не“.

Стручно усавршавање на Харварду (1965–1966). Први с лева 
у другом реду В. Шуловић. У средини са лептир машном проф. Клод Вили

Проф. Шу ло вић био је по себ но по носaн нa ово рaздо бље жи вотa. 
Смaтрaо је дa је у Срп ском лекaрском дру штву об је ди нио многa знaњa и 
ис куствa којa је стицaо кроз лекaрско, педaго шко и јaвно де ловaње.

Не пре су шном рaдном енер ги јом, мо тивaци јом, из у зет но ши ро ким 
струч ним знaњем, оп штом кул ту ром и пaтри от ским осећaњем, проф. Шу-
ло вић је ус пео дa у кри зном и опaсном вре ме ну очувa и увећa углед пре ко 
130 го динa стaрог удру жењa срп ских лекaрa. 

Проф. Шу ло вић је у свом ду го го ди шњем жи во ту и рaду мно го учи-
нио и нa по пу ла ри за ци ји ме ди ци не. Ре чит, ду хо вит и зaни мљив, ус певaо 
је дa нa рaди ју и те ле ви зи ји, кaо и у штaмпaним ме ди јимa, јед ностaвним 
и рaзу мљи вим је зи ком, при бли жи ме ди ци ну ши ро кој јaвно сти. 

Кaдa је 1973. го ди не изaбрaн сa ди рек торa ГAК-a и ње го ве ко ле ге 
у Стрaзбу ру су, тaко ђе, нaпре довaле, постaвши про фе со ри и ди рек то ри 
не ко ли ко кли никa. У јед ном мо мен ту, бе огрaдска ГAК је сaрaђивaлa сa 
пет фрaнцу ских кли никa. Школскe 1965/66. Воjин Шу ло вић je, као пр ви 
стипeнди ста прeстижнe Фул браjтовe фон да циje, от пу то вао у Бо стон на 
Хар вард  унивeрзитeт. Мeнтор у ра ду био je профeсор Клод Ви ли. 
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Из jeдно го дишњeг бо рав ка, раз ви ла сe вишeго ди шња, опсeжна са-
рад ња Кли никe и посeбно СА НУ, са проф. Кло дом Ви лиjeм коjи je ка сниje 
био иза бран за до пи сног ино стра ног чла на СА НУ.

На Интeрна ци о нал ном конгрeсу гинeко ло га 
и акушeра Eу ро рeгиje у Тeми шва ру, 28–30. 10. 2004.

Воjин Шу ло вић je, као пр ви „Фул браjто вац„ и пр ви прeдсeдник Фул-
браjто вог про гра ма у Jу го сла виjи, у пeри о ду вeо ма отeжанe са радњe са 
ино стран ством због увeдeних санк циjа од странe УН, изузeтним тру-
дом чу вао мост са радњe. У томe je и успeо, па je удружeњe Фул браjто вих 
стипeнди ста у пeри о ду 1992–1996. го ди не има ло вeо ма бо га ту ак тив ност. 

Успeшну са рад њу Кли ни ка je оства ри ла и са Ко лум биjа унивeрзитeтом 
у Њуjор ку. Сeдам го ди на je траjа ло на уч но ис тра жи вањe у про гра му 
„Учeшћe рeзус фак то ра у ком пли ка циjа ма коje на стаjу послe намeрног 
по ба чаjа“. 

Ус по стављeна je пло до но сна са рад ња са проф. др Ни ном Стри жо вом, 
дирeктор ком Гинeко лошкe кли никe у Мо скви, као и са рад ња са водeћим 
кли ни ка ма Пољскe, Ру му ниje, Eнглeскe, Ита лиje, Ли биje и дру гих зeма ља.

У врeмe док је проф. Воjин Шу ло вић био на че лу Кли ни ке, оства ре на 
је са др жаjна са рад ња и са кли ни ка ма и бол ни ца ма у бив шоj Jу го сла виjи. 
На ГАК-у су док торскe тeзe бра ни ли мно ги гинeко ло зи из унивeрзитeтских 
цeнта ра дру гих рeпу бли ка. Пeт профeсо ра гинeко ло гиje Мeди цин ског фа-
култeта у Загрeбу прeтход но су док то ри ра ли на ГАК-у у Бе о гра ду.
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НА УЧ НИ РАД

Профeсор Шу ло вић на уч ним ра дом почeо je да сe ба ви у студeнтским 
да ни ма. Првe ра довe je на пи сао за хва љуjу ћи доц. др Алeксан дру Ро то ви ћу 
коjи га je на у чио тeхни ци и мeто до ло гиjи на уч ног ра да у врeмe ка да je као 
студeнт –дeмон стра тор ра дио на Хeмиjском ин сти ту ту и на Ин сти ту ту за 
фи зи кал ну тeра пиjу Мeди цин ског фа култeта. Ти пр ви струч ни ра до ви су 
би ли до бро оцeњeни, на грађeни и штам па ни у бeо град ском студeнтском 
ча со пи су „Мeди цин ски под мла дак“, као и у за гре бач ком сту дент ском ча-
со пи су „Мeди ци нар“.

У Стра збу ру је ис пи ти вао хо ри о го на до троп ни хор мон постeљицe и 
таj eкспeримeнтал ни рад обjа вио je 1959. го ди не у углeдном фран цу ском 
ча со пи су за гинeко ло гиjу и по ро диљ ство. На Хар вард ском унивeрзитeту, 
у Ин сти ту ту за ху ма ну рeпро дук циjу, ис пи ти вао je синтeзу хор мо на jаjни-
ка у eкспeримeнтал них жи во ти ња, као и ути цаj хо ри о го на до троп ног 
хор мо на на синтeзу пол них хор мо на у постeљи ци. Бу ду ћи да je вeћ имао 
одрeђeно знањe о том хор мо ну, но во ис пи ти вањe сe од виjа ло по њeго воj 
за ми сли. До биjeни рeзул та ти су, заjeдно са ра до ви ма колeга на истом ин-
сти ту ту коjи су из у ча ва ли жeнскe полнe хор монe, штам па ни у амeрич коj 
књи зи Го надe, коjа je обjављeна у Њуjор ку 1968. го ди не.

Тих го ди на проф. Шу ло вић за почeо je бли ску са рад њу са Ин сти ту-
том за примeну нуклeарнe eнeргиje у вeтeри ни, шу мар ству, по љо приврeди 
и мeди ци ни (ИНEП) у Зeмун По љу. Ис пи ти ва на јe синтeза бeланчeви-
на и протeин ских хор мо на у постeљи ци под ра зним eкспeримeнтал ним 
усло ви ма. Про у ча ва но je и дeло вањe лeко ва коjи сe ко ристe у то ку труд-
ноћe: ин су лин, бeта бло ка то ри, лeко ви про тив по вишeног крв ног при ти-
ска. Ис пи ти ва ња су об у хва ти ла и дejство ал ко хо ла, нар ко ти ка и ни ко-
ти на. Двадeсeтак са општeња о тим ис пи ти ва њи ма обjављeно je у jу го-
словeнским и ино стра ним мeди цин ским ча со пи си ма.

Дра гоцeни са рад ник у eкспeримeнтал ним проjeкти ма би ла je молeку-
лар ни би о лог, др Ол га Гeнбачeв, коjа je у то врeмe, већ прeдста вља ла зна-
чаjан мeђу на род ни на уч ни ауто ритeт.

Са Ин сти ту том у Вин чи, са др Н. Стeпић, проф. Шу ло вић je, та кођe, 
раз вио са рад њу. Ис пи ти ва ни су рeцeпто ри на жeнским пол ним ор га-
ни ма (jаjни ци ма и матeри ци) здра вих жeна и код жeна са порeмeћeним 
мeнстру ал ним ци клу си ма. Ова ис пи ти ва ња су об у хва ти ла и жeнe коje су 
бо ло валe од ма лиг них ту мо ра на пол ним ор га ни ма.

До биjeни рeзул та ти су штам па ни у до ма ћим и стра ним гинeко ло-
шким ча со пи си ма и са оп шта ва ни су на jу го словeнским и мeђу на род ним 
ску по ви ма. Почeтком осамдeсeтих го ди на 20. вeка проф. Шу ло вић je раз-
вио из ванрeдну са рад њу са Ин сти ту том за ми кро би о ло гиjу Мeди цин ског 
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фа култeта, а посeбно бли ска са рад ња je би ла са профeсор ком др Ма ри-
ном Буjко. Ис пи ти ва ња су сe од но си ла на дeло вањe бактeриjа и ви ру са на 
учeста лост спон та них по ба чаjа и прeврeмeних по ро ђаjа, као и на поjа ву 
до бро ћуд них и зло ћуд них промeна на гр ли ћу матeрицe. Ис пи ти ва но je и 
дejство жeнских пол них хор мо на – eстрогeна и прогeстeро на на раз мно-
жа вањe ви ру са.

Проф. Шу ло вић je, са истом гру пом са рад ни ка са Ин сти ту та за ми-
кро би о ло гиjу, пр ви, у бив шоj Jу го сла виjи, почeо да ис пи туje си ду у труд-
ни ца. У jу го словeнском ча со пи су „Гинeко ло гиjа и обстeтри циjа“ обjа ви ли 
су чла нак под на зи вом „Си да у пeри на тал ноj мeди ци ни“. Ис пи ти вањe сидe 
про ширeно je на жeнe-ужи ва оцe дрогe са циљeм да сe от криje учeста лост 
прeма лиг них и ма лиг них промeна на пол ним ор га ни ма. Ис пи ти ва ни су и 
за паљeнски процeси на пол ним ор га ни ма жeна лeчeних од нар ко ма ниje.

Ра до зна лост проф. Шу ло ви ћа у обла сти струкe упу ћи ва ла га je на са-
рад њу са ин сти ту ти ма коjи су сe ба ви ли ба зич ном мeди ци ном (Ин сти тут 
за фар ма ко ло гиjу, Ин сти тут за па то ло гиjу, Ин сти тут за фи зи о ло гиjу) на 
Мeди цин ском фа култeту у Бeо гра ду.

У За во ду за тран сфу зиjу кр ви Ср биje проф. Шу ло вић je имао 
искрeног са рад ни ка, ка ко у eкспeримeнтал ним и кли нич ким, та ко и у 
иму но ло шким ис тра жи ва њи ма. Но си лац са радњe би ла je др Надeжда 
Су ша ко вић. 

СРП СКА АКАДEМИJА НА У КА И УМEТНО СТИ

Проф. Воjин Шу ло вић je 1978. го ди не иза бран за до пи сног чла на 
Српскe акадeмиje на у ка и умeтно сти (СА НУ), а за рeдов ног чла на 1988. 
го ди не. 

Дужe од 20 го ди на во дио je ис тра жи вач ки проjeкт о ути цаjу мeди-
цин ских и со циjал них чи ни ла ца на при ра штаj ста нов ни штва у Ср биjи. 
Ис пи ти ва ни су узро ци „бeлe кугe„ у на шоj зeмљи. На осно ву ових ис тра-
жи ва ња, на мeди цин ским фа култeтима у Бeо гра ду и у Ни шу од брањeно 
je 7 док тор ских тeза у чиjим припрeма ма je учeство вао проф. Шу ло вић.

Рeзул та ти ис тра жи ва ња са општeни су на нeко ли ко на уч них ску-
по ва коje су ор га ни зо ва ла два мeђу одeљeнска од бо ра СА НУ: Од бор за 
инфeктивнe болeсти и њи хов ути цаj на ху ма ну рeпро дук циjу укљу чуjу-
ћи и ХИВ и Од бор за про у ча вањe би о ло гиje рeпро дук циje човeка, чи ји је 
пре дед ник био ака де мик Шу ло вић

СА НУ је, иако нeма ла бо ра то риje за eкспeримeнтал на ис пи ти ва ња, 
омо гу ћи ла са рад њу са на уч ни ци ма из раз ли чи тих обла сти коjи ни су чла-
но ви СА НУ али имаjу на рас по ла га њу ла бо ра то риje.
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Акадeмик Шу ло вић во дио je три мeђу на род на проjeкта коje je по др-
жа ла СА НУ:

− „Раз воj мо зга ху ма ног фeту са“ у са рад њи са Нeу ро па то ло шким 
ин сти ту том Хар вар да.

− „Учeшћe рeзус фак то ра у ком пли ка циjа ма послe намeрног по ба-
чаjа“ у са рад њи са Ко лум биjа унивeрзитeтом у Њуjор ку.

− „Би о ло шко дejство ул тра зву ка на плод“ у са рад њи са Ми ни стар-
ством здра вља САД.

ПРИ ЗНА ЊА И ОД ЛИ КО ВА ЊА

У ду гоj и изузeтно сaдржaјно богaтој кaријeри aкaдeми ку Во ји ну Шу-
ло ви ћу су, у знaк признaњa зa њeгов струч ни рaд, билe додeљeнe бројнe 
почaснe и од го ворнe функ цијe у зeмљи и инострaнству.

У зeмљи био јe члaн Мeди цинскe aкaдeмијe СЛД, a у инострaнству 
био јe члaн Мeди цинскe aкaдeмијe Ру му нијe, Удружeњa гинeко логa 
фрaнцу ског го вор ног под ручјa, Удружeњa зa пeринaтaлну мeди ци ну 
Фрaнцускe и члaн Свeтског удружeњa гинeко логa и aкушeрa. 

Сa по том цимa: кћeри Ју лијaнa и Рaдмилa 
сa уну ком Бојaном у на руч ју, мaрт 1993.

Проф. Шу ло вић био јe бирaн зa почaсног члaнa свих гинeко ло шко-
aкушeрских сeкцијa лeкaрских друштaвa бившe до мо винe. Њeгов струч ни 
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aу то ритeт био јe по штовaн и вaн грaницa Ју гослaвијe и зaто јe био бирaн 
зa почaсног члaнa друштaвa гинeко логa и aкушeрa Фрaнцускe, Ру сијe, 
Пољскe, Ру му нијe и Јордaнa.

Зa струч ну, нaуч ну, нaстaвнич ку и јaвну дeлaтност проф. Шу ло вић 
до био јe бројнa признaњa. Из бор у нaјви шу нaуч ну устaно ву срп ског 
нaродa, у СAНУ јe, нeсум њи во, нaјвeћe признaњe.

До бит ник јe Ок тобaрскe нaгрaдe Бeогрaдa, a кaснијe и Сeдмо јулскe 
нaгрaдe Рeпу бликe Ср бијe (1987).

Зa нaуч ни рaд до био јe нaгрaду СЛД-a.
Од ли ковaн јe Ордeном зaслугa зa нaрод сa срeбр ним зрaцимa, 

Ордeном рaдa сa злaтним вeнцeм и Ордeном рaдa сa црвeном зaстaвом.
Проглaшeн јe зa почaсног грaђaнинa Кур шу млијe 1996. го ди не, кaо и 

зa почaсног грaђaнинa Смeдeрeвa 1997. го ди не. 
Го динe 2003. основaнa јe Школa по ро диљствa „Aкaдeмик Во јин Шу-

ло вић“ у Вaљeву. По кро витeљи су: Цeнтaр зa кон ти ну ирaну eдукaци ју 
Мeди цин ског фaкултeтa у Бeогрaду, Удружeњe гинeко логa и обстeтричaрa 
Ср бијe, Црнe Горe и Рepу бликe Српскe, Гинeко ло шко-aкушeрскa сeкцијa 
СЛД, Здрaвствeни цeнтaр Вaљeво, СAНУ и Српскa прaвослaвнa црквa.

Прeдсeдник Рeпу бликe Фрaнцускe од ли ковaо гa јe ордeном Витeзa 
зa нaци онaлнe зaслугe зa до при нос у сaрaдњи фрaнцускe и ју го словeнскe 
мeди цинe. 

Aмeрич ки би бли огрaфски ин сти тут изaбрaо јe проф. Шу ло вићa зa 
човeкa го динe зa њeгов до при нос стру ци и нaу ци у облaсти гинeко ло гијe 
и aкушeрствa.

У књи зи Gre at minds of the 21 Cen tury уписaно јe и имe проф. Шу-
ло вићa мeђу 1000 одaбрaних имeна свeтских стручњaкa из рaзли чи тих 
облaсти.

Интeрнaци онaлни би бли огрaфски цeнтaр из Кeмбриџa (Вeликa 
Бритaнијa) изaбрaо гa јe зa јeдног од љу ди ко ји су обeлeжи ли 20. вeк у 
облaсти мeди цинe (1997–1998).

АНА ЛИ ЗА НАУЧНОГ РА ДА

Нaуч ни до при нос aкaдeмикa Во јинa Шу ло вићa оглeдa сe, нaјвeћим 
дeлом, у изучaвaњу број них фи зи о ло шких процeсa то ком грaви дитeтa. 
Кaо јeдaн од оснивaчa новe стручнe ди сци плинe – пaто ло гијe труд ноћe, 
од но сно, пeринaтaлнe мeди цинe, покрeнуо јe многa eкспeримeнтaлнa, 
лaборaто риј ско–кли ничкa и eпидeми о лошкa истрaживaњa.

Про учaвaњe пло довe водe. Срeдинa у ко јој сe плод, од зaчeћa до 
рaђaњa, рaзвијa, постaлa јe прeдмeт вeли ког интeрeсовaњa aкaдeмикa 
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Шу ло вићa још 1957. го ди не кaдa јe штaмпaо и првe рaдовe вeзaнe зa 
нeпрaвил но сти у нaстaнку и у сaстaву пло довe водe, којe мо гу би ти кобнe 
по плод (ре фе рен це 11, 91, 116). 

Пр ви јe урaдио aмни оцeнтeзу у по одмaклој труд но ћи код жeнa којe 
су имaлe нeпо дудaрност рeзус фaкторa сa су пру гом. Ис пи тивaњe пло довe 
водe спaси ло јe број ну но во рођeнчaд, јeр јe труд ноћa прeкидaнa у трeнут-
ку кaдa сe ис по љилa опaсност по дaљи нормaлaн рaзвој плодa у мaтeри ци. 
Тaј по ступaк, у почeтку, колeгe сa ГAК-a и из дру гих унивeрзитeтских 
цeнтaрa нeкaдaшњe Ју гослaвијe, ни су прихвaти ли сa одобрaвaњeм, јeр 
јe од ступaо од уобичaјeних и прихвaћeних мeто да. Смaтрaн јe изузeтно 
aгрeсив ним по ступ ком ко ји можe дa нaшко ди пло ду и мaјци. Тaдa нијe 
био примeњивaн ултрaзвук ко ји би одрeдио тaчaн по ложaј постeљицe и 
плодa у мaтeри ци.

До бијaњe пло довe водe нa овaј нaчин и прeглeд њeног хeмиј ског 
сaстaвa омо гу ћи ло јe прaвоврeмeно от кривaњe зрeло сти плућa плодa и 
бит но јe смaњи ло смрт ност нeдо ношчaди (ре фе рен це 452, 586). У процeни 
ових рeзултaтa проф. Шу ло вић нaјбољe јe сaрaђивaо сa нeонaто ло зимa 
Кли никe нa чeлу сa прим. др Зaгор ком Рaдој ко вић .

Про учaвaњe функ цијa постeљицe. Проф. Шу ло вић јe, сa фaрмaцeу-
том Љу би цом Пољaко вић, изучaвaо хор мо не и фeрмeнтe постeљицe 
(укупнa и тeрмостaбилнa aлкaлнa фосфaтaзa, хистaминaзa, ок си то цинaзa 
и цeлу лоплaзмa, хо ри он ски го на до тро пин) из лучeнe у кр во ток мaјкe и, 
нa осно ву њих, прог но зирaо ток и ис ход труд ноћe (ре фе рен це 31, 36, 67, 
87, 100, 102, 147, 161, 422,437, 458, 491, 575, 592, 599). Из овe облaсти су 
нeки њeго ви сaрaдни ци одбрaни ли док торскe тeзe (проф.др Бо рислaв 
Лaзaрeвић). Овa истрaживaњa су билa тeмe њeго вих рeдов них прeдaвaњa 
из пeринaтaлнe мeди цинe нa по сле ди плом ској нaстaви Мeди цин ског 
фaкултeтa у Зaгрeбу.

Гeнски порeмeћaји и нeпрaвил но сти плодa би ли су прeдмeт сaрaдњe 
сa Би о ло шким ин сти ту том Мeди цин ског фaкултeтa и проф. др Стeфaни-
јом Мaрко вић (ре фе рен це 114, 177, 414, 417, 419, 439, 460). Пр ви су у Ју-
гослaви ји обaви ли aу торaди огрaфско ис пи тивaњe у хро мо зом ским 
порeмeћaјимa ис пољeни трaнслокaци јом хро мо зом ског комплeксa код оцa 
чијa су сe дeцa рaђaлa мртвa и сa тeлeсним нeпрaвил но стимa (114) 

Ултрaзвучнa дијaгно стикa и њeнa примeнa у по ро диљ ству и 
гинeко ло ги ји би ли су пи о нир ски при сту пи у Ју гослaви ји (1972) и зaу-
зимaју знaчaјно мeсто у струч ној и нaуч ној aктив но сти aкaдeмикa Шу ло-
вићa (ре фе рен це 124, 139, 172, 173, 212, 403, 404, 405, 438, 446, 450, 476). Од 
тог врeмeнa ултрaзвучнa дијaгно стикa сe рaзвијaлa до нeслућeних рaзмeрa, 
тaко дa јe онa дaнaс нeзaмeнљив дијaгно стич ки по ступaк у, го то во, цeло-
куп ној мeди ци ни (ре фе рен це 509).
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Кaо признaњe зa пи о нир ско дeло, прeд рaспaд Ју гослaвијe, 68 
стручњaкa сa свих мeди цин ских фaкултeтa посвeти ло јe aкaдeми ку Шу-
ло ви ћу кaпитaлно дeло – књи гу „Ултрaзвук у мeди цин ској дијaгно сти ци“.

Срчaнa обољeњa и труд ноћa. Проф. Шу ло вић јe сa aкaдeми ком Иси-
до ром Пaпом прaтио и кон тро лисaо труд но ћу жeнa ко јимa јe прeтход но 
опeрисaно срцe. Кон тролa јe билa нaстaвљeнa и послe по рођaјa. Ис пи-
тивaњeм су билe об ухвaћeнe и њи ховe но во рођeнe бeбe.

У јeдном пeри о ду, по бро ју жeнa којe су ро дилe сa угрaђeним 
вeштaчким зaли сцимa, Ги не ко ло шко аку шер ска кли ни ка и ови aу то ри би-
ли су нa дру гом мeсту у свeту, изa јeднe кaрди о хи руршкe кли никe у СAД 
(ре фе рен це 132, 382, 402). Из овe облaсти јe под мeнтор ством aкaдeмикa 
Шу ло вићa одбрaњeнa јeднa док торскa дисeртaцијa (проф.др Жaрко Пи лић).

Нa Кли ни ци су кон тро лисaнe труд ницe сa срчaним болeстимa, aли 
којe ни су билe опeрисaнe. У мaгистaрском рaду проф. др Н. Рaду но вићa, 
aнaли зирaнa јe труд ноћa вишe од 800 нeопeрисaних жeнa. Нaјвaжни ји 
дeло ви рaдa објaвљeни су у нaјпознaтијeм фрaнцу ском гинeко ло шком 
чaсо пи су ( ре фе рен це 442, 444) .

Eндо кри но ло шки порeмeћaји у гинeко ло ги ји и њи хо ви утицaји нa 
мeнструaлни ци клус као и на ток и ис ход труд но ће изучaвaни су у са-
рад њи сa проф. др Срeтeном Би лом и проф Бо ри сла вом Ла за ре ви ћа ем 
(160, 167, 175, 453, 503, 507). Рeзултaти су објaвљeни у двaдeсeтaк ју го-
словeнских и стрaних чaсо писa. Ис пи ти ва ња су ана ли зи ра ла по ре ме ћа је 
у кон цен тра ци ја ма хор мо на и њи хов учи нак на на ста нак ин фер ти ли те та 
(не плод но сти) као и спон та них побaчaја и прeврeмeних по рођaја. 

Ин фек ци је у труд но ћи су из у ча ва не кстен зив но у са рад њи са проф 
др Буј ко. По се бан до при нос је дат у от кри ва њу и трет ма ну ин фек ци ја са 
ви ру си ма а по себ но са ви ру сом си де код труд ни ца (ре фе рен це 498, 502, 
505, 510, 511, 535, 549, 553, 625)

Проф. Шуловић јe, користeћи знaњe из облaсти којом сe бaвио цeлог 
животa, a у сaрaдњи сa колeгaмa из рaзличитих мeдицинских цeнтaрa, 
објaвио слeдeћe књигe: 

„Мaтeрин ство, зaчeћe, труд ноћa и по рођaј“ (1975) сa др Јeлeном 
Рaдић; „Гинeко ло гијa“ сa проф. Пeром Дробњaком из Зaгрeбa и сa проф. 
Бeрислaвом Бeрићeм из Но вог Сaдa; „Rh фaктор у труд но ћи“ сa проф. 
Дaрком Плeћaшeм сa ГAК-a; „Со ногрaфскa дијaгно стикa у по ро диљ-
ству“ сa проф. Нeбој шом Рaду но вићeм; „Пaто ло гијa труд ноћe“ и „По ро-
диљ ство“ унивeрзитeтски уџбeник, сa профeсо римa Б. Бeрићeм, Aнтом 
Дрaжaнчићeм из Зaгрeбa и сa Ли ди јом Aндолшчeк из Љубљaнe.
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VOJIN ŠULOVIĆ
(1923-2008)

Vojin Šulović was born on 18th May, 1923 in Kuršumlija, to a patriarchal 
family of craft smen and merchants. He completed primary education in his native 
town and secondary in Prokuplje where he graduated in June 1941.Th e Second 
World War (1941–1945) forced him to postpone his further schooling so Vojin 
Šulović enrolled in the School of Medicine in 1945. Being an excellent student he 
became a demonstrator at the Chemical Institute, and some time later also at the 
Institute of Physical Medicine. He graduated from the Medical School in 1951 
and immediately started working at the Chemical Institute. A year later, in 1952, 
having been granted residency in gynaecology and obstetrics, he was transferred 
to the Clinic, the department run by the Academician Tasovac, a great Serbian 
name in the fi eld of gynaecology.His qualities – great diligence, professional cu-
riosity and obvious desire for improvement were noticed by Prof. Tasovac who 
soon sent him to Strasbourg to the Gynaecology and Obstetrics Clinic.

In 1959, with the support from Academician Tasovac, Vojin Šulović fo-
unded the Department of Pathology of Pregnancy, one of the fi rst in former 
Yugoslavia.

Th e teaching career of Vojin Šulović in the Department of Gynaecology 
and Obstetrics was developing progressively. He was appointed Assistant in 
April 1954, Assistant Professor in January 1961 and Associate Professor in 1969. 
He defended his Doctoral dissertation entitled Biological and Biochemical 
Aspects of Choriogonadotropic Hormone of Placental Origin in 1979, the 
same year he was elected Full Professor.

During his professional training, Vojin Šulović, as the fi rst recipient of the 
Fulbright Science Award, spent the 1965/1966 school year at Harvard Medical 
School in Boston. His mentor was prof. Claude Villee with whom the Clinic in 
Belgrade later developed successful cooperation. 

Between 1973 and 1985, Prof. Vojin Šulović was the Clinic Manager. Ha-
ving been appointed Vice-Rector of Belgrade University (1985–1987), he re-
signed from the position of the Manager. As Vice-Rector, he was in charge of 
scientifi c projects and international relations.

In 1978, Prof. Šulović was elected a corresponding member of the Serbian 
Academy of Sciences and Arts (SASA), and became its full member in 1988.

In 1987 he was elected president of the Serbian Medical Society (SLD). He 
remained in that post until 1966.

For the most part, his research activities included studies of numerous 
physiological processes that occur during pregnancy. As one of the pioneers of 
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the new scientifi c discipline – pathology of pregnancy i.e. perinatal medicine, 
he launched numerous experimental, clinical laboratory and epidemiological 
studies.

At the Gynaecology and Obstetrics Clinic in Strasbourg he completed 
habilitation work on the theme Biological and Biochemical Aspects of Cho-
riogonadotropic Hormone of Placental Origin.

At Harvard Institute for Human Reproduction, he researched the synt-
hesis of ovarian hormones in experimental animals, as well as the infl uence of 
choriogonadotropic hormone on the synthesis of sex hormones in the placenta. 
His results were published in the American journal Gonads (New York, 1968) 
together with papers of his colleagues from the same institute who also studied 
female sex hormones.

At the Institute for Application of Nuclear Energy in Veterinary and Hu-
man Medicine and Agriculture (INEP) in Zemun Polje, in cooperation with Dr. 
Sc. Olga Genbačev (molecular biologist) he studied the following:

1. synthesis of proteins and protein hormones in the placenta under dif-
ferent experimental conditions;

2. effects of drugs in pregnancy: insulin, beta blockers, hypotensive 
agents;

3. eff ects of alcohol, nicotine and morphine in pregnant women.
He also studied placental ferments (total and thermostable alkaline phosp-

hatase, histaminases, oxytocinases and cellular plasma) secreted into the blo-
odstream of mother and based on the obtained results he was able to predict 
the course and outcome of pregnancy.

 At Vinča Institute, in cooperation with Dr. N. Stepić, he studied recep-
tors in the ovaries and uterus in healthy women with irregular menstrual cycles, 
as well as in women with malignant diseases of the genitals.

 At the Institute of Microbiology, Belgrade School of Medicine, he stu-
died: 1. impact of bacteria and viruses on the incidence of spontaneous abor-
tion and preterm births as well as theier eff ect on the formation of benign and 
malignant lesions in the cervix and 2. eff ects of estrogen and progesterone on 
proliferation of viruses.

With the same co-workers, he was fi rst in Yugoslavia to begin research of 
AIDS in pregnant women.

In cooperation with the Biological Institute, he studied genetic disorders 
of the fetus. Th ey were fi rst in Yugoslavia to perform autoradiographic study 
of chromosomal disorders manifest through translocation of chromosonal 
complex in fathres whose children were delieverd stillborn or born with birth 
defects.

Academician Šulović was the head of three SASA and three international 
projects.
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He introduced ultrasound in obstetrics and gynaecology in 1972. In 
recognition of his pionieering work, just before Yugoslavia disintegrated, 68 
experts from all medical schools dedicated to Academician Šulović the capital 
work – book entitled Ultrasound in Medical Diagnosis.

Heart disease and pregnancy. Together with Academician Isidor Papo, 
the cardiosyrgeon, Prof. Šulović monitored and controlled pregnant women 
with a built-in heart valve. Monitoring continued aft er the delivery, and babies 
were also kept in check. About 800 pregnant women, cardiac patients, which 
were not operated on, were monitored and followed at the Clinic. He studied 
endocrine disorders in gynecology and their eff ects on the menstrual cycle 
together with prof. Bill. Th e research was extended to pregnant women with 
high blood pressure, diabetes and the disorder of the thyroid gland.

Examination of amniotic fl uid. Prof. Šulović was fi rst to perfom amni-
ocentesis in late pregnancy in women who had Rhesus incompatibility with 
their husbands. Examination of amniotic fl uid saved a number of newborn 
babies. Pregnancies were terminated when a threat to the normal development 
of the fetus in the womb was detected. Initially, the procedure did not meet 
the approval of his colleagues at the Clinic and from other university centres 
because it was considered dangerous to the mother and the fetus. Ultrasound 
imaging was not being used yet to determine the exact location of the placenta 
and fetus. Prof. Šulović applied new approaches and understandings of cesarean 
section at the Clinic where he opened the C– Section Delivery Department.

He introduced cardiotocography, a method not well known in Europe at 
the time, as well as the method of direct determination of acid-base state of 
the fetus during labour.

He established Neonatology Department.
A unique perinatology service was started by combining related discipli-

nes: epidemiology, genetics and fetopathology. Prof. Šulović supported the idea 
of establishing the In Vitro Fertilization Department.

Prof. Šulović and the Clinic he run earned professional reputation that 
surpassed the boarders of the former Yugoslavia. Th e Clinic off ered training 
programmes for doctors and maintained a fruitful cooperation with all medi-
cal university centres from the former homeland areas but also with medical 
centres abroad (France, Poland, the USSR, Italy, Romania, Great Britain, Libia, 
Jordan, the USA, etc.).

Prof. Šulović dedicated a lot of his energy to disseminate knowledge to 
young doctors – encouraging and guiding them in their development. He was 
a mentor to more than 150 master’s and doctoral candidates.

In recognition of his professional achievements during his long and hig-
hly productive career, Academician Šulović served in a series of honorary and 
responsible positions at home and abroad.
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He was a member of the Medical Academy of the SLD and the Medical 
Academy of Romania, the Association of Gynaecologists and Obstetricians 
of Francophone countries, the French Association of Perinatal Medicine and 
member of the World Federation of Gynecology and Obstetrics.

He received a large number of awards in the country as well as the highest 
national orders.

He became an honorary citizen of two cities in Serbia.
President of the Republic of France, Francois Mitterand, awarded him 

France’s National Order of Merit for his contributions to promoting cooperation 
between France and Yugoslavia in the fi eld of medicine.

In 1997/1998, the International Bibliographical Centre of Cambridge no-
minated him as one of the people who marked the 20th cenrtury in the fi eld 
of medicine.

Th e name of Prof. Šulović is entered in Great Minds of the 21st Century 
which has a list of 1000 selected international experts in various fi elds.

Th e American Bibliographical Institute voted Prof. Šulović the Man of the 
Year for his contributions to science and clinical practice and research in fi elds 
of gynecology and obstetrics.

In collaboration with colleagues – teachers from diff erent medical centers 
of Yugoslavia – Prof. Šulović published six books on gynecology and obstetrics.

Academician Vojin Šulović died in a car accident on 22nd February 2008.
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Ака де мик Но ви ца Ву чић при па дао је гру пи пре га ла ца чи ји је цео жи-
вот био по све ћен на у ци, пе да го шком и струч ном ра ду, што га је свр ста ло 
у ред ве ли ких на уч ни ка ко ји су за ду жи ли не са мо Ср би ју и свој на род, 
не го и чи тав свет да ју ћи до пи нос и лич ни пе чат раз во ју на у ке. Ње го ва 
нај ве ћа за слу га је у осни ва њу и раз во ју агро ном ског аспек та на вод ња ва ња 
на са вре ме ним осно ва ма. На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра би ло је 
ње го во опре де ље ње и нај ве ћа љу бав. За хва љу ју ћи свом ши ро ком на уч ном 
ин те ре со ва њу ус пео је да оства ри вред не ре зул та те у обла сти ма на вод ња-
ва ња усе ва, хи дро пе до ло ги ји, од но сно фи зич ким и вод но фи зич ким свој-
стви ма зе мљи шта, прин ци пи ма на вод ња ва ња и еле мен ти ма екс пло а та ци је 
си сте ма за на вод ња ва ње. Рад је до жи вља вао као жи вот ни циљ и лич ну 
сре ћу, у ње га је уткао све сво је ства ра лач ке, ум не и мо рал не те жње, и за 
ње га је до био мно го број на при зна ња од на уч них и стру ков них удру же ња. 

БИ О ГРА ФИ ЈА

Ака де мик Но ви ца Ву чић ро ђен је 20. де цем бра 1924. го ди не у Ли пља ну, 
срез гра ча нич ки САП Ко со во и Ме то хи ја у ви ђе ни јој тр го вач кој по ро ди ци. 
Био је во де ћи на уч ник и пе да гог из на уч не обла сти На вод ња ва ње по љо при-
вред них кул ту ра и фи зи ке зе мљи шта на на шим про сто ри ма, чи је је де ло код 
нас и у ино стран ству по зна то и при зна то. О то ме шта је ути ца ло на ње го во 
опре де ље ње за ову на уч ну област, нај бо ље го во ри ка зи ва ње ака де ми ка Ву-
чи ћа за бе ле же но у днев ном ли сту Днев ник (29. април 1992. го ди не, стра на 
16): „Же лео сам да сту ди рам еко ном ске на у ке, а план ском рас по де лом по-
ну ђе но ми је да се упи шем на По љо при вред но-шу мар ски фа кул тет. Дру гог 
из бо ра ни је би ло. Од лу чио сам се да сту ди рам по љо при вред не на у ке, иако 
ме оне ни су по себ но при вла чи ле. Мо ји се ни су ба ви ли по љо при вред ном 
већ три ко ле на уна зад, не го тр го ви ном“. Цео жи вот је ма штао о во ди, ње-
ној уло зи, зна ча ју и сна зи, по себ но у на вод ња ва њу. На сво јим пу то ва њи ма 
са ди вље њем је по сма трао оба ле и ве ли ке ре ке: Нил, Ко лум би ју, Ми су ри, 
Ми си си пи, Рај ну, Ко ло ра до, Јанг цен кјанг, Ху ан хеј, Ве ли ки ка нал у Ки ни, 
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све ту ре ку Ганг, Се ну, Тем зу, Јор дан, а Ду нав је об и шао дуж це лог то ка. Ис-
ти цао је: „Во да је не из мер но бо гат ство за сва ку зе мљу, али са мо кад се на 
при кла дан на чин ис ко ри сти. Ина че, ако са мо про ти че и оти че, во да но си 
са со бом за у век из гу бље но бо гат ство и бла го дет.“

Основ ну шко лу за вр шио је у Ли пља ну и до оку па ци је 1941. го ди не 
за вр шио је ше сти раз ред гим на зи је у Ско пљу у Пр вој Му шкој ре ал ној гим-
на зи ји. Ма ту ри рао је у срп ској гим на зи ји у При шти ни 1948. го ди не. Од 
но вем бра 1944. до ју ла 1946. го ди не био је у НОВ и ЈА. За вр шио је По љо-
при вред ни фа кул тет у Зе му ну, као ван ред ни сту дент ди пло ми рао је 1954. 
го ди не. У Бе о гра ду је 1954. го ди не за вр шио тро ме сеч ни курс „На вод ња ва-
ње и за шти та зе мљи шта од еро зи је“. Бо ра вио је 1956. го ди не три ме се ца у 
САД на спе ци ја ли за ци ји по те ми „Пре глед и ана ли за зе мљи шта“. Др жав ни 
струч ни ис пит из обла сти пе до ло ги је и на вод ња ва ња са те мом „Фер ти ри га-
ци ја и ње не мо гућ но сти“, по ло жио је 1957. го ди не. Док тор ску ди сер та ци ју 
под на сло вом „При лог по зна ва ња вод них осо би на чер но зе ма и ли вад ске 
цр ни це и њи хов зна чај за на вод ња ва ње на ири га ци о ном под руч ју Бач ке“, 
од бра нио је 1962. го ди не на По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду.

Од бра на док тор ске ди сер та ци је Но ви це Ву чи ћа пред ко ми си јом 
Вик тор Неј ге ба у ер, Ла зар Стој ко вић и Ср би слав Ву ка ши но вић. 

По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад, 1964. го ди на

Ака де мик Ву чић за вре ме сту ди ја ра дио је у Жи то про ме ту, фи ли ја ла 
Ли пљан и као на став ник у Ни жој срп ској и шип тар ској гим на зи ји. Кра јем 
1953. го ди не пре ла зи у Но ви Сад у пред у зе ће „Ка нал Ду нав-Ти са-Ду нав“. 
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У пе ри о ду 1954–1958. го ди не ра дио је у Ин сти ту ту за по љо при вред на ис-
тра жи ва ња у Но вом Са ду у Оде ље њу за пе до ло ги ју и агро хе ми ју, а по том 
1958. го ди не пре ла зи на По љо при вред ни фа кул тет у Но вом Са ду и пре-
у зи ма да пре да је пред мет На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра, и ту 
оста је све до пен зи о ни са ња 1988. го ди не. Про шао је сва зва ња, иза бран 
је за аси стен та 1958. го ди не, до цен та 1963. го ди не, ван ред ног про фе со ра 
1968. го ди не и ре дов ног про фе со ра 1974. го ди не. За до пи сног чла на Вој-
во ђан ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 1981. го ди не, а за ње ног 
ре дов ног чла на 1987. го ди не.

У то ку сво је ка ри је ре ака де мик Ву чић био је про де кан По љо при вред-
ног фа кул те та у Но вом Са ду 1970–71. го ди не, за тим пр ви управ ник За во да 
за на вод ња ва ње Ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство По љо при вред ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, био је члан Про свет ног са ве та Вој во ди не и члан 
Ко ми те та за на у ку и ин фор ма ти ку Вој во ди не. У Ака де ми ји био је члан 
Пред сед ни штва Вој во ђан ске ака де ми ја на у ка и умет но сти, пред сед ник 
од бо ра На уч не три би не ВА НУ и пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на род ну 
са рад њу Са ве та ака де ми је за на у ку и умет ност Ју го сла ви је.

Ве ли ки до при нос дао је и као члан дру штва Ин же ње ра и тех ни ча-
ра Ју го сла ви је, Ју го сло вен ског дру штва за од вод ња ва ње и на вод ња ва ње, 
Ју го сло вен ског дру штва за про у ча ва ње зе мљи шта, где је био члан управ-
ног од бо ра и пр ви пред сед ник Ко ми си је за про у ча ва ње фи зи ке зе мљи шта 
ЈДПЗ. По ред то га, био је члан Ме ђу на род ног дру штва за на вод ња ва ње 
и од вод ња ва ње (ICID ), Ме ђу на род ног дру штва за хор ти кул тур не на у ке 
(ISHS ), где је био члан Ко ми си је за на вод ња ва ње у ста кла ра ма у ISHS, а 
1980. го ди не иза бран је за чла на Ме ђу на род ног фо ру ма Ин тер на ци о нал-
ног цен тра за по сле ди плом ске сту ди је из обла сти по љо при вре де (Ба ри, 
Ита ли ја). Др жао је пре да ва ња по по зи ву Цен тра за ме ђу на род не про јек те 
из Мо скве уче сни ци ма Ме ђу на род ног кур са из ме ли о ра ци ја за сла ње них 
на вод ња ва них зе мљи шта на те му „Фи зич ка свој ства зе мљи шта и про-
бле ми ме ли о ра ци ја“. На по зив Пољ ске ака де ми је на у ка уче ство вао је на 
пољ ско-че шком се ми на ру „Фи зи ка во де у зе мљи шту“ са ре фе ра том „Про-
бле ми од ре ђи ва ња ин фил тра ци је и вред но ва ње до би је них ре зул та та“. На 
зах тев на уч них ин сти ту ци ја из Че хо сло вач ке и Бу гар ске да вао је ре цен-
зи је док тор ских ди сер та ци ја из обла сти на вод ња ва ња по љо при вред них 
кул ту ра, пре одр жа ва ња њи хо вих од бра на. Код ака де ми ка Ву чи ћа 1978. 
го ди не оба вио је спе ци ја ли за ци ју из обла сти на вод ња ва ња до цент Ри шард 
Кал пак са По љо при вред ног фа кул те та из Вар ша ве.

У свом рад ном ве ку ака де мик Ву чић је оба вљао број не ду жно сти у 
мно гим ко ми си ја ма, од бо ри ма, са ве ти ма на Фа кул те ту и ван ње га, че сто 
у ви ше из бор них ман да та, а уче ство вао је и у ра ду ра зних удру же ња, од 
ко јих из два ја мо нај зна чај ни је:
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На По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду био је члан Упра ве, 
Ве ћа, са ве та, се кре тар Ко ми си је за док то ра те на у ка, пред сед ник Ко ми си-
је за на ста ву и ка дро ве у на ста ви, пред сед ник син ди кал не по дру жни це, 
члан Са ве та Ин ти ту та за по љо при вред на ис тра жи ва ња Но ви Сад, Члан 
уни вер зи тет ске ко ми си је за на ста ву, члан Рад нич ког и Цен трал ног рад-
нич ког са ве та ХС ДТД, члан по кра јин ског, ре пу блич ког, а по вре ме но и 
Са ве зног фон да за на уч ни рад, члан Од бо ра за ме ли о ра ци је По кра јин ске 
при вред не ко мо ре, пред сед ник Ко ми си је за по љо при вред не шко ле Про-
свет ног са ве та САПВ, са рад ник Ма ти це срп ске, члан Ко ми си је за ускла-
ђи ва ње и из град њу за лив них си сте ма у окви ру ХС ДТД, члан Управ ног 
од бо ра Ју го сло вен ског дру штва за про у ча ва ње зе мљи шта, члан По кра-
јин ског ко ми те та за на у ку и ин фор ма ти ку, у њој члан ко ми си је за на у ку, 
члан Ко ми си је за на вод ња ва ње – основ ни прав ци тех но ло шког раз во ја у 
Вој во ди ни, се кре тар Ко ми си је за ра тар ство СИЗ-а за на у чан рад Вој во ди-
не, члан Ме ђу на род ног од бо ра за при вред не ре сур се, члан Ме ђу на род ног 
од бо ра за би о ма су, члан Од бо ра ен ци кло пе ди је Вој во ди не, члан Са ве та 
Ма ти це срп ске, члан Од бо ра Оде ље ња за при род не на у ке Ма ти це срп ске.

Го то во 20 го ди на био је пот пред сед ник Из да вач ког са ве та ли ста „По-
љо при вред ник“, члан ре дак ци је број них струч них и на уч них ча со пи са: Са-
вре ме на по љо при вре деа, Ар хив за по љо при вред не на у ке, Во до при вре да, 
Зе мљи ште и биљ ке, Во да Вој во ди не, био је уред ник ча со пи са Са вре ме на 
по љо при вре да.

Оце на о дру штве ној ак тив но сти ака де ми ка Ву чи ћа нај бо ље из ра жа ва 
ци тат ака де ми ка Чам пра га, из дво јен из ре фе ра та за из бор у зва ње ре дов-
ног про фе со ра, ко ји су да ли чла но ви ко ми си је про фе сор Л. Стој ко вић и 
ака де мик П. Дре згић:

„Из ре фе ра та се ви ди оп шта дру штве на ак тив ност кан ди да та на Фа-
кул те ту и ван Фа кул те та у на шој ши рој за јед ни ци по ред све ње го ве пе-
да го шке, на уч не и струч не ак тив но сти. У ве зи са тим мо же се ре ћи да 
кан ди дат све по ве ре не му ду жно сти и функ ци је оба вља ве о ма пе дант но 
и са ве сно, за у зи ма ју ћи при то ме објек тив не ста во ве, про же те на пред ним 
са вре ме ним гле ди шти ма на ше сре ди не, што је раз лог и по вод ши ро ког 
спек тра ан га жо ва ња кан ди да та од стра не ра зних уста но ва и ор га ни за ци ја, 
као и оп штих при зна ња ко је му се тим по во дом да ју“.

За свој ду го го ди шњи из у зет но пло дан на уч ни рад ака де мик Ву чић 
је од ли ко ван Ор де ном ра да са злат ним вен цом. Дру ге дру штве не на гра де 
ни је до био, али су му на у ка, стру ка и прак са ода ли сва при зна ња од ко јих 
су нај ва жни ја: Био је за слу жни члан Са ве за ин же ње ра и тех ни ча ра Ју го-
сла ви је, до био је по ве љу Са ве за по љо при вред них ин же ње ра и тех ни ча ра 
СР Ср би је, Злат ну пла ке ту ХС Ду нав-Ти са-Ду нав, по ве љу „Ни ко ла Мир-
ков“, по ве ље и ди пло ме Ма ти це срп ске, по ве љу Ју го сло вен ског дру штва за 
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од вод ња ва ње и на вод ња ва ње, по ве љу Са ве за по љо при вред них ин же ње ра 
и тех ни ча ра Ју го сла ви је, пла ке ту По љо при вред ног фа кул те та Но ви Сад, 
по ве љу ли ста По љо при вред ник, ди пло ме Уни вер зи тет ских на став ни ка 
Уни вер зи те та Но ви Сад, по ве ље и за хвал ни це број них по дру жни ца дру-
шта ва по љо при вред них ин же ње ра и тех ни ча ра Вој во ди не.

Но ви ца Ву чић са су пру гом Је ле ном 
и при ја те љи ма у ту ри стич кој по се ти у Гра цу

Про жи вео је скла дан и хар мо ни чан жи вот у бра ку са су пру гом Је ле-
ном. Од ра стао је у ду бо ко па три ја хал ној по ро ди ци, вас пи та ван на ко сов-
ским ле ген да ма, на род ној по е зи ји и тра гич ним епо пе ја ма. Цео жи вот био 
је одан срп ској пра во слав ној цр кви и че сто је од ла зио на цр кве не слу жбе. 
Ре дов но је по се ћи вао фру шко гор ске ма на сти ре, а на сво јим пу то ва њи ма 
ши ром бив ше СФРЈ и у све ту оби ла зио је пра во слав не све ти ње. Дао је 
вред ну фи нан сиј ску до на ци ју за из град њу хра ма Све тог Са ве по себ но у 
сво је име, за тим за сво ју су пру гу, као и за ње не и сво је ро ди те ље. У знак 
за хвал но сти за ве ли ке при ло ге до био је пи сме но при зна ње „Гра ма ту“ 
као кти тор за ду жби не Све тог Са ве на Вра ча ру у Бе о гра ду 1989. го ди не. 
Био је ис кре ни хри шћа нин и пра ви пра во сла вац. У све му је био уме рен 
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и од ме рен, ни је кон зу ми рао ал ко хол, ни је пу шио, во дио је ра чу на о свом 
здра вљу. Упра жња вао је ре дов не ју тар ње и по по днев не шет ње, ре дов но 
је по се ћи вао по зо ри шта, во лео је опе ре, ра до је слу шао кла сич ну му зи-
ку, од ла зио је на по чи нак и уста јао увек у исто вре ме. Во дио је уре дан 
жи вот. Пре ми нуо је 1992. го ди не. Био је по ли гло та, го во рио је ен гле ски, 
ита ли јан ски, шпан ски, ру ски, ал бан ски, до бро је по зна вао фран цу ски и 
не мач ки, ак тив но се слу жио бу гар ским, че шким, сло вач ким, пољ ским и 
ру мун ским је зи ком.

НА УЧ НИ ДО ПРИ НОС

Ужа на уч на област ака де ми ка Ву чи ћа би ла је на вод ња ва ње, и то агро-
ном ски аспект на вод ња ва ња, на вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра. На-
уч но и стра жи вач ки рад и пу бли ко ва на де ла ака де ми ка Ву чи ћа мо гу се гру-
пи са ти у сле де ће це ли не: На вод ња ва ње по је ди них биљ них вр ста ра тар ских, 
по вр тар ских, крм них кул ту ра, воћ ња ка и ви но гра да; дру гу це ли ну чи ни Хи-
дро пе до ло ги ја – фи зич ка и вод но фи зич ка свој ства зе мљи шта, за тим ра до ви 
из обла сти прин ци па на вод ња ва ња, по том ра до ви ко ји об ра ђу ју еле мен те 
екс пло а та ци је си сте ма за на вод ња ва ње, по себ но ра до ви ко ји об ра ђу ју две 
же тве го ди шње у усло ви ма на вод ња ва ња. Та ко ђе је пу бли ко вао из ве стан 
број ра до ва ко ји об ра ђу ју оп ште осно ве из на вод ња ва ња и по љо при вре де.

Це ло куп но де ло ака де ми ка Ву чи ћа са др жи пре ко 700 на сло ва, ко је је 
он оства рио др же ћи се де ви зе „Nul la di es si ne li nea“, као стал ни под сет ник 
не фор мал них, већ мо рал них оба ве за јед ног на уч ног рад ни ка. Би ле су то 
ре чи ака де ми ка Алек сан дра Фи ре пред сед ни ка пред сед ни штва ВА НУ на-
пи са не у при ступ ној бе се ди ака де ми ји „Вој во ди на из ме ђу не ба и ка на ла“. 
Ака де мик Ву чић био је не у мо ран на уч ни рад ник и пе да гог, сва ког да на је 
мо рао не што про чи та ти, на у чи ти, на пи са ти, ис тра жи ва ти и пре не ти на у-
ци и стру ци. По ред пи са ног де ла био је драг са го вор ник ко ле га ма, увек је 
имао не што но во да ка же. Че сто је био гост у јав ним ме ди ји ма и на ра ди ју 
и те ле ви зи ји у еми си ја ма о по љо при вре ди, где су ње го ва обра зло же ња би-
ла дра го це на за прак су на вод ња ва ња, па и по љо при вре ду уоп ште.

Пу бли ко вао је пре ко 400 по пу лар но струч них чла на ка у ча со пи си ма 
на ме ње них по љо при вре ди, нај ви ше у не дељ ном ли сту „По љо при вред ник“, 
а ње го ви члан ци су че сто из ла зи ли и у днев ним ча со пи си ма. Ти тек сто ви 
су об ра ђи ва ли ак ту ел ну про бле ма ти ку ин те ре сант ну за прак су. По че так 
ка ри је ре ака де ми ка Ву чи ћа био је у вре ме из град ње Хи дро си сте ма Ду нав-
Ти са-Ду нав, са по че ци ма из град ње си сте ма за на вод ња ва ње у Вој во ди ни. 
Та да ни је би ло тра ди ци је ни до ма ћег ис ку ства у прак си на вод ња ва ња па 
је сва ки чла нак био дра го цен за струч ња ке и прак ти ча ре.
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Ака де мик Ву чић је пу бли ко вао око 60 при ка за из ино стра не ли те ра ту-
ре са ме ђу на род них и до ма ћих ску по ва у на шим на уч ним и струч ним ча со-
пи си ма. При ка зи су би ли крат ки, је згро ви тог и ак ту ел ног са др жа ја. Сто га 
су би ли из вор иде ја за из бор те ма ис тра жи ва ња у на шим усло ви ма, јер је у 
то вре ме до ма ћа ли те ра ту ра из обла сти на вод ња ва ња би ла вр ло скром на.

Ура дио је број не ре цен зи је на уч них, струч них ра до ва, уџ бе ни ка, мо но-
гра фи ја. Са мо стал но или у са рад њи са ко ле га ма ура дио је ви ше сту ди ја и ела-
бо ра та из про бле ма ти ке на вод ња ва ња и фи зи ке зе мљи шта, пи сао је про јект не 
за дат ке за из град њу си сте ма за на вод ња ва ње и оба вио број не ек пер ти зе.

Ње го ви ра до ви би ли су увек за па же ни на до ма ћим струч ним са ве-
то ва њи ма и се ми на ри ма и на уч ним ску по ви ма, кон гре си ма и сим по зи ју-
ми ма на ко ји ма је ре дов но уче ство вао. Че сто је др жао увод на пре да ва ња, 
пре да ва ња по по зи ву, увод не ре фе ра те. По себ но тре ба ис та ћи ње го во уче-
шће на ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма увек са ори ги нал ним са оп ште-
њи ма у Ру му ни ји, ДР Не мач кој, Изра е лу, Ли би ји, Ма ђар ској, Хо лан ди ји, 
Ин ди ји, Бел ги ји, Швед ској, Ита ли ји, СР Не мач кој, Шпа ни ји, Фран цу ској, 
Че хо сло вач кој, Пољ ској, Ма ро ку, СССР-у, САД-у, Ки ни, Егип ту и др.

Ака де мик Ву чић је об ја вио 26 по себ них пу бли ка ци ја на уч них књи га, 
уџ бе ни ка, мо но гра фи ја, а у 13 пу бли ка ци ја је је ди ни аутор. Об ја вио је око 
160 на уч них ра до ва од то га 34 у ино стран ству. У ве ћи ни ра до ва је је ди ни 
или пр ви аутор. 

На уч но и стра жи вач ки рад и пу бли ко ва на де ла ака де ми ка Ву чи ћа би-
ла су ак ту ел не на уч не и струч не про бле ма ти ке, са ком плек сним при сту-
пом ре ша ва њу ис тра жи вач ких те ма. Пред ста вља ју це ли не кон ти ну и те та 
ре ша ва ња про бле ма ти ке из обла сти на вод ња ва ња по љо при вред них усе ва. 
Иако се мо гу свр ста ти у пет це ли на, че сто је у јед ном ра ду за сту пље но 
ви ше це ли на, нпр. у на уч ној књи зи „На вод ња ва ње по љо при вред них кул-
ту ра“, где су за сту пље не све це ли не.

Нај ве ћи број ра до ва (око 70) об ра ђу је про бле ма ти ку на вод ња ва ња 
по љо при вред них кул ту ра (4, 7, 14, 16, 21, 119, 168) ра тар ских (5, 6, 8, 22, 
26, 53, 80, 105, 112, 146), по вр тар ских (14, 17) и крм них усе ва (14, 17), 
воћ ња ка (128, 139, 140, 171) и ви но гра да (87, 161, 165, 169). У њи ма су об-
ра ђи ва не по тре бе би ља ка за во дом – по тен ци јал на ева по тран спи ра ци ја 
(130, 167, 178), ди на ми ка по тре ба би ља ка за во дом по фе но фа за ма ра ста 
и раз ви ћа, или по под пе ри о ди ма раз во ја. Про у ча вао је за лив ни ре жим 
(137, 141) по љо при вред них кул ту ра пре ма вла жно сти зе мљи шта, где је 
за ве ћи ну га је них вр ста или гру па усе ва пред ло жио вред но сти тех нич ког 
ми ни му ма вла жно сти. Про у ча вао је кри тич не фа зе би ља ка пре ма во ди и 
дао пре по ру ке за лив ног ре жи ма пре ма кри тич ним пе ри о ди ма за во ду (54). 

Пр ви је код нас пре по ру чио и пред ло жио при ме ну вод ног би лан-
са као осно ве за лив ног ре жи ма, где је дао свој ори ги на лан до при нос. 
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Би о кли мат ски ме тод (89) за об ра чун днев ног утро шка во де од стра не би-
ља ка на ни воу по тен ци јал не ева по тран спи ра ци је уте ме љио је 1971. го ди-
не. Утвр дио је би о кли мат ске ко е фи ци јен те (83, 89, 97) за ве ћи ну ра тар ских 
усе ва, воћ њак и ви но град. Ка сни је их је на звао хи дро фи то тер мич ки ин-
дек си, ко ји ма се на осно ву сред ње днев не тем пе ра ту ре об ра чу на ва по тен-
ци јал на ева по тран спи ра ци ја. По сту пак је јед но ста ван, по у зда не тач но сти, 
те се бр зо ши рио и при ме њи вао у прак си на вод ња ва ња. И да нас се на 
ве ћи ни за лив них си сте ма у Вој во ди ни, па и ши ре, при ме њу је вод ни би-
ланс (100, 104, 116, 124, 137, 183), би о кли мат ским по ступ ком при ме ном 
хи дро фи то тер мич ких идек са за од ре ђи ва ње ро ко ва и рас по ре да за ли ва ња. 
На овој ак ту ел ној про бле ма ти ци да нас ак тив но ра де ње го ви след бе ни ци.

По себ но је раз ма трао ефек те на вод ња ва ња на по ве ћа ње при но са (67, 
70, 76, 82, 99, 128, 132, 140) и ква ли тет про из во да (127, 139). Ис ти цао је да се 
мо ра про ме ни ти и струк ту ра про из вод ње ка да се из гра ди за лив ни си стем. 
Тре ба уво ди ти ин тен зив не кул ту ре у згу сну тој пло до сме ни га је њем усе ва 
ре дов не, дру ге, по стр не и ози ме ме ђу се зон ске се тве. На вод ња ва ње под ра-
зу ме ва раз ви је но сто чар ство, па и раз ви јен цео агро ин ду стриј ски ком плекс, 
по се до ва ње ка па ци те та за скла ди ште ње, чу ва ње, до ра ду и пре ра ду. На вод-
ња ва ње на ужем или ши рем под руч ју ме ња све из осно ва, што је из ра же-
но тер ми ном „Ir ri ga tion Agri cul tu ra“ (163, 175) под ко јим се под ра зу ме ва 
при ме на са вре ме не тех но ло ги је и ко ри шће ње моћ не и мо дер не тех ни ке у 
про из вод њи хра не, и то не са мо у биљ ној про из вод њи, не го у це ло куп ном 
агро ин ду стриј ском ком плек су. На вод ња ва ње је „agens mu vens“ ко јим се ме-
ња све из осно ва, не са мо у агро ин ду стри ји, не го и со ци о е ко ном ским од но-
си ма јед ног ужег или ши рег под руч ја, ис ти цао је ака де мик Ву чић.

У сво јим ра до ви ма по себ но је раз ма трао из ме не у про из вод ном про-
це су по је ди них усе ва, јер на вод ња ва ње ели ми ни ше де фи цит во де, ко ри-
гу је мо ћан фак тор про из вод ње. Сто га омо гу ћу је по ве ћа ње бро ја би ља ка 
по је ди ни ци по вр ши не, по ме ра ње ро ко ва се тве, дру га је ис хра на ђу бре-
ње усе ва. На при мер: код про из вод ње се ме на ше ћер не ре пе на вод ња ва ње 
омо гу ћу је јед но го ди шњи уме сто дво го ди шњи по сту пак у су вом ра та ре њу.

Ака де мик Ву чић је об ја вио пре ко 30 ра до ва из обла сти фи зи ке и 
вод но-фи зич ких свој ста ва зе мљи шта. Про бле ма ти ка је вр ло ак ту ел на, јер 
без по зна ва ња вод но-фи зич ких свој ста ва зе мљи шта не ма ра ци о нал ног 
на вод ња ва ња. Дао је по се бан до при нос по зна ва њу вод но-фи зич ких свој-
ста ва до ми нант них ти по ва зе мљи шта у Вој во ди ни (3, 77, 94, 98, 129), што 
је зна чај но за прак су екс пло а та ци је и про јек то ва ње си сте ма за на вод ња-
ва ње. Из обла сти вод но фи зич ких свој ста ва ака де мик Ву чић је ура дио 
сво ју док тор ску ди сер та ци ју (3). Ово де ло је и да нас ак ту ел но за прак су, 
а чи ни део ли те ра ту ре за пред мет Хи дро пе до ло ги ја на по сле ди плом ским 
сту ди ја ма за усме ре ње из обла сти на вод ња ва ња по љо при вред них усе ва.
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Као ко а у тор са гру пом ауто ра уче ству је у пу бли ко ва њу „При руч ни-
ка за ис пи ти ва ње зе мљи шта“ (12). При руч ник је не по сред но упут ство за 
те рен ска и ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња фи зич ких свој ста ва зе мљи шта и 
да нас је ак ту е лан, ма да му је ти раж дав но рас про дат.

Из обла сти фи зич ких и вод но-фи зич ких свој ста ва зе мљи шта дао је 
зна ча јан до при нос у про у ча ва њу: вод но-ва зду шног ре жи ма зе мљи шта 
(23, 72, 172, 176), вод них кон стан ти зе мљи шта (33), ка те го ри ја во де у зе-
мљи шту, ка пи лар ном по тен ци ја лу pF – кри вој (10, 50, 57, 64), струк ту ри 
и ста бил но сти струк тур них агре га та (10, 45, 56, 79, 84, 90), ин фил тра ци ји 
(78, 143), ту ма чио је фи зич ка свој ства и фи зич ко ста ње зе мљи шта (153).

Но ви ца Ву чић у ла бо ра то ри ји за ис пи ти ва ње вод но-фи зич ких свој ста ва 
зе мљи шта, По љо при вред ни фа кул тет, Но ви Сад

Из обла сти прин ци па на вод ња ва ња (14), ко ји пред ста вља ју оп шти 
део на вод ња ва ња пу бли ко вао је око 30 ра до ва са те мат ском са др жи ном 
из исто ри ја та на вод ња ва ња, про бле ма ко ји пра те на вод ња ва ње (34), фак-
то ра ко ји усло вља ва ју на вод ња ва ње (43, 110, 117, 138, 160), по тен ци јал не 
ева по тран спи ра ци је, дао је об ра чу не вод ног би лан са зе мљи шта и нор ме 
на вод ња ва ња, оце не ква ли те та во де за на вод ња ва ње (49, 59, 65, 95, 121, 
158, 166), агро ном ске аспек те по је ди них на чи на на вод ња ва ња и ре жим на-
вод ња ва ња, од но сно за лив ни ре жим (108,179). Ра до ви су по себ ног зна ча ја 
за на уч ну ди сци пли ну на вод ња ва ње и ве ли ке ва жно сти за прак су где се 
ди рект но ко ри сте, по што је на вод ња ва ње при ме ње на на уч на ди сци пли на.
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Ве о ма су зна чај на пу бли ко ва на де ла ака де ми ка Ву чи ћа из це ли не две 
же тве го ди шње у усло ви ма на вод ња ва ња (17, 145, 151). Укуп но је об ја вио 
15 вред них ра до ва у ко ји ма об ра ђу је про бле ме и мо гућ но сти га је ња ра-
тар ских (86, 125, 149) и крм них кул ту ра (92, 115) у дру гој (91, 154, 173), 
по стр ној (88, 148, 177) и ози мој ме ђу се зон ској се тви у пе до кли мат ским 
усло ви ма Вој во ди не. По себ но тре ба ис та ћи вред ност на уч не пу бли ка ци је 
„На вод ња ва ње и две же тве го ди шње“ (17), у ко ју је ака де мик Ву чић уткао 
соп стве не два де сет пе то го ди шње ре зул та те ис тра жи ва ња и ре зул та те дру-
гих ауто ра до би је не у на шим пе до кли мат ским усло ви ма.

Но ви ца Ву чић на про из вод ној пар це ли со је 
у по стр ној се тви у ПИК-у Бе чеј

Ре це зен ти проф. др Бо ри ша Спа со је вић и проф. др Бран ка Ла зић 
ве о ма по хвал но су се из ја сни ли о овој на уч ној књи зи. Из њи хо вих ре-
цен зи ја ака де мик Чам праг је под ву као и ис та као да је ово „је дин стве на 
и ве о ма ко ри сна и по уч на на уч на пу бли ка ци ја, ко јом је обо га ће на на ша 
струч на ли те ра ту ра ори ги нал ним де лом ко је са др жи на ше по дат ке, на ше 
ре зул та те и на ше мо гућ но сти и про бле ме“. Та ко ђе ис ти че да се „штам па 
у пра ви час, кад пла но ви раз во ја агро ин ду стриј ског ком плек са у Вој во-
ди ни упра во ин си сти ра ју на ши ре њу на вод ња ва ња у на ред ном пе ри о ду 
ра ди ве ће про из вод ње ме са, мле ка, по вр ћа..., ко је се до брим де лом осла ња 
и на ре а ли за ци ју две же тве го ди шње.“ У на уч ној и струч ној ли те ра ту ри 
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књи га „На вод ња ва ње и две же тве го ди шње“ је дин стве на је и да нас ак ту ел-
на, ко ри сти се као ли те ра ту ра на по сле ди плом ским сту ди ја ма и као ве о ма 
дра го цен при руч ник за прак су.

Из обла сти еле ме на та екс пло а та ци је за лив них си сте ма ака де мик Ву-
чић је об ја вио 12 ра до ва, опи сао је тех нич ко тех но ло шке ка рак те ри сти ке 
опре ме за на вод ња ва ње ве штач ком ки шом (2, 28, 31, 37) и на вод ња ва ња 
ка па њем (101, 162). Раз ма трао је тех нич ка ре ше ња и ино ва ци је опре ме за 
на вод ња ва ње (39, 109, 122, 123), рас по ред ки шних кри ла и рас пр ски ва ча 
(29), ин тен зи тет ки ше, ди ја грам ки ше и ујед на че ност ки ше (93), гу бит-
ке во де ис па ра ва њем из мла за ве штач ке ки ше (44, 62), пре но сни за лив-
ни це во вод (32, 60). Ова гру па ра до ва има зна ча ја за прак су, јер се че сто 
на ба вља но ва опре ма за за лив не си сте ме и без об зи ра што она по се ду је 
про спек те о тех нич ким ка рак те ри сти ка ма, че сто тре ба оба ви ти из ве сна 
ме ре ња и ко рек ци је да би се та но ва опре ма укло пи ла у по сто је ћу и пра-
вил но екс пло а ти са ла.

Це ли на, ко ја чи ни де ла оп ште обра зов ног ка рак те ра об у хва та 25 
ра до ва у ко ји ма ака де мик Ву чић раз ма тра ра зно вр сну про бле ма ти ку из 
обла сти на вод ња ва ња и по љо при вред не про из вод ње уоп ште (157, 164, 
181). По чев од исто ри је на вод ња ва ња (43, 117, 138, 160) од ан тич ког до 
са вре ме ног све та, освр нуо се на де ла Ко лу ме ле о по љо при вре ди из ан-
тич ког Ри ма (113), об ра дио је и пу бли ко вао за па жа ња о по љо при вре ди 
на на шим про сто ри ма у Пу то пи су Евли је Че ле би је (110). По све тио је ви-
ше ра до ва уло зи на вод ња ва ња у про из вод њи хра не (18), ин тен зив но сти 
на вод ња ва ња (20, 170), до ме ти ма на вод ња ва ња (147, 152), мо гућ но сти ма 
на вод ња ва ња (19, 155), о са вре ме ним схва та њи ма на вод ња ва ња (24, 136, 
144, 159), о на вод ња ва њу и кли мат ским про ме на ма (182).

По себ но је зна чај на књи га ака де ми ка Ву чи ћа „Вод ни, ва зду шни и 
то плот ни ре жим зе мљи шта“ (23), у ко јој је по себ ну па жњу по све тио зе-
мљи шту као по ли ди спер зном си сте му, чи ји од нос чвр сте, теч не и га со-
ви те фа зе чи не ста ни ште га је ним биљ ка ма. Об ра дио је фи зич ка и вод но 
фи зич ка свој ства зе мљи шта, при че му ис ти че по се бан зна чај струк ту ри и 
ста бил но сти струк тур них агре га та и њи хо ву уло гу у све у куп ној плод но сти 
и род но сти. Уко ли ко зе мљи ште има до бру струк ту ру и ста бил не струк-
тур не агре га те, он да има по во љан вод но ва зду шни и то плот ни ре жим, до-
бру ми кро би о ло шку ак тив ност, по вољ не би о фи зич ке и хе миј ске про це се 
тран сфор ма ци је хран љи вих еле ме на та у при сту пач не об ли ке биљ ка ма. 
Фи зич ка и вод но-фи зич ка свој ства зе мљи шта че сто се на ру ша ва ју и по-
гор ша ва ју на сил ном об ра дом, га же њем те шком ме ха ни за ци јом, упо тре-
бом пе сти ци да и ми не рал них ђу бри ва, а све је ма ње ор ган ских ђу бри ва у 
упо тре би. То је био мо тив ака де ми ка Ву чи ћа да пу бли ку је ово де ло, ко је 
у осно ви чи ни по ру ку да тре ба по све ти ти по себ ну па жњу ра ци о нал ном 
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ко ри шће њу зе мљи шта и во де, не са мо у усло ви ма на вод ња ва ња, не го и 
усло ви ма при род не обез бе ђе но сти па да ви на ма.

У сво јој по след њој књи зи „Хи ги је на зе мљи шта“ (25), ко ја се у агро-
ном ској ли те ра ту ри под ова квим на сло вом пр ви пут по ја вљу је у на шој зе-
мљи, ака де мик Ву чић скре ће па жњу на уч ној и струч ној јав но сти да се ан-
тро по ге ни за ци јом зе мљи шта при ме ном ин тен зив не тех но ло ги је при сут ни 
еле мен ти, ко ји по гор ша ва ју ста ни ште за биљ ке, те на тај на чин де гра ди-
ра ју по љо при вред ну про из вод њу, жи вот ну око ли ну чо ве ка, па и ње гов 
оп ста нак. Чо век је у зе мљо рад њи ду го опо на шао при ро ду, све док се ни су 
по ја ви ле ве ће по тре бе за хра ном. Због раз во ја ин ду стри је се сма њио број 
по љо при вред ни ка, а исто вре ме но су ра сли зах те ви за по ве ћа њем при но са 
по је ди ни ци по вр ши не и ве ћим про фи том са зе мље. До шло је до при ме не 
са вре ме не тех но ло ги је за сно ва не на но вим на уч ним и струч ним до стиг-
ну ћи ма ко ји ма се по сти жу бо љи при но си али се све ма ње во ди ра чу на о 
зе мљи шту. Све је ве ћа при ме на сред ста ва за за шти ту би ља – пе сти ци да, 
ми не рал них уме сто ор ган ских ђу бри ва, ко ри сти се те шка ме ха ни за ци-
је, на сил на об ра да, га же ње, са би ја ње зе мљи шта, по гор ша ва ју се фи зич ка 
свој ства. По сто је мо гућ но сти кон та ми на ци је зе мљи шта ра зним от па ци ма 
ор ган ског и нео р ган ског по ре кла, от пад ним во да ма, аеро за га ђи ва њи ма. У 
овој књи зи ака де мик Ву чић је из ра зио ре ак ци ју и от пор на на си ље, ко је се 
вр ши над зе мљи штем са ци љем да се са гле да ју мо гућ но сти ка ко ума њи ти, 
спре чи ти и ели ми ни са ти те штет не по сле ди це по зе мљи ште.

ПЕ ДА ГО ШКА ДЕ ЛАТ НОСТ

Пе да го шко обра зов ни рад ака де ми ка Ву чи ћа био је вр ло ин тен зи-
ван и пло до тво ран. Умео је зна лач ки да ко му ни ци ра са слу ша о ци ма ко ји 
су са пу но па жње пра ти ли ње го ва ја сна из ла га ња на ви со ком на уч ном 
и струч ном ни воу, че сто про же та ху мо ром, увек бри жљи во и пре да но 
при пре мље на.

Пре да ва ња су увек би ла до бро по се ће на од стра не сту де на та на фа-
кул те ту или уче сни ка на на уч ним и струч ним ску по ви ма. Њих је при-
вла чи ло увек из у зет но за ни мљи во об ра ђе на те ма и на дах ну то из ла га ње 
ака де ми ка Ву чи ћа. Из ло же но гра ди во би ло је увек бо га то до ку мен то ва но 
соп стве ним и дру гим екс пе ри мен тал ним ре зул та ти ма ис тра жи ва ња и обо-
га ће но иде ја ма и ци та ти ма по зна тих на уч ни ка и фи ло зо фа. Слу ша о ци ма 
је пре зен ти рао нај но ви ја до стиг ну ћа и из мул ти ди сци пли нар не при ме ње-
не на уч не обла сти на вод ња ва ња по љо при вред них кул ту ра.

Ака де мик Ву чић је пе да го шки рад по чео из бо ром у зва ње аси стен та 
на По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду, са мо стал но је одр жа вао 
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ве жбе из На вод ња ва ња по љо при вред них кул ту ра на свим од се ци ма, по чео 
је са пр вом ге не ра ци јом сту де на та овог фа кул те та. Ка сни је, као до цент, 
оба вљао је на ста ву из Екс пло а та ци је за лив них по ља на пр вом сте пе ну сту-
ди ја за ра та ре, из На вод ња ва ња за во ћа ре и ви но гра да ре пр ви сте пен и 
На вод ња ва ња за во ћа ре и ви но гра да ре дру ги сте пен и из На вод ња ва ња по-
љо при вред них кул ту ра на тре ћем сте пе ну ма ги стран ти ма и спе ци ја ли зан-
ти ма. Исто вре ме но је одр жа вао ве жбе из Хи дро пе до ло ги је на тре ћем сте пе-
ну сту ди ја. По сле уки да ња дво сте пе не на ста ве на основ ним сту ди ја ма, као 
ван ред ни про фе сор одр жа вао је на ста ву, пре да ва ња на Од се ку во ћар ско 
ви но гра дар ском и Од се ку по љо при вред не тех ни ке – сме ру Ме ли о ра ци је.

Но ви ца Ву чић са дру гом ге не ра ци јом ма ги стра на та гру пе 
На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра на те рен ској ве жби 

у ПИК Цр вен ка, 1964. го ди на

По сле смр ти проф. Ву ка ши но ви ћа пре у зео је це ло куп ну на ста ву 
из пред ме та На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра, и то на основ ним 
и по сле ди плом ским сту ди ја ма. Из вр шио је ино ви ра ње и из ве сну ре ор-
га ни за ци ју пред ме та на са вре ме ним осно ва ма. На ре дов ним сту ди ја ма 
био је дво се ме страл ни пред мет На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра за 
од се ке ра тар ско по вр тар ски и уре ђе ње во да у по љо при вре ди и јед но се ме-
страл ни пред мет На вод ња ва ње за од се ке во ћар ско-ви но гра дар ски и хор-
ти кул ту ру. На по сле ди плом ским сту ди ја ма, на спе ци ја ли за ци ји у гру пи 
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На вод ња ва ње, био је дво се ме страл ни пред мет На вод ња ва ње по љо при вред-
них кул ту ра, док је на ма ги стра ту ри би ло три пред ме та Хи дро пе до ло ги ја, 
Прин ци пи на вод ња ва ња и На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра. У пр во 
вре ме ака де мик Ву чић је сам одр жа вао на ста ву, пре да ва ња из ових пред-
ме та на ре дов ним и по сле ди плом ским сту ди ја ма.

Јед но вре ме је хо но рар но одр жа вао на ста ву из Ме ли о ра ци ја на Ви шој 
по љо при вред ној шко ли у Ба ња Лу ци и из Пе до ло ги је на Ви шој по љо при-
вред ној шко ли у Вин ков ци ма. Одр жа вао је ве ћи број ду жих или кра ћих 
кур се ва из обла сти на вод ња ва ња и екс пло а та ци је за лив них си сте ма, ко је је 
ор га ни зо вао Са ве зни цен тар за обра зо ва ње ру ко во де ћих ка дро ва у по љо-
при вре ди у Но вом Са ду. Као пре да вач је уче ство вао на број ним се ми на ри ма 
ко је су ор га ни зо ва ле При вред на ко мо ра и дру га стру ков на удру же ња.

Не у мор ним ра дом ство рио је „Но во сад ску шко лу на вод ња ва ња“ чи ја 
је кон цеп ци ја про жи ма ла прак су на вод ња ва ња бив ше СФРЈ. Мно ги та-
да шњи про фе со ри и на уч ни рад ни ци из обла сти на вод ња ва ња и фи зи ке 
зе мљи шта на По љо при вред ним фа кул те ти ма и ин сти ту ти ма из Но вог 
Са да, При шти не, Осје ка, За гре ба, Ско пља, Са ра је ва, Вин ко ва ца, За је ча-
ра, про шли су по сле ди плом ске сту ди је Но во сад ске шко ле на вод ња ва ња. 

Ака де мик Ву чић био је мен тор за ди плом ске ра до ве ве ли ком бро ју 
сту де на та. Био је ру ко во ди лац – мен тор из ра де 4 спе ци ја ли стич ка ра да, 8 
ма ги стар ских те за и 5 док тор ких ди сер та ци ја. Као члан ко ми си је уче ство-
вао је још у из ра ди и од бра ни 4 спе ци ја ли стич ка ра да, 13 ма ги стар ских 
те за и 5 док тор ских ди сер та ци ја.

Та кав ин тен зи ван пе да го шко-обра зов ни рад зах те вао је по сто ја ње 
од го ва ра ју ће уџ бе нич ке ли те ра ту ре. Ака де мик Ву чић је као до цент на-
пи сао „Прак ти кум из на вод ња ва ња по љо при вред них кул ту ра“ ко ји је до-
жи вео дру го и тре ће до пу ње но из да ње. Ње го во ка пи тал но де ло уџ бе ник 
или бо ље ре че но на уч на књи га „На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра“ 
из ла зи 1976. го ди не на 439 стра ни ца. Пре то га 1964. го ди не, под истим на-
зи вом об ја вио је на 197 стра на скрип та за сту ден те, а за тим је 1966. го ди не, 
опет под истим на зи вом, на 48 стра ни ца књи гу на ме ње ну прак си об ја вио 
у За дру жној књи зи ко ју је из да ла би бли о те ка Ко пе рант.

Књи га „На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра“ пред ста вља ве ли ки 
и ва жан на уч ни и струч ни до при нос јер је та да би ла пр ви и је ди ни уџ-
бе ник из ове облсти у бив шој СФРЈ. Ака де мик Ву чић је у њу унео број не 
ре зул та те сво јих ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња, сво ја ду го го ди шња ис ку-
ства, за па жа ња, ути ске и са зна ња са број них сту диј ских пу то ва ња у ино-
стран ству. По себ но да је кри тич ки осврт, лич на за па жа ња и гле ди шта по 
по је ди ним спор ним пи та њи ма.

У пред ло гу за из бор проф. Ву чи ћа за до пи сног чла на ВА НУ 1981. го-
ди не ака де мик Чам праг под вла чи ре чи проф. др Ла за ра Стој ко ви ћа ко ји 
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је дао при каз ове књи ге у Збор ни ку за при род не на у ке Ма ти це срп ске, из 
ко га ци ти ра мо по след ња два па су са:

„Сва ка ко, књи га На вод ња ва ње по љо при вред них кул ту ра проф. др 
Но ви це Ву чи ћа пред ста вља пр ви ком пле тан рад ове вр сте у на шој Зе мљи. 
Ка ко се, пак, у ње му из ла жу ис ку ства и ре ше ња сте че на у нас га је њем кул-
ту ра у усло ви ма на вод ња ва ња не са мо у Вој во ди ни, не го и ши ре, у Ју го-
сла ви ји, ова књи га је од зна ча ја за це ло под руч је Ју го сла ви је. Узи ма ју ћи, 
пак, у об зир да се у ра ду чи не кри тич ки освр ти на ре ше ња и до стиг ну ћа 
обим не са вре ме не свет ске ли те ра ту ре и ова по ве зу је са на шим усло ви ма 
и по тре ба ма, рад до би ја још ши ри, оп шти ји ка рак тер и зна чај.

Чи ње ни ца је да се у овој књи зи ци ти ра и ко ри сти пре ко 700 до ма-
ћих и стра них из во ра ли те ра ту ре при ка зу је да је она мо гла би ти на пи са-
на са мо по сле ду го го ди шњег на пор ног ра да на при ку пља њу, сре ђи ва њу 
и про у ча ва њу вр ло обим ног из вор ног ма те ри ја ла. За хва љу ју ћи та квом 
на чи ну ра да, аутор је ус пео, ка ко је већ ре че но, да са чи ни ру ко пис ко ји 
исто вре ме но мо же да по слу жи као уџ бе ник и као при руч ник, а да при то-
ме пред ста вља и сво је вр сну ори ги нал ну сту ди ју из обла сти на вод ња ва ња 
по љо при вред них кул ту ра.“

Но ви ца Ву чић са пр вом ге не ра ци јом уче ни ка Ме ђу на род ног кур са 
из На вод ња ва ња по љо при вред них кул ту ра, 1979. го ди на

На ве де ни уџ бе ник био је основ ни или по моћ ни уџ бе ник на свим по-
љо при вред ним фа кул те ти ма у Ју го сла ви ји. Пре ва зи ла зио је окви ре про-
гра ма основ них сту ди ја у то вре ме и био ко ри сна ли те ра ту ра за по сле ди-
плом це па и док то ран те, с об зи ром на ве лик број ци ти ра не ли те ра ту ре.
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Но ви ца Ву чић са уче сни ци ма сед ме ге не ра ци је 
Ме ђу на род ног кур са из На вод ња ва ња по љо при вред них кул ту ра, 

Но ви Сад, 1985. го ди на

За хва љу ју ћи ака де ми ку Ву чи ћу и „Но во сад ској шко ли на вод ња ва ња“ 
на По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду одр жа но је, у пе ри о ду од 
1979. до 1990. го ди не, де сет ме ђу на род них кур се ва са те мом На вод ња ва ње 
по љо при вред них кул ту ра, и то на ен гле ском је зи ку. Кур се ве су по ха ђа ли 
струч ња ци из зе ма ља у раз во ју углав ном ин же ње ри, а би ло је ма ги ста-
ра као и не ко ли ко док то ра на у ка. Укуп но је овај курс по ха ђа ло око 250 
кан ди да та. У по чет ку су кур се ви тра ја ли че ти ри, а ка сни је три ме се ца, а 
фи нан си ра ле су их Кра ље ви на Хо лан ди ја и Вла да СФРЈ. На ста ву су, по ред 
на ших, из во ди ли и пре да ва чи из Хо лан ди је, би ло је по пет про фе со ра сва-
ке го ди не. Ака де мик Ву чић је са ста вио про грам за овај курс ме ђу на род не 
спе ци ја ли за ци је, па је пр вих го ди на био ње гов ру ко во ди лац а до од ла ска у 
пен зи ју био је глав ни и во де ћи пре да вач. За по тре бе уче сни ка кур са на ен-
гле ски је зик пре ве де на је књи га ака де ми ка Ву чи ћа „Ir ri ga tion of Agri cul tu ral 
Crops“ 1979. го ди не ( п. 567 ), чи је је дру го из да ње об ја вље но 1987. го ди не.

СА РАД ЊА СА ПРИ ВРЕ ДОМ

Ака де мик Ву чић је оства рио обим ну и ра зно вр сну струч ну са рад-
њу са при вре дом. Са сво јим зна њем, ре зул та ти ма и ис ку ством из ла зио је 
пред ши ру струч ну јав ност и зна чај но ути цао на фор ми ра ње по је ди них 
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гле ди шта у ве зи ко ри шће ња на вод ња ва ња. Као вр стан и це њен пре да вач 
уче ство вао је на ве ли ком бро ју струч них ску по ва ( кур се ва, са ве то ва ња, 
се ми на ра итд. ) по кра јин ског, ре пу блич ког и са ве зног ни воа, ко је су ор-
га ни зо ва ли ра зна стру ков на удру же ња при вред не ко мо ре, фа кул те ти, ин-
сти ту ти, агро за во ди и др. На овим ску по ви ма пре зен ти рао је ви ше сто-
ти на струч них пре да ва ња, ра до ва и ре фе ра та.

Био је че сто гост у еми си ја ма за по љо при ве ду и се ло у про гра ми ма 
ра ди ја и те ле ви зи је, где се ди рект но обра ћао струч ња ци ма и прак ти ча ри-
ма са ак ту ел ним обра зло же њи ма из на вод ња ва ња и по љо при вре де. Пре-
ко 400 струч но по пу лар них чла на ка пу бли ко вао је нај ви ше у но ви на ма 
за се ло „По љо при вред ник“, за тим у днев ном ли сту „Днев ник“. Члан ци су 
би ли на ме ње ни по љо при вред ним про из во ђа чи ма. Ма да се ови члан ци 
ов де ре ги стру ју са мо бро јем, они за о кру жу ју струч ни рад и ак тив но сти 
ака де ми ка Ву чи ћа. О то ме нај бо ље го во ре ре чи ака де ми ка Чам пра га пи-
са не у пред ло гу за из бор за до пи сног чла на ВА НУ проф. Ву чи ћа: „Пре ко 
ве ли ког бро ја об ја вље них та квих чла на ка он је у зна чај ној ме ри до при нео 
по пу ла ри за ци ји на у ке и стру ке, а по ред то га ши рој јав но сти пред ста вио 
се и као по зна ва лац прак тич них пи та ња по љо при вред не про из вод ње“.

Још као до цент ак тив но је са ра ђи вао са при вре дом као струч ни кон-
сул тант или је уче ство вао у из ра ди струч них ела бо ра та за за лив не си сте ме 
ПД „Ду шан Ву ка со вић“ Беч мен, ПЗ „Рет фа ла“ Оси јек, оглед но до бро „Ка-
мен дин“ Си риг, ПД „Бу дућ ност“ Чу руг, ПД „На пре дак Ти тел“, ПД „Ириг“ 
у Ири гу, ПД „Шо ров“ Бо тош, ЗЗ „Ол ги ца Пе тров“ Ба ран да, ПД „Осло-
бо ђе ње“ Алек са Шан тић, Сто чар ско-ра тар ска ста ни ца „Ве ру шић“ Су бо-
ти ца, ЗЗ „Рав но прав ност“ Хај ду ко во, итд. Ура дио је ви ше пе до ло шких и 
хи дро пе до ло шких ка рак те ри сти ка зе мљи шта за: Сен ћан ско-на др љан ски 
рит, Ка њи шки рит. 

Об ра дио је ком плет не пе до ло шке ка рак те ри сти ке зе мљи шта и ме ли-
о ра ци о ну про бле ма ти ку слив ног под руч ја за: По ток Ше ле вре нац, Црп ну 
ста ни цу „Ман ђе лос“ I и II, ка нал „Ман ђе лос“. Ура дио је хи дро пе до ло шку 
сту ди ју за на вод ња ва ње I ви но град ске упра ве ПД „Вр шач ки ви но гра ди“. 
Уче ство вао је у из ра ди про гра ма од вод ња ва ња во до при вред ног под руч ја 
Хи дро си сте ма Ду нав-Ти са-Ду нав.

По том је ди рект но са ра ђи вао, од но сно под ње го вим ин струк ци ја ма 
би ла је екс пло а та ци ја си сте ма за на вод ња ва ње у: ПИК-у „Цр вен ка“ Цр-
вен ка, ПИК-у „Та миш“ у Пан че ву, ПД „Је дин ство“ у Бач ком До бром По љу, 
ПИК-у „Бе чеј“ Бе чеј, ИПК „Сер во Ми хаљ“ у Зре ња ни ну, ПИК-у „Сир ми-
јум“ Срем ска Ми тро ви ца, у ПИК-у „Агро у ни ја“ Ру ма, ПИК-у „Агро ком би-
нат“ Су бо ти ца, ПО „Пе шча ра“ Су бо ти ца, ПД „Ха лас Јо зеф“ Ада, ПД „Ко-
мо раш“ Хор гош, АИК из Бач ке То по ле. Во дио је на вод ња ва ње и про грам 
ис тра жи ва ња у Ин сти ту ту за по љо при вред на ис тра жи ва ња Но ви Сад.



622 Живот и дело српских научника

Ака де мик Ву чић је са ра ђи вао са го то во свим по љо при вред ним пред-
у зе ћи ма ко ја су по се до ва ла си сте ме за на вод ња ва ње у Вој во ди ни. Та ко ђе 
је са ра ђи вао из обла сти на вод ња ва ња са ком би на ти ма на Ко со ву и у Ма-
ке до ни ји и Цр ној Го ри. Као са рад ник – кон сул тант и са вет ник уче ство-
вао је у из град њи аку му ла ци је „Гра чан ка“ у При шти ни. Био је по вре ме-
но кон сул тант, при из град њи Хи дро си сте ма „Ибар-Ле пе нац“ на Ко со ву. 
У Ма ке до ни ји је са ра ђи вао са ЗИК „Пе ла го ни јом“ из Би то ља и ЗИК из 
При ле па и у Цр ној Го ри са ПИК-ом „13 ју ли“ из Под го ри це. По ред струч не 
са рад ње у Под го ри ци је ру ко во дио екс пе ри мен тал ним ис тра жи ва њи ма 
ко ја су про у ча ва ла про бле ме на вод ња ва ња ске лет них зе мљи шта и ви но-
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при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду, (1968), 12: 31–34. 
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ком плек су, 8–10. но вем бар. – Зре ња нин, 1979, 59–109.

124. Осврт на вод ни би ланс за ку ку руз у 1978. го ди ни у Вој во ди ни / Н. Ву чић. 
– Збор ник При вред не ко мо ре Вој во ди не (Но ви Сад), 1979.

1980–1981.
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ље вић. – Са ве то ва ње о уна пре ђе њу во ћар ске про из вод ње у Вој во ди ни, 
март, 1981, Врд ник. – Но ви Сад, 1981, 41–47.

137. Wa ter Ba lan ce Met hod of Ir ri ga tion Sche du ling for Lar ge Land Area / N. Vučić. 
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school in Priština, in 1948, and graduated from the Faculty of Agriculture in 
Zemun, Belgrade as a part-time student, in 1954. He defended his doctoral dis-
sertation entitled „An Abstract on Water Properties of Black Soil and Meadow 
Black Soil, and Th eir Signifi cance for Application of Water on the Irrigation 
Territory of Bačka“ at the Faculty of Agriculture in Novi Sad, in 1962. As a stu-
dent he worked for Žitopromet fi rm, Ljipljan branch. Towards the end of 1953 
he moved to Novi Sad, to work on the Danube-Tisa-Danube Canal. Between 
1954 and 1958, he worked at the Institute for Agricultural Research in Novi 
Sad, Department of Soil Science and Agricultural Chemistry. He gave lectures 
on irrigation of agricultural crops at the Faculty of Agriculture in Novi Sad, 
between 1958 and the year of 1988, when he retired. He held diff erent positions 
at the Faculty, and was granted all academic titles; assistant in 1958, lecturer in 
1963, associate professor in 1968, full-time professor in 1874. He was elected 
a corresponding member of the Vojvodina Academy of Sciences and Arts in 
1981 and became its full member in 1987. 

He was an active member of several national and international scientifi c 
associations in the fi elds of agriculture, irrigation, drainage, and the study of 
soil. He was a member of the editorial and publishing boards of several national 
scientifi c and professional journals. He was also the editor of scientifi c journal 
Modern agriculture. His career included numerous duties and membership on 
various committees, councils and boards at the Faculty and beyond, oft en la-
sting longer than one term of offi  ce.

He led a moderate and balanced life, and looked well after his health. 
He took regular morning and aft ernoon walks, frequently went to the theatre, 
was an opera lover and enjoyed classical music. He went to bed and woke up 
always at the same time. His life was very orderly. Being from Kosovo and 
Metohija, he was loyal to the Serbian Orthodox Church all of his life and took 
every opportunity to visit the local monasteries. He was a polyglot and spoke 
English, Italian, Spanish and Russian. He also knew French and German, and 
understood Bulgarian, Czech, Slovakian, Polish and Romanian. His marriage 
to wife Jelena was stable and harmonious. He died in 1992.

 Th e special scientifi c topic which interested Academician Vučić was 
irrigation, i.e. agronomic aspects of irrigation and irrigation of agricultural 
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crops. He spent his entire life thinking about water, its role, power and im-
portance, particularly in irrigation. He pointed out that water was mankind’s 
immeasurable wealth only when used appropriately and that wealth and good 
fortune are wasted if it is let to just fl ow and be drained.

Scientifi c research and published work by Academician Vučić can be cla-
ssifi ed into the following categories in terms of irrigation: crops species, vegeta-
bles, culture fodder, orchards and vineyards. Another part of his research deals 
with hydropedology – physical and water-physical properties of soil; principles 
of irrigation, elements of exploitation of irrigation systems, and also discusses 
the subject of two harvests per year under irrigation regime. Published were 
several of his papers about fundamentals of irrigation and agriculture.

Th e complete works of Academician Vučić includes over 700 titles. Twen-
ty-six of his special publications were published along with his scientifi c books, 
text books and monographs. He published about 160 scientifi c papers, 34 of 
them abroad. Over 60 of his reviews on foreign literature from national and 
international conferences appeared in local scientifi c and professional journals. 
He published more than 400 popular scientifi c texts for farmers and readers 
in the country along with reviews of various studies, books and monographs. 
He conducted a number of surveys, investigations and also performed many 
expertise irrigation jobs. His contribution to the implementation of water ba-
lance as the basis of irrigation regime in our country was very original. Based 
on hydrophytothermic index, he established the bioclimatic procedure for the 
calculation of potential evapotranspiration. 

Academician Vučić was an enthusiastic, dedicated and successful pedago-
gue and educator. He communicated shrewdly with the audience who followed 
his clear, and always well prepared, lectures with great interest. He began his 
teaching career as an assistant, doing exercises with full-time and post-graduate 
students. He then went on to teaching full-time and post-graduate students, and 
to tutoring those pursuing master’s and specialist studies. He was a mentor to 
a large number of candidates presenting their fi nal projects towards a degree; 4 
specialist papers, 8 master’s theses and 5 doctoral dissertations were successfully 
defended under him. He was on the committee for presentation and defence of 
4 specialist papers, 13 master’s theses, and 5 doctoral dissertations.

Hard work in education required adequate text books and literature. He 
published the course book entitled Irrigation of Agricultural Crops which had 
second and third revised editions. It was his capital work and as such was used 
at every Faculty of Agriculture in what was Yugoslavia in his time.

Th e subject of crop plants irrigation raised the level of teaching thus helping 
set up the renowned Novi Sad School of Irrigation which off ered post-graduate 
studies to experts from all corners of the former Yugoslavia. Th anks to Acade-
mician Vučić, the Faculty of Agriculture in Novi Sad organized ten international 
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courses on irrigation of agricultural crops in the period between 1979 and 
1990. Th e courses were attended by experts from the developing countries, 
250 in total, and were fi nanced by the Dutch and Yugoslav governments. For 
the benefi t of the course participants his book Irrigation of Agricultural Corps 
was translated into English in 1979. Its second edition was published in 1987.

Academician Vučić’s cooperation with professional people was extensive 
and diverse. He presented his knowledge, accomplishments and experience 
to the professionals, and greatly infl uenced the creation of certain views with 
regards to irrigation. He worked closely with almost all of Vojvodina’s agricul-
tural fi rms which owned irrigation systems, and with several big systems in the 
former Yugoslavia.

He was awarded the Order of Labour with Golden Wreath for his profe-
ssional achievements. He received no other public rewards or recognition, but 
scientifi c and professional circles gave him all the credit. He earned several 
charters, plaques, diplomas and letters of thanks from various scientifi c and 
professional associations, the University, the Faculty, the Institute, etc. 





 

МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ
(1933–1993)

Душан Велимировић









Про фе сор Др Ми лан Ђор ђе вић је ро ђен 1933. го ди не у Сме де рев ској 
Па лан ци. Гим на зи ју је за вр шио у По жа рев цу. Долази у Београд и уписује 
Ме ди цин ски фа кул те т, где је ди пло ми рао 1961. го ди не. Спе ци ја ли за ци ју 
из оп ште хи рур ги је је оба вио на Дру гој хи рур шкој кли ни ци Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, где је по ло жио спе ци ја ли стич ки ис пит 1969. го ди не 
и про вео свој рад ни век, ра де ћи као оп шти и кар ди о ва ску лар ни хи рург. 
На Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на ка те дри Хи рур ги је, про шао је 
сва на став на зва ња: аси стент – 1969, до цент – 1976, ван ред ни про фе сор – 
1982, а ре дов ни про фе сор постао је 1988. го ди не.

Као сти пен ди ста Фул брај то ве фон да ци је про вео је 14 ме се ци (1973–
1974) у САД, ра де ћи на ис пи ти ва њу ко ро нар не цир ку ла ци је у Ла ба ра то ри-
ји за аси сти ра ну цир ку ла ци ју Mo unt Si nai бол ни це у Де тро и ту, и уса вр ша-
ва њу хи ру р ги је на отво ре ном ср цу у Baylor ко ле џу и Te xas He art ин сти ту ту 
у Хју сто ну. Ре зул та те екс пе ри мен тал ног ис тра жи ва ња фа зич но сти ко ро-
нар ног про то ка са оп штио је на пре да ва њи ма ко је је одр жао по по зи ву на 
Wayne Sta te уни вер зи те ту, Baylor ко ле џу и Ra ce уни вер зи те ту у Хју сто ну.

По по врат ку у зе мљу, об ра нио је док тор ску ди сер та ци ју „Уло га вен-
ских вал ву ла у аор то ко ро нар ном бај па су у по ве ћа њу ко ро нар ног про то ка“ 
на Ме ди цин сом фа кул те ту у Бе о гра ду 1976 го ди не .

Уса вр ша ва ње из обла сти кар ди о ва ску лар не хи рур ги је је на ста вио 
кра ћим бо рав ци ма у Лон до ну (Na ti o nal He art Ho spi tal, Guy Ho spi tal, 
St.Mary Ho spi tal), Сток хол му (Ka ro lin ska ), Њу јор ку ( Mon te fi  o re Ho spi tal-
Al bert Ein stein ко леџ), Њу Џер си ју ( Beth Israel Ho spi tal ) итд.

Про фе сор Ђор ђе вић је био пи о нир пејс меј кер те ра пи је у на шој 
зе мљи и осни вач Ре пу блич ког цен тра за пејс меј ке ре на Дру гој хи рур-
шкој кли ни ци (1981), ко ји је убр зо пре ра стао у ју го сло вен ски и је дан од 
европ ских ре фе рент них цен та ра. Ин си сти ра ју ћи на мул ти ди сци пли нар-
ном ра ду, фор ми рао је тим од мла дих хи рур га, кар ди о ло га и ин же ње ра 
елек тро ни ке, ко ји су кон ти ну и ра ним уче шћем у ин тер на ци о нал ним ис-
тра жи вач ким сту ди ја ма но вих пејс меј кер тех но ло ги ја, пре зен та ци ја ма на 
свим за на чај ни јим ме ђу на род ним струч ним са стан ци ма, пу бли ка ци ја ма 
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у во де ћим свет ским ча со пи си ма, струч ним уса вр ша ва њем и кли нич ком 
при ме ном ино ва ци ја у пејс меј кер те ра пи ји, учи ни ли да Бе о град ски пејс-
меј кер цен тар до стиг не ви сок струч но-на уч ни реј тинг и по ста не по знат 
и це њен у Евро пи. Им план та ци ја пејс меј ке ра се про гре сив но по ве ћа ва ла 
то ком 80-тих, да би по чет ком 90-тих до сти гла ни во од 400 пејс меј ке ра 
го ди шње, што је овај цен тар чи ни ло је дан од нај ве ћих у Евро пи. У Цен-
тру је осно ва на и ком пју тер ска ба за по да та ка за све бо ле сни ке но си о це 
пејс меј ке ра са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, ко ја је функ ци о ни са ла пре ко 
Европ ске ре ги стра ци о не кар те, тј ко ди ра не исто ри је бо ле сти.

При Удру же њу кар ди о ло га Ју го сла ви је осно вао је 1978. го ди не Рад ну 
гру пу за елек тро сти му ла ци ју ср ца, чи ји је био пред сед ник до смр ти.

Ве ли ко ин тер на ци о нал но при зна ње за ду го го ди шњи рад и до при-
нос раз во ју пејс меј кер те ра пи је, про фе сор Ђор ђе вић је до био из бо ром 
за чла на, ка сни је и пред сед ни ка Ну кле у са европ ске рад не гру пе за елек-
тро сти му ла ци ју ср ца, као и из бо ром за пред сед ни ка Европ ског кон гре са 
о елек тро сти му ла ци ји ср ца, ко ји је тре бало да се одр жи у Бе о гра ду 1993. 
го ди не, али је от ка зан због ра та на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.

Ор га ни зо вао је 13 струч них са ста на ка и три ме ђу на род на ску па, 
од ко јих су нај зна чај ни ји два ин тер на ци о нал на по сле ди плом ска кур са о 
пејс меј кер те ра пи ји (Ду бров ник 1988. и 1990), под спон зор ством Европ-
ског кар ди о ло шког дру штва и Се вер но а ме рич ког удру же ња ѕа елек тро-
сти му ла ци ју и елек тро фи зи о ло ги ју ср ца (аме рич ка CME кре ди та ци ја). У 
Бе о гра ду је 1977. го ди не ор га ни зо вао Пр ви Ју го сло вен ски сим по зи јум о 
елек тро сти му ла ци ји ср ца, са ме ђу на род ним уче шћем.

Био је члан ви ше до ма ћих и ин тер на ци о нал них струч них удру же ња, 
и пр ви члан са на ших про сто ра, пре сти жног Се вер но а ме рич ког удру же-
ња за пеј синг и елек тро фи зи о ло ги ју (NA SPE). За екс пер та за кар ди о ва-
ску лар не бо ле сти Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (WHO) иза бран је 
1988. го ди не.

Био је члан ре дак циј ског од бо ра ча со пи са „ Срп ски ар хив“, уред ник 
у ча со пи су „Кар ди о ло ги ја“ и „Ме ди цин ска ис тра жи ва ња“, члан уре ђи вач-
ког од бо ра „ЈА МА“ ( ју го сло вен ско из да ње), као и ре це зент у ча со пи су 
„PA CE– Pa cing and Cli ni cal Elec trophysi o logy“, ре це зент и члан на уч них 
ко ми те та за се лек ци ју ра до ва на европ ским и свет ским кон гре си ма о елек-
тро сти му ла ци ји ср ца..

Уче ство вао је са ра до ви ма на ско ро свим европ ским и свет ским кон-
гре си ма о елек тро сти му ла ци ји ср ца, као и на мно ги ма из кар ди о ва ску лар-
не хи рур ги је и кар ди о ло ги је. Одр жао је број на пре да ван ја у ино странтсву: 
Де тро ит и Хју стон (1975), Бу дим пе шта (1978), Вар ша ва (1980), Сток холм 
(1982 1989), Аман (1984), Њу јорк (1985), Бер лин (1987), Беч (1988), Мо-
сква (1990).
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Пу бли ко вао је 264 струч но на уч на ра да, oд че га 140 in ex ten so, две 
мо но гра фи је, као и по је ди на по гла вља у дру гим мо но гра фи ја ма. На ин тер-
на ци о нал ним кон гре си ма је са оп штио 19 ра до ва, а на до ма ћим 40 ра до ва.

За мо но гра фи ју „Ср ча ни блок и пејс меј ке ри“ је до био Ок то бар ску 
на гра ду за на у ку гра да Бе о гра да, 1981. го ди не.

Био је ру ко во ди лац у осам на уч ноиостра жи вач ких про је ка та ре пу-
блич ке и град ске за јед ни це на у ке.

Био је члан Од бо ра за кар ди о ва ску лар ну па то ло ги ју СА НУ и Ме ђу-
о де љен ског од бо ра СА НУ за про у ча ва ње жи вота и ра да на уч ни ка Ср би је 
и на уч ни ка срп ског по ре кла из ван Ср би је.

Сми сао за но ве трен до ве у кар ди о ло ги ји, као и ре зул та ти на уч но и-
стра жи вач ког ра да су до ве ли до из бо ра проф. др Ми ла на Ђор ђе ви ћа за 
до пи сног чла на СА НУ, 1991. го ди не.

Жи вео је у Бе о гра ду, на Вра ча ру, са су пру гом Ма ри јом, кћер ком Сан-
дром и си ном Ду ша ном. Умро је у Па ри зу, ја ну а ра 1993. го ди не, и са хра њен 
на Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

Про фе сор Ђор ђе вић је био ака дем ски хи рург, ши ро ког про фи ла, ко ји 
је схва тио зна чај ком би на ци је и син те зе кли нич ке прак се са на уч но ис-
тра жи вач ким ра дом.

У пра вом сми слу ре чи био је „кон струк тив ни скеп тик“ ка да су у 
пи та њу ак ту ел на на уч на са зна ња и стан дард на кли нич ка ме то до ло ги ја, 
кроз чи ју је ин тер ре ак ци ју тра жио пу те ве и на чи не да оства ри про грес 
у ме ди ци ни. Од сво јих са рад ни ка је тра жио да раз ви ја ју про цес не тра-
ди ци о нал ног ми шље ња и кре а тив ност у ка на ли са њу иде ја ко је би има ле 
кли нич ку вред ност, ве ри фи ко ва ну кроз ана ли тич ко и де дук тив но кли-
нич ко ис тра жи ва ње.

Због скло но сти ка мул ти ди сци пли нар ном ис тра жи ва њу, нај ве ћи број 
ње го вих ра до ва од но си се на област елек тро сти му ла ци је ср ца, ко јој је по-
све тио по след њих 25 го ди на свог рад ног ве ка. Од ка да је 1967. го ди не на 
Дру гој хи рур шкој кли ни ци им план ти рао пр ви пејс меј кер, про фе сор Ђор-
ђе вић је увео чи тав низ ино ва ци ја у кли нич ку прак су: Ме то да елек трон-
ске ана ли зе пејс меј кер им пул са (1975), ра ди о граф ска кон тро ла сте пе на де-
пле ци је ба те ри је пејс меј ке ра, тран сте ле фон ска кон тро ла ЕК Га и пејс меј кер 
сти му лу са (1975), 24 сат ни ЕКГ хол тер мо ни то ринг, мул ти про гра ма бил ни 
пејс меј ке ри (1975), атри о вен три ку лар ни пејс меј ке ри (1980), ан ти та хи кард-
ни пејс меј ке ри ( 1983), фре квент но адап тив ни пеј синг си сте ми (1984), им-
план та бил ни кар ди о вер тер де фи бри ла тор са ми о кар ди јал ном елек тро дом 
(1986), епи ду рал на сти му ла ци ја кич ме не мо жди не у трет ма ну ва зо спа стич-
них и оклу зив них обо ље ња ар те ри ја до њих екс тре ми те та (1986).

Про фе сор Ђор ђе вић је био кре а тив ног ду ха, ин вен ти ван, ди ван 
чо век и све стра на лич ност, ко ја ће по ред не сум њи во бо га те и зна чај не 
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про фе си о нал не би о гра фи је уни вер зи тет ског про фе со ра, кар ди о ва ску-
лар ног хи рур га, твор ца са вре ме не елек тро сти му ла и је ср ца у нас, оста ти 
упам ћен и као по бор ник ре а ли за ци је ака дем ских прин ци па у хи рур ги ји 
и кли нич кој ме ди ци ни.

БИ О ГРА ФИ ЈА

Ми лан Ђор ђе вић је ро ђен 14. ав гу ста 1933. го ди не у Сме де рев ској Па-
лан ци, у па три јал хал ној срп ској по ро ди ци, од оца Хри сти во ја, пра во слав ног 
све ште ни ка и мај ке За гор ке, до ма ћи це. Гим на зи ју је за вр шио у По жа рев цу, 
а по том је упи сао сту ди је ме ди ци не на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, где је ди пло ми рао 1961. го ди не. Спе ци ја ли за ци ју из оп ште хи рур ги је је 
оба вио на Дру гој хи рур шкој кли ни ци Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду 
(ди рек тор: Проф. др Во ји слав К.Сто ја но вић), где је по ло жио спе ци ја ли-
стич ки ис пит 1969. го ди не, и про вео свој рад ни век ра де ћи као оп шти и 
кар ди о ва ску лар ни хи рург. На Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ка те дра 
Хи рур ги је, про шао је сва на став на зва ња: аси стент – 1969. го ди не, до цент – 
1976, ван ред ни про фе сор – 1982, а ре дов ни про фе сор постао је 1988. го ди не.

По ред ре дов не на ста ве на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на ка-
те дри оп ште хи рур ги је, био је пре да вач и на по сле ди плом ским ка те дра ма 
суб спе ци ја ли стич ких хи рур шкиг гра на, као и на ка те дри кар ди о ло ги је.

Уче ство вао је у ра ду спе ци ја ли стич ких и суб спе ци ја ли стич ких ко-
ми си ја за по ла га ње ис пи та из хи рур ги је и кар ди о ло ги је на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Као мен тор мно гих док тор ских и ма ги стар ских 
те за, на ме ди цин ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и За-
гре бу, оста ће упам ћен као строг, пра ве дан и ко рек тан ру ко во ди лац ко ји 
се увек др жао ме то до ло ги је на уч но и стра жи вач ког ра да у при ме ни кли-
нич ких ино ва ци ја. 

Као сти пен ди ста Фул брај то ве фон да ци је про вео је 14 ме се ци (1973–
1974) у САД, ра де ћи на ис тра жи ва  њу ко ро нар не цир ку ла ци је у Ла бо ра то ри-
ји за аси сти ра ну цир ку ла ци ју у Де тро и ту (Mont Si nai Ho spi tal) и уса вр ша ва-
њу хи ру р ги је на отво ре ном ср цу у Baylor Col le ge и Te xas He art In sti tu te у Хју-
сто ну. То ком бо рав ка у САД по ло жио је но стри фи ка ци о ни ис пит (ECFMG) 
ди пло ме Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, што му је омо гу ћи ло ба вље ње 
кли нич ким ра дом. Ре зул та те екс пе ри мен тал ног ис тра жи ва ња фа зич но сти 
ко ро нар ног про то ка, са оп штио је на пре да ва њи ма ко је је одр жао по по зи ву 
на Wayne Sta te Uni ver sity, Baylor Col le ge и Ra ce Uni ver sity у Хју сто ну.

По по врат ку у зе мљу на Ме дицнском фа кул те ту у Бе о гра ду је 1976. 
го ди не од бра нио док тор ску ди сер та ци ју: „Уло га вен ских вал ву ла у аор-
то ко ро нар ном бај па су у по ве ћа њу ко ро нар ног про то ка“.
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Уса вр ша ва ње из обла сти кар ди о ва ску лар не хи рур ги је на ста вио је 
кра ћим бо рав ци ма у Лон до ну (Na ti o nal He art Ho spi tal, Guy Ho spi tal, St.Mary 
Ho spi tal), Сток хол му (Ka ro lin ska Ho spi tal), Њу јор ку (Mon te fi  o re Ho spi tal-Al-
bert Ein stein Col le ge), Њу Џер си ју (Beth Israel Ho spi tal ) итд.

Про фе сор Ђор ђе вић је био пи о нир пејс меј кер те ра пи је у на шој зе-
мљи и осни вач Ре пу блич ког пејс меј кер цен тра на Дру гој хи рур шкој кли-
ни ци (1981. го ди не), ко ји је убр зо пре ра стао у ју го сло вен ски и је дан од 
европ ских ре фе рент них пејс меј кер цен та ра. Ин си сти ра ју ћи на мул ти ди-
сци пли нар ном ра ду, фор ми рао је тим од мла дих хи рур га, кар ди о ло га и 
ин же ње ра елек тро ни ке, ко ји су кон ти ну и ра ним уче шћем у ин тер на ци-
о нал ним ис тра жи вач ким сту ди ја ма но вих пејс меј кер тех но ло ги ја, пре-
зен та ци ја ма на свим зна чај ни јим ме ђу на род ним струч ним са стан ци ма, 
пу бли ка ци ја ма у во де ћим свет ским ча со пи си ма, струч ним уса вр ша ва њем 
и кли нич ком при ме ном ино ва ци ја у пејс меј кер тех но ло ги ји, учи ни ли да 
Бе о град ски пејс меј кер цен тар до стиг не ви сок струч но-на уч ни ни во и по-
ста не по знат, при знат и ве о ма це њен у Евро пи.

Пр ви са рад ни ци про фе со ра Ђор ђе ви ћа би ли су мла ди хи рур зи, аси-
стен ти др Ду шан Ве ли ми ро вић, др Пе тар Сто ја нов и др Дра гу тин Са вић, 
кар ди о ло зи др Ве ра Је лић, др Ду шан Ко чо вић (ка сни је оти шао за САД, 
где је са да про фе сор на Уни ве ри зи те ту у Фи ла дел фи ји), др Ве ра Је лић, др 
Ан ђел ка Ла зор (ка сни је оти шла за Хо лан ди ју, где ра ди као кар ди о лог), 
елек тро ни чар Бо ри во је Жив ко вић, кар ди о лог др Си ни ша Па вло вић, ма-
те ма ти чар Дра га на Ајн шпи лер (ка сни је оти шла за Аустра ли ју), ин же њер 
Де јан Да ни ло вић (ка сни је оти шао за Нор ве шку), ме ди цин ске се стре Ми-
ли ца Ђу рић и Ми ле ва Та тар.

Кроз „шко лу“ Пејс меј кер цен тра про шли су мно ги ле ка ри, ин же ње ри 
и са рад ни ци ко ји су, ра де ћи са про фе со ром Ђор ђе ви ћем, учи ли и де ли ли 
са њим ње го ву иде ју во ди љу „да је не до вољ но по ре ди ти се са мо са оним 
што се ра ди у сво јој зе мљи, већ да се тре ба по ре ди ти са оним што се ра ди 
у Евро пи и у све ту, да би чо век знао где му је ствар но ме сто“. 

Им план та ци ја песјмеј ке ра се про гре сив но по ве ћа ва ла то ком 80-тих 
го ди на XX ве ка, да би по чет ком 90-тих до сти гла ни во од 400 пејс меј ке-
ра го ди шње, што је овај цен тар чи ни лио јед ним од нај про дук тив ни јих у 
Евро пи. Пра ће ње трен до ва у тех но ло ги ји елек тро сти му ла ци је ср ца, кроз 
кли нич ка ис тра жи ва ња и са рад њу са по зна тим ис тра жи вач ким цен три ма 
(Bak ken Re se arch Cen tar, Vi ta tron Me di cal, In ter me dics), до ве ло је до број них 
ино ва ци ја у пејс меј кер те ра пи ји, ко је су упра во за по че те у Пејс меј кер цен-
тру код проф. Ђор ђе ви ћа.

У Цен тру је осно ва на и ком пју тер ска ба за по да та ка за све бо ле сни ке 
но си о це пејс меј ке ра, са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, ко ја је функ ци о ни-
са ла пре ко Европ ске ре ги стра ци о не кар те, тј. ко ди ра не исто ри је бо ле сти. 
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Осе ћа ју ћи до ла зак ин фор ма ци о не ере, проф. Ђор ђе вић ме ђу пр ви-
ма уво ди при ме ну пр ве ге не ра ци је ком пју те ра у на уч но и стра жи вач ки и 
кли нич ки рад.

При Удру же њу кар ди о ло га Ју го сла ви је осно вао је 1978. го ди не Рад-
ну гру пу за елек тро сти му лаџ ци ју ср ца, чи ји је био пред сед ник до смр ти. 
Ве ли ко ин тер на ци о нал но при зна ње за свој ду го го ди шњи рад и до при-
нос раз во ју пејс меј кер те ра пи је, про фе сор Ђор ђе вић је до био из бо ром 
за чла на, ка сни је и пред сед ни ка Ну кле у са европ ске рад не гру пе за елек-
тро сти му ла ци ју ср ца, као и из бо ром за пред сед ни ка Европ ског кон гре са 
о елек тро сти му ла ци ји ср ца, ко ји је тре ба ло да се одр жи у 1993. го ди не у 
Бе о гра ду, али је от ка зан због ра та на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.

Про фе сор Ђор ђе вић је ор га ни зо вао 13 струч них са ста на ка и три 
ме ђу на род на ску па, од ко јих су нај зна чиј ни ја два ин тер на ци о нал на 
по сле ди плом ска кур са о елек тро сти му ла ци ји ср ца (Ду бров ник 1988, 
1990), под спон зор ством Европ ског кар ди о ло шког дру штва и Се вер но-
а ме рич ког удру же ња за елек тро сти му ла ци ју и елек тро фи зи о ло ги ју ср-
ца (аме рич ка CME кре ди та ци ја), као и са ста нак са ме ђу на род ним уче-
шћем, по во дом 20 го ди на елек тро сти му ла ци је ср ца у Пејс меј кер цен тру 
(Бе о град 1987).

У Бе о гра ду је 1977. го ди не вр ло успе шно ор га ни зо вао Пр ви ју го сло-
вен ски сим по зи јум о елек тро сти му ла ци ји ср ца, са ме ђу на род ним уче-
шћем. По ред то га је ор га ни зо вао и де вет вр ло за па же них струч них са-
ста на ка Ју го сло вен ске ко ми си је за елек тро сти му ла ци ју ср ца, у пе ри о ду 
1978–1990. го ди не.

У окви ру тра ди ци о нал них са ста на ка на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду „Стре мље ња и но ви не у ме ди ци ни“, ор га ни зо вао је два сим по-
зи ју ма („Са вре ме на пејс меј кер те ра пи ја“ 1989. и 1990) и сим по зи јум „Об-
ли ко ва ње струч но-на уч ног при ка за у ме ди ци ни „ (1992).

 Проф. Ми лан Ђор ђе вић био је члан ви ше до ма ћих и ин тер на ци о-
нал них струч них удру же ња и пр ви, са на ших про сто ра, члан пре сти жног 
Се вер но а ме рич ког удру же ња за пеј синг и елек тро фи зи о ло ги ју (NA SPE). 
За екс пер та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је (WHO) иза бран је 1988. го ди не.

Пра тио је во де ће свет ске ча со пи се из обла сти ко јом се ба вио и тру-
дио се да и до ма ћи ча со пи си об ја вљу ју озбиљ не и струч не ра до ве па је 
при хва тио за ду же ња и био члан ре дак циј ског од бо ра ча со пи са „Срп ски 
ар хив“, уред ник у ча со пи су „Кар ди о ло ги ја“ и „Ме ди цин ска ис тра жи ва ња“, 
члан уре ђи вач ког од бо ра „ЈА МА“ (ју го сло вен ско из да ње), као и ре це зент 
у ча со пи су „PA CE – Pa cing and Cli ni cal Elec trophysi o logy“, ре це зент и члан 
на уч них ко ми те та за се лек ци ју ра до ва на европ ским и свет ским кон гре-
си ма о елек тро сти му ла ци ји ср ца.
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Уче ство вао је са ра до ви ма на ско ро свим европ ским и свет ским кон-
гре си ма о елек тро сти му ла ци ји ср ца, као и на мно ги ма из кар ди о ва ску лар-
не хи рур ги је и кар ди о ло ги је. Одр жао је број на пре да ва ња у ино странтсву 
Де тро ит и Хју стон (1975), Бу дим пе шта (1978), Вар ша ва (1980), Сток холм 
(1982 1989), Аман (1984), Њу јорк (1985), Бер лин (1987), Беч (1988), Мо-
сква (1990).

Пу бли ко вао је 264 струч но-на уч на ра да, од че га 140 in ex ten so, две 
мо но гра фи је, као и по је ди на по гла вља у дру гим мо но гра фи ја ма. На ин тер-
на ци о нал ним кон гре си ма је са оп штио 19, а на до ма ћим 40 ра до ва.

За мо но гра фи ју „Ср ча ни блок и пејс меј ке ри“ до био је 1981. го ди не 
Ок то бар ску на гра ду за на у ку гра да Бе о гра да.

Као свет ски при знат кар ди о лог и кар ди о хи рург био је ру ко во ди лац 
у осам на уч но и о стра жи вач ких про је ка та ре пу блич ке и град ске за јед ни це 
на у ке.

Породица проф. др Милана Ђорђевића – син Душан, 
кћи Сања и супруга Марија (почетком 90-тих година).

Ак тив но је ра дио као члан Од бо ра за кар ди о ва ску лар ну па то ло ги ју 
СА НУ и Ме ђу о де љенскг од бо ра СА НУ за про у ча ва ње жи вотa и ра да на-
уч ни ке Ср би је и на уч ни ка срп ског по ре кла из ван Ср би је.

Сми сао за но ве трен до ве у кар ди о ло ги ји, као и ре зул та ти на уч но и-
стра жи вач ког ра да до ве ли су до из бо ра проф. др Ми ла на Ђор ђе ви ћа за 
до пи сног чла на СА НУ, 1991. го ди не.
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Скло ност ка кре а тив но сти огле да ла се и у ње го вим хо би ју, тј. у умет-
нич кој и на уч ној фо то гра фи ји, где је та ко ђе до сти гао ви сок ни во ко ји је 
по твр ђен од стра не кри ти ча ра на из ло жба ма на ко ји ма је из ла гао.

Про фе сор Ђор ће вић је жи вео у Бе о гра ду, на Вра ча ру, са су пру гом 
Ма ри јом, кћер ком Сан дром и си ном Ду ша ном. Умро је у Па ри зу, ја ну а ра 
1993. го ди не и са хра њен на Но вом Гро бљу у Бе о гра ду.

АНА ЛИ ЗА НА УЧ НОГ ДО ПРИ НО СА

Про фе сор Ђор ђе вић као мла ди ле кар на спе ци ја ли за ци ји 
хи рур ги је и као оп шти хи рург

Проф. др Ми лан Ђор ђе вић je спе ци ја ли за ци ју из оп ште хи рур ги је 
оба вио на Дру гој хи рур шкој кли ни ци Ме ди цин ског фга кул те та у Бе о-
гра ду, где је и про вео свој рад ни век. Као оп шти хи рург ра дио је са проф. 
др Во ји сла вом Сто ја но ви ћем, осни ва чем и ду го го ди шњим ру ко во ди о цем 
Дру ге хи рур шке кли ни ке, ко ји је код мла дог док то ра Ми ла на Ђор ђе ви ћа 
уочио та ле нат и ин те рес за на уч но и стра жи вач ки рад и укљу чио га као 
са рад ни ка у сво је про јек те из раз ли чи тих обла сти хи рур ги је.

Хро но ло шки, пр вих 40 ра до ва од но си се на област оп ште, аб до ми нал-
не, ен до кри не, то ра кал не, екс пе ри мен тал не хи рур ги је и тран сфу зи о ло ги је, 
у ко ји ма се др Ђор ђе вић по ја вљу је као са рад ник ти ма ко јим ру ко во ди 
про фе сор Во ји слав Сто ја но вић. 

Из обла сти аб до ми нал не хи рур ги је до ми ни ра ју ра до ви са те ма ти-
ком из па то ло ги је и хи рур шког трет ма на обо ље ња пан кре а са као: кли-
нич ке ма ни фе ста ци је и ком пли ка ци је, ди јаг но сти ка и ме то де хи рур шког 
ле че ња пан кре а ти ти са, на ро чи то те шких акут них, не кро тич них об ли ка 
(16, 18, 34, 37).

Ис пи ти ва њем ди јаг но стич ких про бле ма акут ног пан кре а ти ти са, 
утвр ђен је зна чај од ре ђи ва ња кон цен тра ци је ами ла зе у се ру му и ури ну 
па ци је на та, то ком кли нич ког пра ће ња и ле че ња, као и мо гућ ност од су ства 
ко ре ла ци је из ме ђу ни воа по ве ћа ња овог ен зи ма и те жи не кли нич ке сли ке, 
код ати пич них фор ми бо ле сти (16). 

Ба ве ћи се про бле ма ти ком акут ног обо ље ња пан кре а са, утвр ђе на је 
ви со ка ин ци ден ца ре нал них ком пли ка ци ја ко је мо гу до ве сти до те шких 
фор ми ток сич ног син дро ма, ко ји је по треб но на вре ме пре по зна ти и аде-
кват но тре ти ра ти (у ре вер зи бил ној фа зи), ра ди пре вен ци је фа тал ног ис-
хо да бо ле сти (19).

Из обла сти ен до кри не хи ру ги је, ве ћи на ра до ва се од но си на хи ру-
шка обо ље ња шти та сте жле зде, са по себ ним освр том на ди јаг но сти ку, 
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кли ни ку, хи сто па то ло ги ју и ме то де хи рур шког ле че ња кар ци но ма и хи-
пер ти ре о и ди зма (5, 8).

До ка зан је зна чај се риј ске хи сто па то ло шке ана ли зе и кли нич ке оп-
сер ва ци је уве ћа них ло кал них лим фних жле зда код со ли тар них „хлад них 
но ду са“ у ди јаг но сти ци кар ци но ма шти та сте жле зде (9).

Директор и оснивач Друге хируршке клинике проф. др Војислав 
К. Стојановић са групом младих хирурга. Др Милан Ђорђевић 

у горњем реду, први слева (средина 60-их година).

У обла сти груд не хи рур ги је зна ча јан је рад ти ма про фе со ра Сто ја-
но ви ћа по све ћен ди јаг но сти ци и хи рур шком ле че њу рет ких ту мо ра ме-
ди ја сти ну ма (31).

По се бан на уч ни ин те рес ти ма Дру ге хи рур шке кли ни ке био је по све-
ћен тран сфу зи о ло ги ји и раз во ју ори ги нал них ме то да ауто тран сфу зи је и 
спа ша ва ња кр ви, на ро чи то код ве ли ких за хва та на ср цу и крв ним су до-
ви ма, као и ње ном зна ча ју за раз вој ових хи рур шких ди сци пли на (6,7).
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Милан Ђор ђе вић као кар ди о ва ску лар ни хи рург

Пи о нир ски ра до ви про фе со ра Сто ја но ви ћа и про фе со ра Бо ри сла ва 
Ву ја ди но ви ћа до во де до по чет ка раз во ја кар ди о ва ску лар не хи рур ги је у 
Ср би ји, то ком 70-тих го ди на XX ве ка, за ко ју се док тор Ми лан Ђор ђе вић 
опре де љу је као мла ди хи рург. У на уч ном опу су про фе со ра Ђор ђе ви ћа су, 
од 1977. го ди не, ис кљу чи во ра до ви из обла сти кар ди о ва ску лар не хи рур-
ги је, на ро чи то елек тро сти му ла ци је ср ца, тј. пејс меј кер те ра пи је, за ко ју се 
проф. др Ми лан Ђор ђе вић сма тра пи о ни ром и осни ва чем у на шој зе мљи. 

Ин те ре со ва ње за про блем аси сти ра не и екс тра кор по рал не цир ку ла-
ци је ис по љио је као млад хи рург, ра де ћи са про фе со ром Сто ја но ви ћем, као 
члан ти ма, уче ству ју ћи у екс пе ри мен тал ном ра ду и ка сни је у кли нич ком 
ра ду на ма ши ни за екс тра кор по рал ну цир ку ла ци ја, то ком опе ра ци ја на 
отво ре ном ср цу.

Ис пи ти ва њем хе мо ди на ми ке хе мо ди лу ци о не нор мо тер мич ке пер фу-
зи је ука за но је на ње ну пред ност, нпр: омо гу ћа ва ње бо ље ткив не пер фу зи-
је и ре нал не функ ци је, сма ње ње хе ма то ло шких ком пли ка ци ја и не хи рур-
шког кр ва ре ња по сто пе ра тив но, сма ње ње утро шка кр ви и бо љи про ток 
кроз ко ро нар ни графт (17).

По че ци ње го вог на уч ног ра да, ко јим је скре нуо па жњу струч не и на-
уч не јав но сти, ве зу ју се за пр ви сту диј ски бо ра вак у САД, где је ра дио на 
ис пи ти ва њу аси сти ра не цир ку ла ци је и фа зич но сти ко ро нар ног про то ка. 
Ра де ћи у ла бо ра то ри ји за аси сти ра ну ци ор ку ла ци ју у Де тро и ту, у ти му про-
фе со ра Kan tro wit za, екс пе ри мен тал ном при ме ном ори ги нал ног и при род ног 
аор то ко ро нар ног мо де ла, ус пео је да до ка же уло гу и ве ли чи ну ре тро град ног 
ко ро нар ног про то ка у вен ском аор то ко ро нар ном граф ту (39,46). 

Ре зул та те ових ис тра жи ва ња, ко ји су би ли зна чај ни за по сто пе ра-
тив но тра ја ње аор то ко ро нар ног бај па са, про фе сор Ђор ђе вић је са оп штио 
пре да ва њи ма на Wayne Sta te уни вер зи те ту у Де тро и ту, Ba i lor ко ле џу и Ra ce 
уни вер зи те ту у Хју сто ну.

По ред ве ли ког на уч ног до при но са ко ји је оства рио на по љу елек-
тро сти му ла ци је ср ца (пејс меј кер те ра пи је), и ко ји су га свр ста ли у ред 
ин тер на ци о нал но при зна тих ауто ри те та и екс пе ра та сво га до ба, а са дру-
ге стра не као пи о ни ра и осни ва ча пејс меј кер те ра пи је и кли ни ке у на шој 
зе мљи, про фе сор Ђор ђе вић је, не за по ста вља ју ћи сво ју основ ну хи рур шку 
де лат ност, об ја вио и ве ћи број ра до ва из ва ску лар не хи рур ги је. 

Као ва ску лар ни хи рург, про фе сор Ђор ђе вић се ба вио про у ча ва њем 
вред но сти раз ли чи тих ало пла стич них граф то ва у ре кон струк тив ној хи-
рур ги ји ар те ри ја до њих екс тре ми те та као: Го ре текс, бо ви ни (Сол ко), би-
о син тет ски (SBC) итд., код па ци је на та са оклу зив ном бо ле шћу ар те ри ја 
(51, 99, 124).
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Про фе сор Ми лан Ђор ђе вић је ме ђу пр вим ис тра жи ва чи ма об ја вио 
ис ку ства и ра не ре зул та те у кли нич кој при ме ни би о син тет ских (CBS) 
граф то ва у ре кон струк ци ји ар те ри ја до њих екс тре ми те та и ука зао на 
пред ност ових хе те ро граф то ва ко ји су, у ева лу и ра ној се ри ји опе ри са них 
па ци је на та, има ли до бар про ток и ни су до ве ли до ком пли ка ци ја (тром-
бо зе, ин фек ци је, би о де гра да бил ност итд.) (99). 

Као члан ти ма, уче ство вао је у пу бли ко ва њу ре зул та та ле че ња, до 
та да јед не од нај ве ћих се ри ја бо ле сни ка опе ри са них ре кон струк тив ним 
ва ску лар ним хи рур шким за хва ти ма на аор то и ли ја кал ном ар те риј ском 
сег мен ту, уз ко ри шће ње Го ре-Текс (PTFE ) граф та.

Ви ше го ди шње пра ће ње ових бо ле сни ка ука за ло је на од лич не тех но-
ло шке ка рак те ри сти ке и пред но сти овог хе те ро граф та, као и ду го трај ну 
про ход ност, уз ма лу ин ци ден цу ком пли ка ци ја (124).

Са по себ ним ин те ре со ва њем се ба вио из у ча ва њем кли нич ких об ли ка 
„Син дро ма гор њег отво ра груд ног ко ша“, ње го вих ана том ских ва ри ја ци ја, 
као и оп ти ма ли за ци јом хи рур шких по сту па ка у ре ша ва њу (117).

Као екс перт из обла сти елек тро сти му ла ци је ср ца, про фе сор Ђор ђе-
вић је при ме ну трај не елек тро сти му ла ци је им план ти ра ним пејс меј ке ри-
ма про ши рио и на обо ље ња пе ри фер не ар те риј ске цир ку ла ци је. Уво ди у 
кли нич ку при ме ну ме то ду епи ду рал не елек тро сти му ла ци је кич ме не мо-
жди не у трет ма ну ва зо спа тич них и оклу зив них обо ље ња ар те ри ја до њих 
екс тре ми те та (131,140).

Пр ва и ра на кли нич ка ис ку ства су по ка за ла да ова ме то да мо же би-
ти ко ри сна као ал тер на ти ва хи рур шком ле че њу од ма клих ста ди ју ма пе-
ри фер не оклу зив не бо ле сти до њих екс тре ми те та или као до пу на дру гим 
об ли ци ма ле че ња пе ри фер не ар те ри о скле ро зе (140).

Милан Ђор ђе вић као пи о нир пејс меј кер 
те ра пи је у на шој зе мљи

Струч ни и на уч но и стра жи вач ки рад про фе со ра Ђор ђе ви ћа у обла сти 
елек тро сти му ла ци је ср ца ка рак те ри ше ори ги нал ност и стал но тра га ње за 
но вим. Због из ра зи те скло но сти ка мул ти ди сци пли нар ном ис тра жи ва њу 
нај ве ћи број ра до ва је упра во из ове обла сти.

Пр ви рад из обла сти елек тро сти му ла ци је ср ца, ко јим се пред ста вио 
свет ској јав но сти, да ти ра из 1977. го ди не, ка да је на Сед мом свет ском 
кон гре су Ин тер на ци о нал ног удру же ња за кар ди о ва ску лар ну хи рур ги ју у 
То ки ју, пред ста вио рад о елек трон ској про це ни тра ја ња ба те ри је ге не ра-
то ра код бо ле сни ка са угра ђе ним пејс меј ке ром (43). 
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За па жен рад о узро ци ма осци ла ци је ам пли ту де елек тро сти му ли-
ра ју ћег им пул са, про фе сор Ђор ђе вић је са оп штио на Ше стом свет ском 
сим по зи ју му о елек тро сти му ла ци ји ср ца, у Мон тре а лу 1979. го ди не (66).

Ба ве ћи се ин тен зив но ис пи ти ва њем по у зда но сти по је ди них ме то да 
у кон тро ли бо ле сни ка, но си ла ца пејс меј ке ра, про фе сор Ђор ђе вић уво ди 
у кли нич ку прак су ме то ду ра ди о граф ске кон тро ле сте пе на ис тро ше но сти 
ба те ри је пејс меј ке ра. Ова ме то да је би ла у то вре ме зна чај на за бо ле сни ке 
по што је нај ве ћи број от ка зи ва ња пејс меј ке ра био иза зван пре вре ме ном 
ис тро ше но шћу ба те ри је, као енер гет ског из во ра елек тро сти му лу са (44, 74).

Про фе сор Ђор ђе вић је у кли нич ку прак су увео и ме то ду елек трон ске 
ана ли зе пејс меј кер им пул са, ко ја је би ла од из у зет не ва жно сти у кон тро ли 
енер гет ског ста ту са ба те ри је угра ђе ног пејс меј ке ра и пре вен ци је из не над-
ног от ка зи ва ња пејс меј ке ра (47, 59, 73).

Схва та ју ћи зна чај ди јаг но сти ке и те ра пи је ин тер ми тент них по ре-
ме ћа ја ср ча ног рит ма, као и по вре ме них ис па да у елек тро сти му ла ци ји 
ср ца, што је од по себ ног зна ча ја код бо ле сни ка за ви сних од пејс меј ке ра, 
про фе сор Ђор ђе вић уво ди у кли нич ку прак су ком пју те ри зо ва ну ана ли зу 
два де сет ча сов ног елек тро кар ди о граф ског Хол тер мо ни то рин га (81,120). 
Уво ђе њем ове ме то де отво ре на је и мо гућ ност на уч но и стра жи вач ког ра да 
у пра ће њу по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма. 

Раз вој пејс меј кер те ра пи је и при ме на тех но ло шких ино ва ци ја пред-
ста вља ли су зна чај но по ље ин те ре со ва ња про фе со ра Ђор ђе ви ћа, ка ко у 
до ме ну раз во ја ми кро про це сор не кон тро ле ра да ге не ра то ра, из во ра енер-
ги је, та ко и у до ме ну раз во ја елек трод них си сте ма. У сво јим ра до ви ма 
до ка зу је да хро нич ни ен до кар ди јал ни елек тро сти му ла ци о ни праг не за-
ви си са мо од ве ли чи не по вр ши не сти му ла ци о не елек тро де, већ и од ње ног 
ге о ме триј ског об ли ке, као и од ма те ри ја ла од ко га је из ра ђе на (103, 116). 
До ка зу је се и пред ност сте ро ид елу тинг елек тро да, ко је у сво јој кон струк-
ци ји са др же кор ти ко сте ро и де, у по сти за њу нај ни жих вред но сти хро нич-
ног сти му ла ци о ног пра га (услед спре че ва ња ства ра ња ожиљ ног тки ва на 
ме сту кон так та по вр ши не елек тро де и ен до кар ди ју ма) (135, 139). 

У овим ис тра жи ва њи ма проф. Ђор ђе вић са ра ђу је са чла но ви ма свог 
ти ма аси стен том др Пе тром Сто ја но вим и др Ду ша ном Ко чо ви ћем.

По стиг ну тим ре зул та ти ма у до ме ну ис пи ти ва ња де тек ци о них (сен-
зинг) и елек тро сти му ли ра ју ћих (пеј синг) ка рак те ри сти ка раз ли чи тих 
кон фи гу ра ци ја елек тро да, про фе сор Ђор ђе вић скре ће па жњу на уч не јав-
но сти и ван гра ни ца на ше зе мље, о че му све до че по зи ви за пре да ва ња и 
пред се да ва ња на уч ним се си ја ма на европ ским и свет ским сим по зи ју ми ма 
о елек тро сти му ла ци ји ср ца.

Крај осам де се тих и по че так де ве де се тих го ди на пред ста вља ју пе ри од 
нај ве ћег про гре са у тех но ло ги ји елек тро сти му ла ци је ср ца. Оства ри ва ње 
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до бре са рад ње са ис тра жи вач ким цен три ма во де ћих свет ских ком па ни ја, 
про из во ђа ча пејс меј ке ра, омо гу ћу је про фе со ру Ђор ђе ви ћу и ње го вом ти-
му укљу чи ва ње у ис тра жи вач ке про јек те ино ва ци ја пејс меј кер тех но ло ги-
ја, а што до во ди до кли нич ке при ме не мул ти про гра ма бил них пејс меј ке ра 
(67,68,70), ну кле ар них ге не ра то ра пејс меј ке ра (71), атри о вен три ку лар них 
и ан ти та хи кард них пејс меј ке ра (86, 82, 83), фре квент но адап тив них пеј-
синг си сте ма (119, 121, 122, 123, 127, 128, 134, 136).

Про фе сор Ђор ђе вић је пр ви у на шој зе мљи ура дио им план та ци ју 
епи мо кар ди јал ни ог им план та бил ног де фи бри ла то ра, код бо ле сни ка са 
ви со ким ри зи ком од из не над не ср ча не смр ти узро ко ва не фи бри ла ци јом 
ко мо ра.

Први хируршки тим Пејсмејкер центра. 
Проф. др Милан Ђорђевић са првим сарадницима, младим хирурзима: 

Ас. др Душаном Велимировићем и ас. др Петром Стојановим 
(Беч, средина-80 тих година).

Про грес у раз во ју пејс меј кер тех но ло ги ја (кра јем 80-тих и по чет ком 
90-тих го ди на XX ве ка), омо гу ћио је про фе со ру Ђор ђе ви ћу и ти му Бе о-
град ског пејс меј кер цен тра, са ста вље ног од ле ка ра, мла дих спе ци ја ли ста 
хи рур ги је (аси стент др Ду шан Ве ли ми ро вић, асист. др Пе тар Сто ја нов, 
асист. др Дра гу тин Са вић) и кар ди о ло ги је (др Ду шан Ко чо вић, др Си ни ша 
Па вло вић, др Ан ђел ка Ла зор, др Ве ра Је лић), елек тро ни чар Бо ри во је Жив-
ко вић, уче шће у ве ћем бро ју ин тер на ци о нал них ис тра жи вач ких сту ди ја, 
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чи је су ре зул та ти пре зен ти ра ни на свет ским и европ ским кон гре си ма и 
на број ним сим по зи ју ми ма ши ром све та: То ре мо ли нос ‘85, Ва шинг тон 
‘86, Је ру са лим ‘87, Мин хен ‘87, Пу шчи но ‘87, Беч ‘88, Мо на ко ‘88, Хел син-
ки ‘88, Сток холм ‘87 и ‘89, Син га пур ‘89, Беч ‘89, Рим ‘89, Ва шинг тон ‘91, 
Остен де ‘91 итд .

Проф. др Милан Ћорђевић са сарадницима (средина 80-их година).

Ве ћи на ових ис тра жи ва ња од но си ла се на при ме ну раз ли чи тих не-
а три јал них сен зо ра у си сте му фре квент но адап тив не елек тро сти му а ци је 
ср ца (ra te re spon si ve). 

Kли нич ка ис тра жи ва ња о ко ри шће њу не ср ча них (не атри јал них) 
сен зо ра као ин ди ка то ра фи зи о ло шке про мен љи во сти ср ча не фре квен-
це и ње не ко ре ла ци је са ме та бо лич ким по тре ба ма ор га ни зма, про фе сор 
Ђор ђе вић и ње гов тим су за по че ли при ме ном про мен љи во сти ви бра ци је 
те ле сне му ску ла ту ре тзв. ac ti vity sen sing (119). Тим ле ка ра ко ји пред во ди 
про фе сор Ђор ђе вић био је ме ђу пр вим ауто ри ма у све ту ко ји је до ка зао 
по сто ја ње адап тив не ко ре ла ци је из ме ђу ви бра ци ја те ле сне му ску ла ту ре, 
ср ча не фре квен це и ме та бо лич ких по тре ба ор га ни зма, чи ме је за по че та 
ера кли нич ке при ме не „ac ti vity“ фре квент но адап тив не елек тро сти му ла-
ци је ср ца. Пр ви ре зул та ти ис тра жи вач ког ра да овог но вог прин ци па ре-
гу ла ци је по ре ме ће не ср ча не фре квен це, про фе сор Ђор ђе вић је са оп штио 
на Сед мом свет ском сим по зи ју му о елек тро сти му ла ци ји ср ца одр жа ног у 
Је ру са ли му 1985 го ди не (98).

По себ но ин тен зи ван ис тра жи вач ки рад про фе со ра Ђор ђе ви ћа 
и са рад ни ка (аси стент др Ду шан Ве ли ми ро вић и др Ду шан Ко чо вић), 
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од но сио се на ис пи ти ва ње сти му ли са ног QT ин тер ва ла, пр вог ме та бо-
лич ког ин ди ка то ра фре квент но адап тив не еле кро сти му ла ци је ср ца. До-
ка зи ва ње кур ви ли не ар ног од но са сти му ли са ног QT ин тер ва ла и ср ча не 
фре квен це, ре зул ти ра ло је ко рек ци јом софт вер ске кон струк ци је QT пејс-
меј ке ра и по бољ ша њем овог об ли ка фре квент но адап тив не сти му ла ци је 
ср ца (115, 121, 123, 127, 128).

Ра де ћи на уса вр ша ва њу елек тро сти му ла ци је ср ца, ко ри шће њем не-
а три јал них сен зо ра, про фе сор Ђор ђе вић и аси стент др Ве ли ми ро вић су 
ме ђу пр ви ма у све ту ре зул та те при ме не ком би на ци је сен зо ра (ac ti vity + 
QT_) у си сте му ду ал сен зор ске сти му ла ци је, са оп шти ли на ин тер на ци о-
нал ним са стан ци ма у Бе чу и Син га пу ру 1989. го ди не

Колектив Пејсмејкер центра у Београду (средина 80-тих година).

У са рад њи са Ин сти ту том за при ме ње ну фи зи ку из Бе о гра да, про-
фе сор Ђор ђе вић је ви ше го ди на ра дио на ис тра жи ва њу ути ца ја елек тро-
маг нет ских по ља на ин хи би ци ју пеј синг и сен зинг функ ци је пејс меј ке ра 
(101, 102, 138). Ин хи би ци ја угра ђе ног пејс меј ке ра елек тро маг нет ским та-
ла си ма је, пре ма та да шњем ни воу за шти те пејс меј кер си сте ма, мо гла да 
до ве де до на гле смр ти пејс меј кер за ви сних бо ле сни ка. Ово ис тра жи ва ње 
је до ве ло до про на ла ска ма те ри ја ла са свим ка рак те ри сти ка ма уоби ча је-
них тек стил них про из во да, али са мо гућ но шћу за шти те пејс меј ке ра од 
елек тро маг нет ске ин хи би ци је (про на ла зак па тен ти ран).
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Проф. др Милан Ђорђевић са проф. др Сејмон Фурманом 
из Њујорка у Дубровнику (1988. година).

У јед ном де лу свог на уч ног опу са про фе сор Ђор ђе вић се по ја вљу је 
као мен тор ра до ва сво јих са рад ни ка, ка ко у обла сти елек тро сти му ла ци је 
ср ца, та ко и у ва ску лар ној хи рур ги ји.

Милан Ђор ђе вић – пре да вач по по зи ву и пред се да ва ју ћи 
на уч них се си ја на ин тер на ци о нал ним на уч ним ску по ви ма, 
и при зна ти свет ски ауто ри тет у обла сти 
елек тро сти му ла ци је ср ца 

Кон ти ну и тет на уч ног ра да про фе со ра Ђор ђе ви ћа се мо же са гле да ти 
и из ли сте пре да ва ња по по зи ву на зна чај ним ин тер на ци о нал ним на уч-
ним ску по ви ма.

− Back fl ow in co ro nary cir cu la tion – Sta te Уни вер зи тет, Де тро ит, 1975;
−  He modyna mic aspect of aor to co ro nary bypass – Baylor ко леџ и Ra ce 

Уни вер зи тет, Хју стон, 1975;
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−  Elec tro nic analysis in fol low up of pa ce ma ker pa ti ents – Бу дим пе шта, 
1978;

− Mul ti pro gram ma bi lity in pa ce ma ker pa ti ents – Вар ша ва, 1980;
− An ti tachycar dia pa cing in cli ni cal prac ti ce – Сток холм, 1982;
− Fol low-up of pa ce ma ker pa ti ents – Aман, 1984; 
− Pa ce ma ker the rapy of tachyarrhytmi as – Aман, 1984;
−  Ac ti vity ra te re spon si ve pa cing – Al ber Ein stein кoлеџ и Mon te fi  o re бол-

ни ца, Њу јорк, 1985;
− Ra te re spon si ve pa cing in cli ni cal prac ti ce – Бер лин, 1987;
− Mul ti pro gram ma ble pa cing to all or to se lec ted pa ti ents – Беч, 1987;
− Tec hni cal aspects of pa ce ma ker im plan ta tion – Сток холм, 1989;
−  Pre ven tion and tre at ment of pa ce ma ker in fec tion – Ба ку лев ин сти тут, 

Moсква, 1990.

По ред ових нај зна чај ни јих пре да ва ња, про фе сор Ђор ђе вић је имао 
и број не на сту пе на ско ро свим до та да одр жа ним свет ским и европ ским 
сим по зи ју ми ма и кон гре си ма о елек тро сти му ла ци ји ср ца.

Пред се да вао је на на уч ним се си ја ма на број ним ме ђу на род ним на уч-
ним ску по ви ма, од ко јих су нај зна чај ни ји:

−  2nd Euro pean Sympo si um on Car di ac Pa cing Flo ren ce 1981, мо де ра тор 
се си је „Pa ce ma ker tec hno logy“;

−  3rd Euro pean Sympo si um on Car di ac Pa cing, Ма ла га, 1985, пред се да-
ва ју ћи се си је:“Re tro gra de AV con duc tion“;

−  VII World Sympo si um on Car di ac Pa cing and Elec trophysi o logy, Jeру-
са лим 1987, пред се да ва ју ћи се си је: „Dual cham ber pa cing“;

−  X Euro pean Sympo si um of Car di o logy, Беч, 1988, пред се да ва ју ћи се-
си је: „Ra te re spon si ve pa cing“;

−  VI In ter na ti o nal Con gress-Car di o stim, Moна ко, 1988, пред се да ва ју ћи 
се си је: „New le ads-Cli ni cal ex pe ri en ce“;

−  XI Con gress of the Euro pean So ci ety of Car di o logy, Ни ца, 1989; пред-
се да ва ју ћи се си је: When to re fer pa ti ents for im plan ta tion of car di o-
ver ter/de fi  bri la tor“;

−  Пр ви ју го сло вен ски сим по зи јум о елек тро сти му ла ци ји ср ца са ме-
ђу на род ним уче шћем, Бе о град, 1977, пред се да ва ју ћи ви ше се си ја;

−  Дру ги ју го сло вен ски сим по зи јум о елек тро сти му ла ци ји ср ца са 
ме ђу на род ним уче шћем, За греб, 1984, пред се да ва ју ћи на 3 се си је,

−  Тре ћи ју го сло вен ски сим по зи јум о елек тро сти му ла ци ји ср ца, Блед. 
1989, пред се да ва ју ћи на 3 се си је;

−  X Кон грес кар ди о ло га Ју го сла ви је, Бе о град, 1989, пред се да вао сим-
по зи ју мом о елек тро сти му ла ци ји ср ца.
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Проф. др Милан Ђорђевић за говорницом хотела „Либертас“ 
у Дубровнику, на отварању Првог интернационалнох курса о пејсмејкер 

терапији. (1988. година).

По ред пред се да ва ња на по ме ну тим кон гре си ма из обла сти елек тро-
сти му ла ци је ср ца и елек тро фи зи о ло ги је, кар ди о ло шким кон гре си ма, ме-
ђу на род ним и до ма ћим, про фе сор Ђор ђе вић је као при зна ти струч њак 
био укљу чен у рад на уч них ко ми те та за се лек ци ју ра до ва на ско ро свим 
европ ским и свет ским са стан ци ма из ових обла сти као, на при мер:

− 2nd Euro pean Sympo si um on Car di ac Pa cing, Flo ren ce, 1981; 
−  Vth World Sympo si um on Car di ac Pa cing and Elec trophysi o logy, Бeч 

1983; 
−  3rd Euro pean Sympo si um on Car di ac Pa cing, Maла га 1985; 
−  VI II World Sympo si um on Car di ac Pa cing and Elec trophysi o logy, Jeру-

са лим 1987; 
− VI th In ter na ti o nal Con gress, Car di o stim, Moна ко1988; 
− Xth Euro pean Sympo si um on Car di o logy, Беч 1988; 
− XI Con gress of tr he Euro pean So ci ety of Car di o logy, Ни ца 1989; 
− IV Euro pean Sympo si um on Car di ac Pa cing, Сток холм 1989; 
− XII Con gress of the Euro pean So ci ety of Car di o logy, Сток холм 1990; 
− VII In ter na ti o nal Con gress, Car di o stim, Ни ца 1990; 
−  IX World Sympo si um on Car di ac Pa cing and Elec trophysi o logy, Ва-

шинг тон 1991.
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Проф. др М.Ђорђевић, прим. др Ј.Гуровић 
и проф. др Ханс Шилер из Стокхолма, на састанку у поводу 

20 година Пејсмејкер центра у Београду (1997. година).

Проф. др М.Ђорђевић на састанку у поводу 
20 година Пејсмејкер центра 

у Београду (1997. година).
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То ком сво је ка ри је ре ру ко во дио је сле де ћим на уч но и стра жи вач ким 
про јек ти ма:

−  Сте пен по у зда но сти елек трон ске ана ли зе пејс меј ке ра (Ре пу блич ка 
за јед ни ца на у ке – РЗН, 1975–1980);

−  Ути цај ра зних фак то ра на ве ли чи ну ам пли ту де пејс меј кер им пул са 
(РЗН 1980–1985);

−  Вред ност ди на мич ке елек тро кар ди о гра фи је у от кри ва њу угро жа-
ва ју ћих по ре ме ћа ја ср ча ног рит ма (РЗН 1984–1989);

−  Про це на вред но сти 24-сат ног Хол тер мо ни то рин га у бла го вре ме-
ном от кри ва њу три гер ме ха ни за ма из не над не смр ти (РЗН 1985–
1989);

−  Мо гућ ност адап та ци је фре квен ци је ср ца пре ма не кар ди јал ним сиг-
на ли ма ( РЗН 1985–1989);

−  Не ин ва зив на ди јаг но сти ка вен три ку лар них та хи кар ди ја и фи бри-
ла ци ја ( РЗН 1986–1989);

−  От кри ва ње арит мич них бо ле сни ка скло них на пра сној смр ти ме то-
дом хар мо ниј ске ана ли зе ЕКГ а ( Фу ри је о ва ана ли за ГАС а, ујед на-
ча ва ње сиг на ла) (Град ска за јед ни о ца на у ке– ГЗН 1987–1989);

−  Ми о по тен ци јал ин хи би ци ја код бо ле сни ка са угра ђе ним пејс меј-
ке ром (ГЗН 1987–1989).

ИЗ ВО ДИ ИЗ ЧЛА НА КА ПО СВЕ ЋЕ НИХ ЛИ КУ 
И ДЕ ЛУ МИ ЛА НА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

1) Prof. Dr. Ric hard Sut ton, Lon don (Eur.J.C.P.E. 1993, 1:87), (пре вод)
Ја ну а ра 1993. го ди не нај у жи круг свет ских екс пе ра та у обла сти пејс-

меј кер те ра пи је из гу био је јед ног од сво јих пр ва ка, Ми ла на Ђор ђе ви ћа. 
По сти гав ши и ви ше но што би за тра ја ње ње го вог жи во та би ло оче ки ва но, 
из ра стао је у во де ћег струч ња ка у овој обла сти у гру пи сло вен ских зе ма ља, 
да ју ћи зна ча јан до при нос свет ској на уч ној ли те ра ту ри.

Го то во да ни је би ло но ви не пејс меј кер те ра пи је у бив шој Ју го сла ви ји 
чи је уво ђе ње у кли нич ку прак су ни је би ло ве за но за ње го во име. Ту тре ба 
из дво ји ти: Ана ли зу пејс меј кер им пул са, два де сет че тво ро ча сов ну ди нам-
ску елек тро кар ди о гра фи ју, тј. хол тер мо ни то ринг, дво ко мор ски пејс меј кер 
си сте ме, фре квент но адап та бил ни пејс меј кер си сте ме и им план та бил ни 
кар ди о вер тер де фи бри ла то ре итд. Ру ко во дио је мно гим про јек ти ма и мул-
ти цен трич ним сту ди ја ма ве за ним за област при ме не пејс меј кер те ра пи је, 
но вих ти по ва елек тро да и пејс меј кер функ ци ја. Био је осни вач Ју го сло-
вен ске ко ми си је (рад не гру пе) за елек тро сти му ла ци ју ср ца 1897. го ди не, 
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а го ди ну да на ра ни је је ор га ни зо вао Пр ви ју го сло вен ски сим по зи јум о елек-
тро сти му ла ци ји ср ца. Убр зо је иза бран за чла на Ну кле у са европ ске рад не 
гру пе за елек тро сти му ла ци ју ср ца, те до би ја ор га ни за ци ју два ин тер на ци-
о нал на по сле ди плом ска кур са у Ду бров ни ку 1988. и 1990. го ди не, ко ји су 
ор га ни зо ва ни под по кро ви тељ ством Европ ског удру же ња кар ди о ло га и 
Се вер но а ме рич ке асо ци ја ци је за пеј синг и елек тро фи зи о ло ги ју (NA SPE).

Го ди не 1974. про фе сор Ђор ђе вић је као сти пен ди ста Фул брај то-
ве фон да ци је за вр шио по сле ди плом ске сту ди је, а 1985. го ди не је по стао 
екс перт Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (WHO). Струч ност про фе со-
ра Ђор ђе ви ћа га пре по ру чу је за че сте по зи ве за одр жа ва ње пре да ва ња, 
по себ но у ис точ но е вроп ским зе мља ма (Вар ша ва, Мо сква, Бу дим пе шта).

Ми лан Ђор ђе вић је об ја вио пре ко 250 ра до ва у ме ђу на род ним и 
на ци о нал ним струч ним ча со пи си ма и књи га ма. Ту се по себ но из два ја ју 
Ср ча ни блок и пејс меј ке ри (БИГЗ Бе о град, 1980) и Са вре ме на пејс меј кер 
те ра пи ја (Ме ди цин ска књи га Бе о град За греб, 1988).

Ми ла на сам упо знао још 1974. го ди не ка да сам по се тио Бе о град ра ди 
пре да ва ња ко је је тре ба ло да одр жим. Ње го ве ве ли ке мо гућ но сти сам од-
мах за па зио, а мој ути сак се по твр ђи вао то ком го ди на у ко ји ма смо се сре-
та ли на мно гим ин тер на ци о нал ним са стан ци ма, на ко ји ма је наш од нос 
пре ра стао у искре но при ја тељ ство. Ми лан је у ко му ни ка ци ји био оштро-
у ман, ко ри сте ћи ма ло ре чи, де мон стри рао је спе ци фич ну до ми шља тост. 
Ње гов ви сок струч ни ни во и лич ни шарм чи ни ли су да са под јед на ким 
за до вољ ством са њим ко му ни ци ра ју па ци јен ти и ве ли ки број ко ле га ши-
ром све та. То ком ње го ве бо ле сти по ка за ло се пра во при ја тељ ство ње го вих 
фран цу ских ко ле га ко ји су по ну ди ли и пру жи ли сву по моћ.

Ми лан ни је при су ство вао Кон гре су ко ји му је прак тич но био по све-
ћен, тј. Пр вом пан сла вен ском „Car di o stim“ са стан ку, од жа ном фе бру а ра 
1993. го ди не у Санкт Пе терс бур гу, а чи ји је он, без сум ње, идеј ни тво рац.

Ми лан је оста вио за со бом пре див ну су пру гу Ма ри ју и дво је та лен-
то ва не де це, Алек сан дру и Ду ша на, ко ји је во љан да сле ди пут ко јем га је 
отац учио.

2)  Проф. др Ду шан Ве ли ми ро вић FETCS, FESC, кар ди о ва ску лар ни 
хи рург (Срп ски ар хив, Су пле мен тум бр.4, де цем бар 2002)

Про фе сор Ми лан Ђор ђе вић је био ака дем ски хи рург ко ји је схва тио 
зна чај ком би на ци је син те зе кли нич ке прак се са на уч но и стра жи вач ким 
ра дом. У пра вом сми слу је био „кон струк тив ни скеп тик“ ка да су у пи та-
њу ак ту ел на на уч на са зна ња и стан дард на кли нич ка ме то до ло ги ја, кроз 
чи ју је ин тер ре ак ци ју тра жио пу те ве и на чи не да оства ри про грес и на-
пре дак у ме ди ци ни. Од сво јих са рад ни ка је тра жио да раз ви ја ју про цес 
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не тра ди ци о нал ног ми шље ња, кре а тив ност и ка на ли са ње иде ја, ко је би 
има ле кли нич ку вред ност ве ри фи ко ва ну кроз ана ли тич ко кван ти та тив но 
и де дук тив но кли нич ко ис тра жи ва ње. Не за о би ла зе ћи чи ње ни цу да је кли-
нич ки рад и ис ку ство при мар но, ин си сти рао је на мул ти ди сци пли нар ној 
еду ка ци ји сво јих уче ни ка (би о ста ти сти ка, би о ме ха ни ка, ком пју тер ска тех-
но ло ги ја, ме то до ло ги ја на уч ног ра да, пи са ња, пре зен та ци је, уче ње ен гле-
ског је зи ка, ме то до ло ги ја фа зног кли нич ког ис тра жи ва ња, ме то до ло ги ја 
уче ња и под у ча ва ња итд.).

Ра де ћи го ди на ма са про фе со ром Ђор ђе ви ћем, схва тио сам ње го ву 
по ру ку да успе шан ака дем ски хи рург мо ра би ти ин те лек ти у ал но по штен 
са ду бо ким пер со нал ним ин те гри те том, као и да ре жљи во шћу у умет но сти 
да се по мог не дру ги ма. Сма трао је да од ре ђе ност и ини ци ја тив ност мо гу 
би ти ква ли те ти зна чај ни ји од ин те лек ту ал не бри љант но сти. Ис ти цао је да 
су ка рак тер не цр те зна чај не за успе шну ака дем ску и кли нич ку ка ри је ру, 
као нпр: ин те гри тет, по ште ње, ин ту и тив ност, кре а тив ност, ана ли тич ко, 
кван ти та тив но и де дук тив но ми шље ње, скром ност и уљуд ност, емо ци о-
нал на ста бил ност и зре лост, стр пље ње и то ле ран ци ја, кон зи стент ност и 
хра брост.

Из бор ака дем ске хи рур шке (или не ке дру ге кли нич ке) ка ри је ре не 
зна чи увек би ти про фе си о нал но нај бо љи, али та вр ста „жр тве“ те жи ре-
а ли за ци ји јед не ши ре ди мен зи је гло бал не или све о бу хват не пер фек ци је. 
Ши ри на ис ку ства и ра зно ли кост иза зо ва мо гу да учи не про фе си о нал ни и 
лич ни жи вот уз бу дљи ви јим, сти му ла тив ним и ис пу ње ним.

Про фе сор Ђор ђе вић ће, по ред не сум њи во бо га те и зна чај не про фе си-
о нал не би о гра фи је кар ди о ва ску лар ног хи рур га и твор ца са вре ме не елек-
тро сти му ла ци је ср ца код нас, оста ти упам ћен као по бор ник ре а ли за ци је 
ака дем ских прин ци па у кли нич кој ме ди ци ни.

3)  Асист. др сц. Го ран Ми ла ши но вић (Срп ски Ар хив, Су пле мен тум 
бр.4, де цем бар 2002)

Про фе сор док тор Ми лан – Ба не Ђор ђе вић умро је пре ра но. Ни је сти-
гао да ви ди сво је де ло, Пејс меј кер цен тар, у ру ка ма ње го вих на след ни ка 
и про це ни да ли је ус пео или ни је. Као што на кра ју сва ки ро ди тељ про-
це њу је свој жи вот кроз жи вот и успех сво је де це. Он сам је имао све што 
је би ло нео п ход но да ње го во де ло за жи ви и успе, ин ту и тив ност да осе ти 
но ве, тех но ло шке трен до ве у кар ди о ло ги ји ка сних шес де се тих и ра них 
се дам де се тих, па мет да про на ђе нај бо ље уз о ре и сна гу да це ло куп ни те рет 
по ста вља ња и одр жа ва ња те ме ља но ве ме то де но си на сво јим ле ђи ма. Да 
ни је би ло та ко не би ус пео. Ова ко, за свог жи во та по стао је на ше нај по-
зна ти је име у кар ди о ло ги ји у ино стран ству и у на шој, оној бив шој, мно го 
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ве ћој и кон ку рен ти јој зе мљи, не го што је ова да нас. Али, ни јед но ве ли ко 
име ни је та кво по ста ло, ни оста ло, ако у сво јој лич но сти ни је са др жа ва ло 
још не што, нео п ход но за це ло ви тост и по себ ност. Та ко је Ми лан – Ба не 
Ђор ђе вић био за љу бље ник и мај стор фо то гра фи је, по себ но фо то гра фи је 
ми кро све то ва, у че му је на ла зио и одр жа вао соп стве ну сло бо ду, јер то ме-
ди ци на и на у ка у ме ди ци ни не мо гу пру жи ти. Је дан та кав чо век мо рао је 
ну жно би ти го спо дин, од оних ко ји по ни шта ва ју дав но из го во ре ну ре че-
ни цу ле ди Че там у ро ма ну Џорџ Ели о то ве Ми ди марш: „Ле ка ри су за ме не 
у истом ран гу са по слу гом, са мо су, при зна јем, че сто па мет ни ји.“ Би ло 
је ле по и по у зда но жи ве ти са њим и гле да ти га, исто као што је ту жно и 
пра зно се ти ти се да га већ ду го не ма. Нас, ње го ве на след ни ке, про це њи-
ва ће дру ги и вре ме ко је до ла зи, а ње га, ко јег не ма, про це њу је мо ми – са 
нај ве ћим мо гу ћим ужи ва њем и по но сом.

4)  Књи га, по сле ди плом ски уџ бе ник на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду, по све ће на ли ку и де лу проф. др Ми ла на Ђор ђе ви ћа

Velimirović, Dušan (ured nik): Oda bra na po gla vlja o elek tro sti mu la ci ji 
sr ca/ Se lec ted pa pers in car di ac pa cing, Na u ka, Be o grad (1996).
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MILAN H. DJORDJEVIĆ
(1933 –1993)

Professor dr Milan Djordjević was born in Smederevska Palanka in 1933. 
He fi nished high school in Pozarevac. He studied medicine at Belgrade Uni-
versity School of Medicine and graduated in 1961. He specialized in general 
surgery at the Second Surgical Clinic in Belgrade, where he passed his speciali-
zation exam in 1969 and pursued his career fi rst as a general surgeon and then 
as cardiovascular surgeon. As for his academic career, it began in 1969 when 
he started teaching surgery at Belgrade University as a teaching assistant, and 
gradually progressed to the title of University Professor in 1988. 

As a Fulbright stipendist he spent 14 months ((1973–1974) in the USA, 
doing coronary circulation research at Mount Sinai Hospital in Detroit (Assisted 
Circulation Laboratory) and specializing in open heart surgery at Baylor College 
in Texas Heart Institute in Huston. Th e results of his research on coronary fl ow 
phasicity were reported in the form of lectures he gave as an invited speaker at 
Wayne State University, Baylor College and Race University in Huston. 

Upon his return to the Country, he perfected his PhD thesis „Role of vein 
valves in increasing coronary fl ow in aortocoronary bypass“ at Belgrade Uni-
versity School of Medicine in 1976. 

He continued his further education and specialization in cardiovascular 
surgery through shorter courses in London (National Heart Hospital, Guy Hos-
pital and St. Mary Hospital), Stockholm (Karolinska Hospital), New York (Mon-
tefi ore Hospital-Albert Einstein College), New Jersey (Beth Israel Hospital), etc.

Professor Djordjevic was a pioneer in cardiac pacing in our country and 
founder of Regional Pacemaker Centre at the Second Surgical Clinic in Belgra-
de (1981), soon to become Yugoslav referent centre, member of the family of 
European referent pacemaker centres. Insisting on multidisciplinary approach, 
he formed a team consisting of young surgeons, cardiologists and electronic en-
gineer that took part in international research projects concerning new pacing 
technologies, presented at all major international meetings and published in 
world leading magazines in the fi eld of cardiac pacing. Keeping up with latest 
developments in the fi eld and introducing them into their daily practice, they 
made Belgrade Pacemaker Centre a prestigeous institution, well known and 
highly rated in Europe. Number of implantations per year gradually increased 
during the eighties to reach 400 implants per year in the early nineties, making 
this centre one of the biggest in Europe at the time. Based on the European 
Registration Pacemaker Card, a computer database was formed in the Centre, 
storing the data for all pacemaker patients in the former Yugoslavia.
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He was a founder of the Working Group for Cardiac Pacing (as a part of 
Yugoslav Cardiology Association, 1978) and its president up to his death.

Great international recognition for his continuous work and development 
of pacemaker therapy, Professor Djordjevic received by becoming elected mem-
ber and later a President of the Nucleus of the European Working Group for 
Cardiac Pacing, as well as by being elected to preside over the European Con-
gress on Cardiac Pacing which was scheduled for the year 1993 in Belgrade. Th e 
meeting was unfortunately cancelled upon escalation of war in the countries 
of former Yugoslavia.

He organized 13 scientifi c meetings and three international symposia, 
most important of which were two international postgraduate courses on pace-
maker therapy (Dubrovnik in 1988 and 1990) sponsored by European Society 
for Cardiology and North American Association for Pacing and Electrophysi-
ology (American CME accreditation). In 1977, he organized in Belgrade First 
Yugoslav Symposium оn Cardiac Pacing with international participation.

Professor Djordjević was a member of various international scientifi c asso-
ciations and the fi rst member of prestigeous North American Society for Pacing 
and Electrophysiology (NASPE) coming from our region. In 1988, he was proc-
laimed expert in cardiovascular disease by World Health Organization (WHO).

He was editorial member of local medical journal „Serbian Archive“, edi-
tor of national journals „Cardiology“ and „Мedical Research“, member of edito-
rial board of „ЈАМА“ (Yugoslav edition), as well as reviewer in „PACE – Pacing 
and Clinical Electrophysiology“, reviewer and member of scientifi c committees 
for article selection at European and World congresses on cardiac pacing.

With his publications, he participated in almost all European and world 
congresses on cardiac pacing and most meetings in cardiovascular surgery and 
cardiology. He gave numerous lectures abroad: Detroit and Huston (1975), Bu-
dapest (1978), Warsaw (1980), Stockholm (1982 and 1989), Amman (1984), 
New York (1985), Berlin (1987), Vienna (1988), Мoscow (1990).

He published extensively: 264 articles, 140 in extenso, two monographies, 
and chapters in other monographies. He presented 19 articles on international 
and 40 at national congresses. For his monography „Heart Block and Pace-
makers“, he was awarded prestigeous scientifi c award of the city of Belgrade 
in 1981. He directed eight scientifi c research projects of the Republic and City 
Scientifi c associations. Professor Djordjevic was a member of Board for Car-
diovascular pathology of Serbian Academy of Science and Art (SASA) as well 
as a special Board of the same institution studying life and work of scientists of 
Serbian origin living outside the country.

His capability to grasp and set new trends in cardiology as well as results 
of his scientifi c research granted him a title of Affi  liated Member of Serbian 
Academy for Science and Art in 1991.
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He lived in Belgrade with his wife Maria, his daughter Sandra and his son 
Dusan. He died in Paris in January 1993 and is buried at the Belgrade New 
Cemetery.

Professor Djordjević was an academic surgeon with wide horizons, who 
grasped the importance of combination and synthesis of clinical practice and 
scientifi c research. He was literally a“constructive sceptic“ when it came to 
contemporary scientifi c knowledge and standard clinical methodology, and 
through interaction of the two, he sought paths and means to accomplish pro-
gress in medicine. He requested of his co-workers non-traditional thinking 
and creativity in channelling the ideas that would be of clinical value, verifi ed 
through analytical and deductive clinical research.

Owing to his inclination towards multidisciplinary research, most of his 
work is dedicated to cardiac stimulation, the fi eld he marvelled in over the last 
25 years of his working life.

Ever since he implanted the fi rst pacemaker at the Second Surgical Clinic 
in 1967, Professor Djordjević kept introducing and putting to clinical practice 
a whole series of innovations: method of electronic analysis of pacemaker im-
pulse (1975), radiographic control of the degree of pacemaker battery depletion, 
transtelephonic control of the ECG and pacemaker stimuli (1975), 24 hour 
Holter ECG monitoring, multiprogrammable pacemakers (1975), AV sequ-
ential pacing systems, (1980), anti-tachy pacemakers (1983), rate responsive 
pacing (1984), implantable cardioverter defi brillators with myocardial patch 
leads (1986), epidural spinal chord stimulation in treatment of the vasospastic 
and occlusive diseases of the lower extremity arteries (1986).

Professor Djordjević was of a brilliant, creative mind, an inspiring, great 
personality. He will be remembered for his rich and important professional bio-
graphy of a university professor, cardiovascular surgeon and creator of modern 
cardiostimulation in our part of the world, promoter of the realization of aca-
demic principles in surgery and in clinical medicine. He will be greatly missed 
by all who knew him and worked with him, as a great man, a true gentleman, 
one of a kind.
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