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УВОД НА РЕЧ

Од 9. до 12. ју на 2011. го ди не у ма на сти ру Св. Про хор Пчињ ски одр-
жан је на уч ни скуп 800 го ди на срп ске ме ди ци не; дру ги по ре ду под истим 
на сло вом, али пр ви у са мо стал ној ор га ни за ци ји Срп ског ле кар ског дру-
штва, и ње го ве Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не. Нај ви ше за слу ге за успех 
истог при па да ју пред сед ни ку Ор га ни за ци о ног од бо ра др Ву ка ши ну Ан-
ти ћу, хи рур гу из Вра ња, уз до при ни се оста лих чла но ва ка ко Ор га ни за-
ци о ног та ко На уч ног од бо ра, и пред сед ни ка Срп ског ле кар ског дру штва 
ака де ми ка Ра до ја Чо ло ви ћа. Та ква оце на је јед но ду шна. На ћи по кро ви-
те ље, у овим вре ме ни ма, не са мо же сто ке еко ном ске кри зе, не го и сва ког 
дру гог опа да ња; за ду жби на ре ко ји ће ма те ри јал но по мо ћи је дан ова кав 
на уч ни скуп, рав но је под ви гу ко ји не иде без лич не жр тве; под ви гу ко ји, 
осим оста лог, све до чи да не по сто је ма ле и ве ли ке кул тур не сре ди не већ 
са мо ма ли или ве ли ки љу ди ко ји жи ве и ра де у њи ма. 

Да ће успех ску па пре ва зи ћи и нај сме ли ја оче ки ва ња, осе ти ло се већ 
у Вра њу, где су уче сни ци са мо пре дах ну ли, и где је одр жа на кон фе рен-
ци ја за штам пу, дру га по ре ду, бу ду ћи да је не де љу да на пре то га, пр ву 
одр жао др Ву ка шин Ан тић. А по том се, по оби ла ску ку ће ве ли ког срп ског 
пи сца Бо ре Стан ко ви ћа, на ста ви ло ка древ ном ма на сти ру.

Са бор ност. Та реч у свом нај и звор ни јем зна че њу, нај тач ни је од сли-
ка ва ше не са мо та пр ва зби ва ња у са мом Вра њу, не го и све оно што ће до-
ћи ка сни је. За јед ни штво. Оно као да об ја шња ва и не ку вр сту по ви ше ног 
рас по ло же ња, ти хе, упор не а не пре кид не ра до сти, ко ја про жи ма ше сва-
ког уче сни ка. Мо гла се при ме ти ти на сва ком ли цу, а са мом ску пу да ва ше 
без ма ло нео бја шњив, а ипак то ли ко при ро дан, по лет. 

При јем код Пре о све ће ног вла ди ке врањ ског, го спо ди на Па хо ми-
ја, ко ји је исто вре ме но и игу ман ма на сти ра Св. Про хор Пчињ ски, по том 
слу жба Бож ја – пе вао је хор мо на хи ња из ма на сти ра Гор ње Жап ско, по-
себ но до ве ден за ту при ли ку – па це ли ва ње ћи во та с мо шти ма све ти те-
ља, па све ча но отва ра ње... Као да при зи ва ху, као да под се ћа ху, на на ду 
и узда ње, на све тли, још нео ства ре ни, циљ оца Па вла Алек сан дро ви ча 
Фло рен ског, „Ру ског Ле о нар да“, му че ни ка 20. ве ка, „о сје ди ња ва њу Је ру-
са ли ма и Хе ла де“. 

Рет ки су оди ста на уч ни ску по ви као што овај бе ше, ко ји је ус пео да 
то ли ко уз бур ка емо ци је свих при сут них, да у то ли кој ме ри „из ме ша кар-
те не бе ске и зе маљ ске“ (Але сан дар Блок), да исто вре ме но по ве же са да-
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шњост и про шлост „не ми ло срд ним“ кри тич ким умом, а све уче сни ке 
на по ји то ли ким си ли на ма и по но сом, во љом и же љом, спрем но шћу за 
да љим ства ра ла штвом, а као кру ном свих на по ра – осни ва њем Ин сти ту-
та за исто ри ју ме ди ци не, кад тад. 

Збо гом за у век на мет ну ти, срам ни, са мо у би лач ки за бо ра ву... 
Не по но ви ло се. 
По твр ди ло се, осим то га, по ко зна ко ји пут да са мо оно што на ста је 

на пол зу оте че ства, по сто ји још од пр вих сво јих тре ну та ка; да са мо они 
по сле ни ци ко ји у свом ства ра ла штву те же на пр вом ме сту мо рал ном за-
до во ље њу сво је ду ше, не освр ћу ћи се на сит ну или круп ну ма те ри јал ну 
вај ду, увек успе ва ју. Да их и ми ло сти во Про ви ђе ње шти ти.

До ви ђе ња на ред не го ди не у не ком дру гом срп ском ма на сти ру.

*
„По пра ви ла“ се – али са мо до не кле – и Ле кар ска ко мо ра Ср би је. Бо-

до ви за КМЕ (кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју) при зна ти су про-
шло го ди шњем ску пу у ма на сти ру Сту де ни ца (15. Сту де нич ка ака де ми ја) 
са за ка шње њем од не ко ли ко ме се ци. Ово га пу та Ко мо ра је ка сни ла све га 
не ко ли ко да на, па су и ово га пу та а у по гле ду бо до ва за КМЕ, за ин те ре со-
ва ни сти за ли – „на соп стве ни ри зик“. (Упр кос свом прет ход ном сил ном 
ад ми ни стри ра њу, и ма ло је ре ћи, над чо ве чан ским на по ри ма се кре та ра 
сек ци је др Сла ви це Жи жић Бор ја но вић, да све то на вре ме бу де пре да то 
и ка ко ва ља!)

Пре ма про пи си ма Ко мо ре, осим то га, сту дент ски ра до ви, па и ра до-
ви мла ђих ле ка ра (до пет го ди на прак се) се за КМЕ, не при зна ју. Шта ви-
ше, мо же се де си ти да и при ја вље ни на уч ни скуп не бу де „бо до ван“ са мо 
због то га!? Ова кво пра ви ло, ба рем са ста но ви шта Сек ци је за исто ри ју ме-
ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва, не до при но си раз во ју; по го то ву ако 
се има у ви ду скуп ко ји је одр жан у Но вом Са ду, 29. ма ја 2011. го ди не у 
про сто ри ја ма Ма ти це срп ске, ко јом при ли ком се спон та но на ста ли под
мла дак са ме Сек ци је сво јим сту дент ским ра до ви ма, ис ка зао у нај бо љем 
мо гу ћем све тлу. Оту да је На уч ни од бор ску па 800 го ди на срп ске ме ди ци не, 
на кнад но увр стио у про грам и два сту дент ска ра да са тог ску па, ко ја се 
на ла зе и у овом Збор ни ку. 

Рад ака де ми ка Ра до ја Чо ло ви ћа 800 го ди на срп ске ме ди ци не пле нар но 
из ло жен, од мах по сле све ча ног отва ра ња, ни је увр шћен у овај Збор ник, 
по же љи са мог ауто ра. „Као усме но из ла га ње, за све ча ну при ли ку, а као 
не ка вр ста прет ход ног са оп ште ња (мој) рад је мо гао да про ђе.“ Из ја вио је 
Пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва. „Али би, да се штам па, тај исти 
рад био са мо си ноп сис јед не да ле ко обим ни је књи ге. За то, при че кај мо.“ 
И ње ће јед ном би ти. 

Пред сед ник Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не СЛД и уред ник ове књи ге
Бра на Ди ми три је вић


