ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ
Др Стеван Литвињенко
Секција за историју медицине Српског лек арског друштва
И најблеђе мас тило је вредније од најбољег памћења.
Кинеска изрека

Увод
Између чет рдесет и педесет хиљада избеглица из Руске империје до
шло је пос ле 1919. године на тле бивше Краљевине Срба, Хрвата и Слове
наца, населивши највећ им делом територију данашње Србије. Млада др
жава је ове избеглице примила гостољубивије од било које зем ље Европе,
и у оквиру својих мог ућности пруж ила им уточиште и потпору.
Долазак избеглица из Русије, међу којима се налазио велик и број ин
жењера, професора, лек ара, уметник а, претворио се у широку и кадров
ски снаж ну „техничку помоћ“, што је значајно допринело развоју и уна
пређењу разних области култ уре, науке и уметности.
Највећи део избеглица транспортован је бродовима чија је одреди
шна лука била Мељине у Бок и Которској. Одатле су, према плану Држ ав
не комисије за пријем и смештај руских избеглица, били распоређени
у одредишта у унут рашњост зем ље. Међутим, разне околности, као ма
теријална условљавања, административна одуговлачења, страх од ши
рења пегавог тифуса са оболелих на бродовима а понегде и невољност у
западним крајевима Краљевине за пруж ање гостопримства руским из
беглицама, учиниле су да далеко највећ и број избеглица (близу 80%), а
самим тим и лекара, буде смештен на територију Србије. Њиховом олак
шаном прихват у у овом делу Краљевине допринели су свак ако и благо
нак лоност проистек ла из блискости култ ура, многострук их веза у про
шлости као и саосећање за невоље припадник а највећег правос лавног
народа.
У циљу изналажења што приближ нијег броја придошлих руских
лекара, приступило се широком ист раж ивању податак а у разним пе
риодичним публик ацијама (статистичк и годишњаци, држ авни кален
дари и алманаси, службени листови), персонални досијеи Министар
ства здравља и војске Краљевине Југос лавије, документација држ авних
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архива Србије, Војно-историјског инстит ута, некролози, књиге и банке
података гробаља, саопштења чланова породица и сарадник а, сазнања
из личних познанстава појединих лек ара, заоставштина и разни непу
бликовани материја ли.
Становништво и лекари у Србији после Првог светског рата
На дан 31. јануара 1921. године извршен је попис становништва Кра
љевине Срба, Хрвата и Словенаца. На основу резултата овог пописа сачи
њен је преглед у којем је прик азан број становништва и лек ара у грађан
ству, прилагођен за територију садашње републике Србије.
Лекарс ки кадар у Србији 1921. године

Број

Ужа
Србија

Ужа
Србија
(без
Београда)

Београд

Космет

Војводина

Србија
(свега)

Становника

2.843.426

2.731.686

111.740

439.010

1.536.994

4.811.430

Лекара

282

124

158

10

301

593

Становника
на 1 лекара
(приближно)

10.000

20.000

700

44.000

5.000

8.000

Губитак готово половине лек арског кадра током ратова 1912-1918. не
повољно се одразио на пруж ање здравствене заштите, нарочито сеоском
становништву. Србија је у то време спадала у заостале и неразвијене зе
мље са високом смртношћу одојчади и мале деце, великом распростра
њеношћу туберкулозе и осталих заразних болести.

Долазак руских лекара
У так вим тешким прилик ама, у опустошену и економски уназађену
зем љу, са преполовљеним бројем ионако оскудног лек арског кадра, дола
зи неколико стотина лек ара из Русије, чинећ и, стицајем околности, своју
помоћ још вреднијом (Bis dat qui cito dat!). Већ ина ових лек ара, по доласку
са борбених попришта, располагалa je завидним практичним искуством
стеченим у раду санитетских јединица током Првог светског и грађан
ског рата.
Пос ле вишегодишњег ист раж ивања сакупљено је 377 имена лек ара
који су по слому Руске царевине дошли на територију коју чини дана
шња Србија. Од тог броја 350 лек ара је радило у грађанској здравственој
служби а 27 у војном санитет у.
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Територијална распоређеност рус ких лекара-избеглица у грађанс кој слу
жби у Србији
Ужа
Србија
(без
Београда)

Београд

Космет

115

98

22

Војводина

Србија
(без
ближег
одређења)

Србија
(свега)

83

32

350

Као што се из прегледа види на Космет у са доласком 22 лек ара по
стојећи број грађанских лек ара (10) утростручио, а на простору Србије,
јуж но од Саве и Дунава се скоро удвостручио.
О великој оскудици домаћег лек арског кадра у то време сведочи по
датак (изнесен у нишком листу „Напредак“ од 1. јуна 1921. године) да је др
Лав Певзнер, руски емиг рант-конт ракт уа лни лек ар у Војној болници у
Нишу, био „једини хирург у нашој вароши“. Тај податак наводи главни
уредник листа Драгиша Цветковић (будућ и председник владе Краљеви
не Југос лавије). С друге стране Рајко Рувидић, пишућ и о стручном кадру
Главне војне болнице у Беог раду с почетк а 1922. године наводи да „...у то
време руски лекари чине целокупан кадар Унутрашњег одељења
изузев шефа“(3).
У ужем делу Србије и на Космет у, дисперзија руских лек ара је била
прилично равномерна. У ретко којем градском насељу се није нашао бар
један руски лекар. У Војводини је највећ и број руских лек ара био лоци
ран у Панчеву, Вршцу и сеоским насељима јуж ног Баната.
Из биог рафских податак а руских лек ара се може видети да их је било
у око 170 локалитета у разним деловима Србије. Тако су радили у мести
ма као што су Тутин, Сјеница, Липљан, Ораховац, Јањево, Злот, Србац,
Штитар, Жаг убица, Краљево Село, Тополчане, Витошевац, Руски Крстур,
Јарково, Јасеново, Врачев Гај, Стојник, Венчане, Велик а Лук ања, Височк а
Ржана, као и многа друга, непозната чак и просечном грађанину Србије.
Треба истаћи да је две трећ ине лек ара рођено пос ле 1880. године од
носно у животном добу пуне радне активности.

Руски лекари према стручним профилима
Од 377 руских лек ара у Србији, са општом праксом их је било 244
(65%), специјалиста 109 (29%) и стоматолога 24 (6%).
Нарочито значајан траг оставили су руски лек ари опште праксе сво
јим радом у здравственим станицама и амбулантама тзв. здравствених
задруга у мањим местима и селима. Чланови здравствених задруга су
имали обезбеђену здравствену заштит у која је обу х ватала лек арске
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прегледе, јефт иније лекове, помоћ при порођају, са ветова лиш те за труд
нице и мајке са ма лом децом, пок ретне зубне амбуланте, спровођењ е
имуниза ц ија. Акт ивност здравс твених за д руга је такође обу х вата ла
рад на здравс твеном прос већ ива њу, орга низова њ е и спровођењ е ак ц ија
на аса на ц ији насељ а и уна п ређењу хиг ијенс ких услова живота пу тем
уређива њ а дом а ћ инс та ва и економс ких двориш та, изг радњу нуж ник а
и др.
Рус ки лек ари су до 1926. год ине, (ка д а је дип лом ира ла прва генера
ција лек ара на Мед иц инс ком фа к ултет у у Беог ра д у), били, та корећ и,
јед ини лек ари у овим за д руга м а. Међу спец ија лис тим а су били нај
више зас туп љени хирурзи (19), зат им дерм атовенеролози (17), интер
нис ти (18), гинеколози (13), пед ијат ри (7), офтомолози (6) итд. Највећ и
број рус ких спец ија лис та у Србији (око две трећ ине) био је анга жован
у цивилним и војним здравс твеним уста нова м а у Беог ра д у (Опш та др
жавна болниц а, Интерна клиник а, диспанзери, Градс ки санитет, Војна
болниц а, са наторијум и), што је био реа лан одраз пот реба нарас лог ста
новниш тва у прес тониц и. Оста ли рус ки спец ија лис ти су се запос лили
у амбулантно-полик линичк им и болничк им уста нова м а варошких на
сељ а широм Србије. У процени доп риноса рус ког спец ија лис тичког ка
дра здравс тву Србије, треба имат и у вид у да су ста новниш тву пруж а ли
одговарајућу спец ија лис тичк у помоћ, ка ко они за пос лени у гра ђанс кој
здравс твеној служби, та ко и војни лек ари, који су пу тем ра зних уговор
них аран ж ма на пруж а ли мед иц инс ке услу ге из својих облас ти и гра
ђанс тву. Стом атолози су ра д или у већ им и ма њим гра довим а у амбу
лантно-полик линичк им уста нова м а или као лек ари приватне праксе,
однос но и једно и друго. У Србији их је било 24, од којих је девет рад ило
у Беог рад у.

Руски лекари – универзитетски наставници
Међу руским избеглицама – лек арима приспелим у Србију налазило
се и 16 наставник а медицинских факултета. Наж алост, општи развојни
ниво у зем љи која им је пруж ила окриље, мог ућности за продуж авање
одговарајућих активности у жељеном обиму и условима, поготово на
онак вим как вим су им стављале у изглед друге европске, знатно раз
вијеније зем ље као и економски разлози, определили су известан број
еминентних руских стручњак а да неколико година по доласку при
хвате понуђене позиве и отпут ују у Париз, Праг, Берлин, Софију. Међу
универзитетским професорима који су се определили да заувек остану
у Србији, професор Александар Јосифович Игњатовски заузима свак ако
најзначајније место. У Беог рад је дошао са места професора на Катедри
за унут рашње болести Универзитета у Варшави. Један је од оснивача
Медицинског факултета у Беог раду, а 1921. године постављен је за редов
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ног професора тог факултета и управник а Интерне клинике. По његовој
идејној скици је изг рађено здање поменуте клинике. Његово епохално
откриће: изазивање експерименталне атеросклерозе код кунића хра
њених пуномасним млеком и жуманцетом јајета, највише је допринело
да професор Игњатовски и данас представља најчешће цитирано име из
Србије у светској медицинској литерат ури. Написао је капитално дело
„Клиничка семиотик а“.
Интерниста, професор Универзитета у Одеси, Алексеј Иванович
Шчербеков, се по доласку у Краљевину СХС запос лио у Министарству
здравља као саветник за балнеологију, а постављен је за професора бал
неологије на Медицинском факултет у у Беог раду 1931. године. Бавио се
опсеж ним ист раж ивањима бања и климатских места у бившој Југос ла
вији, а о својим налазима објављивао је радове. Др Дмит риј Мит рофано
вић Тихомиров по доласку у Беог рад 1920. године био је једно време аси
стент, затим доцент и нешто касније професор патолошке анатомије на
Медицинском факултет у у Беог раду. Др Никтополион Чернозубов, епи
демиолог, је у периоду 1920-1943. радио у разним превентивним устано
вама. Године 1946. постао је ванредни, а 1958. године редовни професор
епидемиологије на Медицинском факултет у у Беог раду. Написао је уџ
беник „Општа епидемиологија“ који је користило низ генерација студе
ната медицине. Др Сергеј Константинович Рамзин, по доласку у Краље
вину СХС асистент на катедри хигијене Харковског универзитета радио
је на сузбијању маларије у Македонији, био управник Хигијенског заво
да у Шапцу, да би касније постао редовни професор хигијене на Војноме
дицинској академији у Беог раду. Његов уџбеник „Комунална хигијена“
остао је непревазиђен у тој области. Др Николај Васиљевич Крајински,
неу ропсихијатар, био је једно време професор заг ребачког универзитета,
а затим је постављен за професора судске медицине на Правном факул
тет у у Беог раду (1931–1941).

Здравствене установе Руског друштва Црвеног Крста
Рус ко дру ш тво Црвеног Крс та је та корећ и од почетк а орга низова
ло мреж у здравс твених уста нова (амбуланте, болнице и зубарс ке ор
дина ц ије). У почетк у су биле материјално збрињ а ва не средс твим а Ру
ског дру ш тва Црвеног Крс та. Одговарајућ и здравс твени ка д ар је већ био
обезбеђен пош то је у Кра љ евин у стигао велик и број лек ара, фељшера
(лек арс ких помоћ ник а), мед иц инс ких сес тара и оста лог ме д иц инс ког
особља. Уз помоћ и у сарадњи са дом а ћ им влас тим а прве рус ке избе
гличке здравс твене инс тит у ц ије у Србији ник ле су већ у пролеће 1920.
год ине. У Беог ра д у је у април у 1920. год ине отворена Амбуланта Рус ког
Црвеног Крс та. Почела је рад са три лек ара у једној прос торији, да би се
ускоро смес тила у здањ е на три етаже у улиц и Краљице Марије бр.133
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и прерас ла у Полик линик у Рус ког Црвеног Крс та, а већ крајем исте го
дине у свом сас таву је има ла 7 лек ара спец ија лис та, једног дент ис ту,
мед иц инс ке сес тре и хиг ијени чаре. Временом је дом а ће ста новниш тво
почело све више да се обраћ а Полик линиц и за помоћ, те је тако мед и
цинс ка за ш тита за незнатан износ обезбеђива на једна коп равно избе
глиц а м а, житељим а Беог ра д а, па и оним а из уну т ра шњос ти.
Год ине 1940. је ра д ио 31 лек ар спец ија лис та и одговарајућ и број оста
лог мед иц инс ког особља. Јед ан од нек а д а шњих па ц ијената Полик ли
нике РЦК, познат и српс ки сла вис та Мила Стојнић, оставила је следећ и
за пис: „... чек аонице Полик линике биле су пријатне и ник ад преп уне,
јер су се посете за к азива ле. Полик линик а је има ла лек аре свих спец и
јалнос ти, веом а пред а не свом пос лу и изузетно хум а не у од нос у прем а
болес ниц им а... као дијагнос ти чари и лек ари по животној вок а ц ији а не
са мо по свом обра зова њу били су познат и, веом а цењ ени и омиљ ени“.
Први управник Полик линике (та д а Амбуланте) био је др Анатолиј
Бенцелевич, а пос ле његове смрт и проф. Мих а и л Лапинс ки, а од 1934.
до укид а њ а Полик линике 1946. год ине био је др Александ ар Солонс ки,
пед ијатар. Рад Амбуланте је првих год ина био обезбеђиван средс тви
ма Рус ког Црвеног Крс та, кас није је део трошкова пок рива ла Држ авна
ком ис ија, да би уста нова од 1928. год ине преш ла на са мофинанс ира њ е.
Полик линик а није прек ид а ла са ра дом и током ратних год ина
1941–1945. с тим што се број лек ара пос тепено смањивао. Током борби за
ослобођењ е Беог ра д а Полик линик а је од 15. октобра 1944. год ине ра д ила
као прих ватна станиц а за ра њ ене совјетс ке војнике, парт иза не и гра
ђа не.
Рус ка болниц а у Пан чеву је почела са ра дом 10. марта 1920. год ине
са три лек ара у почетк у и управником др Ива ном Бјелоусовим, болниц а
је распола га ла са два одељ ењ а: интерним и гинеколошким, да би уско
ро и отворила и хируршко. Год ине 1930. болниц а је има ла 110 пос тељ а,
13 ра зних спец ија лис та, три опера ц ионе са ле, лабораторију и кабинет за
физиотера пи ју.
Кратко време пос ле др Бјелоусова, управник је био инернис та др
Вла д им ир Вороњ ецк и, а од 1927. год ине на чел у болнице дошао је хи
рург, истак н у т и стручњ ак др Вла д им ир Левитс ки. Болниц а је прим а ла
и дом а ће ста новниш тво, а ква литетом својих услуга стек ла је висок и
стручни реноме, познат и ван гра ниц а Југос ла вије.
Крајем 1940. год ине, поводом прос ла ве два десетогод ишњице ра д а
болнице, Кра љ евс ко на мес ниш тво је од ликова ло управник а др Левит
ског орденом Ју гос ловенс ке кру не, а лек аре др Александ ра Манд русова,
др Евгенија Дан ча кова, др Александ ру Гла д илин у и др Ива на Емељ а
нова орденом Светог Са ве, који су та кође добиле главна сес тра и једна
бабиц а.
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Руски лекари у војном санитету
Руски лекари су, такође, много учинили за ублаж авање тешког ста
ња у коме се нашао војни санитет пос ле Првог светског рата. Они су пу
тем уговора постајали конт ракт уа лни војни лек ари. Од њих 27, пошто су
стек ли држ ављанство СХС, петнаесторица су постали активни официри,
којима су временом поверене одговорне дуж носи у Војном санитет у.
Лекар интерниста Главне војне болнице у Беог раду проф. Фјодор Вер
бицк и је одликован Крстом милосрђа, др Евгениј Данчаков, офтамолог,
орденом Белог Орла. Доц. др Сергеј Софотеров и др Николај Сичев, хирур
зи , чланови мисије Црвеног Крста при Српској врховној команди у Пр
вом српском рат у, а затим војни лек ари, одликовани су орденом Белог ор
ла, Светог Саве и Крстом милосрђа а и носиоци су Албанске споменице.
Сви ови лекари, поред стручног, располагали су и завидним општим
образовањем; свак и је осим руског, говорио најмање и француски језик.

Зак ључак
Може се поуздано зак ључити да су лек ари-емиг ранти, приспели из
Русије пос ле 1919. године, својом бројношћу, стручним квалитетима и де
ловањем пруж или огромни допринос унапређењу здравствене службе и
развоју медицинске науке у Србији. Овак ав допринос су одредиле у пр
вом раду следеће чињенице:
– долазак руских лек ара непосредно пос ле Првог светског рата, у ко
ме је Србија изг убила половину лек арског кадра;
– бројност лек арског избегличког корпуса, који је премашивао број
домаћих лекара јуж но од Саве и Дунава;
– висок и постотак руских лек ара у животном добу пуне радне актив
ности (око 80% испод педесет година живота);
– широка геог рафска дисперзија руских лек ара по здравственим
пунктовима Србије;
– повољан однос заступљености лек ара опште праксе, стоматолога и
специјалиста свих профила;
– завидан ниво стручног и општег образовања као и радне дисци
плине код већ ине лек ара.(5)
У народу Србије знатно израженије него у осталим деловима Краље
вине СХС, били су испољавани благонак лоност и разумевање за невоље
избеглица из Русије. Што више, то је био однос уваж авања и наглашене
емотивне везаности за „старијег брата“. За узврат, зем љи, којој су рат и пе
гави тифус преполовили и онако оскудан лек арски кадар, управо у тим
годинама пристигла помоћ у руским лек арима имала је непроцењиви
значај.
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