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ЗДРАВ СТВЕ НЕ ПРИ ЛИ КЕ У ЈА ГО ДИН СКОМ ОКРУ ГУ 
У ПР ВОЈ ПО ЛО ВИ НИ 19. ВЕ КА

Мр До бри во је Јо ва но вић
Исто риј ски ар хив Ја го ди на

Здрав стве не при ли ке у пр вој по ло ви ни 19. ве ка би ле су на вр ло ни-
ском ни воу. Ле че ње је би ло не струч но и при ми тив но. На род је за ле че-
ње тра жио по моћ у пра зно ве ри ца ма, у мо ли тва ма, га та њу, вра ча њу. За 
ле че ње бо ле сти по зи ва ни су хе ћи ми, бер бе ри, ле ка ри-са мо у ци, на род ни 
ви да ри. Ле че ња су вр ши ли и ка лу ђе ри по ма на сти ри ма уз по моћ књи га-
ле ка ру ша, мо ли тва ма, спра вља њем ле ко ва од ле ко ви тог би ља, ути ски ва-
њем кр ста на обо ле ло ме сто. Осим на род них ле ко ва, у рад ња ма су мо гли 
да се ку пе, без ика кве кон тро ле, сви ле ко ви, ко ји су че сто би ли отров ни. 
Вр ше ни су по ку ша ји да се су зби је на дри ле кар ство до но ше њем ра зних 
уред би о за бра ни ра да не струч ним ли ци ма, али на сле ђе но ста ње тра ја ло 
је вр ло ду го.

До би ја њем ауто но ми је 1830. го ди не ства ра ју се по вољ ни ји усло ви за 
пот пу ни ју ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе у Ср би ји. На ро чи то од Ха-
ти ше ри фа из 1833. и Сре тењ ског уста ва из 1835. го ди не по чи ње да се по-
кла ња ве ћа па жња ор га ни зо ва њу здрав стве не слу жбе у ци љу за шти те 
на род ног здра вља. По зи ва ни су шко ло ва ни ле ка ри, осни ва не су бол ни це 
и апо те ке, ор га ни зо ва на ка ран тин ска слу жба, уре ђи ва не су ба ње за бањ-
ско ле че ње. Ука зом до не тим на осно ву уставa из 1835. го ди не, би ло је про-
пи са но: Па зи ти на здра вље на ро да, и по ди ћи то га ра ди и из др жа ва ти ка ко у 
зе мљи та ко и у гра ни ца ма нужд на то ме за ве де ни ја и бол ни це, да се не би ку га 
или дру ге при љеп чи ве бо ле сти у зе мљу уву кле...Спи са ти за по ве сти, ка квим 
ље ка ри ма сло бод но је ле чи ти, и за бра ни ти, да се не би у то упу шта ли, ко ји 
ни су на у ке ље кар ства слу ша ли...за ве сти шко ле за хи рур ге и ба би це, мар ве не 
ле ка ре и апо те ка ре.

Зна чај не су и две уред бе кне за Ми ло ша, јед на из 1836. го ди не, по 
ко јој су ле ка ри би ли ду жни да ле че си ро ма шне љу де бес плат но, а дру-
га је из 1837. го ди не, ко јом се за бра њи ва ла про да ја ле ко ва без пи сме ног 
одо бре ња по ли ци је, ко ја се ис кљу чи во до би ја ла на осно ву ре цеп та шко-
ло ва ног ле ка ра. 

Пр ви из ве шта ји о бо рав ку шко ло ва них ле ка ра у Ја го ди ни су из ве-
шта ји Ја ни ћи ја Ра до ви ћа, ја го дин ског ме зу лан џи је. Он је 29. апри ла 1823. 
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го ди не из ве стио о до ла ску ита ли јан ског ле ка ра Ви та Ро ми та и ње го вог 
апо те ка ра Пе тра. Они се ни су за др жа ли у Ја го ди ни, већ су про ду жи ли за 
Кра гу је вац, ве ро ват но у на ме ри да сту пе у слу жбу код кне за Ми ло ша.1 
Пр ви ле кар ко ји је слу жбо вао у Ја го ди ни био је Ђор ђе Но ва ко вић, или ка-
ко су га Ја го дин ци зва ли Ђор ђе Је вре јин. До до ла ска у Ја го ди ну др Ђор ђе 
Но ва ко вић слу жбо вао је као еска дрон ски ле кар у аустриј ској вој ци и као 
град ски ле кар у Шап цу.2 Он је у Ја го ди ну до шао ве ро ват но кра јем но вем-
бра 1829. го ди не, на осно ву јед ног пи сма упу ће ног од стра не кне за Ми ло-
ша Ми ло са ву Здрав ко ви ћу, у ко ме га оба ве шта ва о сла њу Ђор ђа Но ва ко-
ви ћа у Ја го ди ну.3 

На ред ни по да так о ра ду не ког шко ло ва ног ле ка ра у Ја го ди ни је из 
1835. го ди не. Ра ди ле че ња Ди ми три ја Ђор ђе ви ћа, кнез Ми лош је у Ја го-
ди ну по слао др Гли го ри ја Ри ба ко ва. Он се за др жао са мо по чет ком 1835. 
го ди не, до из ле че ња Ди ми три ја Ђор ђе ви ћа.4

По но во је то ком 1836. го ди не кнез Ми лош по слао ле ка ра у Ја го ди ну 
да ле чи Ди ми три ја Ђор ђе ви ћа. Он му се пи смом од 12. ма ја 1836. го ди не 
за хва љу је што је по слао док то ра Ан то на да га ле чи, и оба ве шта ва га да му 
се здра вље по пра ви ло.5 

Ди ми три је Ђор ђе вић је 24. ја ну а ра 1837. го ди не по но во за тра жио од 
кне за Ми ло ша да му по ша ље јед ног ле ка ра. Не зна се да ли је по но во не ки 
ле кар до ла зио у Ја го ди ну, јер је Ди ми три је Ђор ђе вић уско ро пре ми нуо.6

Ма да ни је би ло шко ло ва них ле ка ра, ло кал не вла сти успе шно су се 
бо ри ле про тив ра зних бо ле сти. По чет ком сеп тем бра 1834. го ди не по ја-
ви ла се ср до бо ља од ко је је тог ме се ца умр ло 78 љу ди.7 По сле су зби ја ња 
ср до бо ље по ја ви ла се бо лест, ко ја је на зва на љу та бољ ка, бра га ра на или 
да лак. Смрт ност од ове бо ле сти би ла је та ко ђе ве ли ка.8 За хва љу ју ћи ме-
ра ма ло кал них вла сти кнез Ми лош је 9. ок то бра оба ве штен да је бо лест 
са свим су зби је на.9

Ку гу су у Ја го ди ну до не ли тур ски вој ни ци 24. ју ла 1837. го ди не. Пр ва 
ку ћа у ко јој се по ја ви ла ку га би ла је ме ха на у ко јој су пре но ћи ли. По од-
ла ску, је дан од тур ских вој ни ка је умро већ у Ба гр да ну. Др Карл Нађ је у 
Ја го ди ну до шао 18. ав гу ста 1837. го ди не, иду ћи за Алек си нац. На мол бу 

1 АС, КК, XII, 251, 252/1823.

2 Др. Влад. Станојевић, Историја српског војног санитета, Београд 1925, стр. 25.

3 АС, ЗМП, 4226. 

4 АС, КК, XII, 797/835. Писмом од 28. фебруара 1835. године Димитрије Ђорђевић се 
захваљује кнезу Милошу што му је послао доктора Глигорија Рибакова да га лечи.

5 АС, КК, XII 837.

6 АС, КК XII 849.

7 АС, КК, XII, 763, 765.

8 АС, КК, XII, 768.

9 АС, КК, XII, 770.
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ва ро шке вла сти об и шао је бо ле сне и од лу чио је да се за др жи у Ја го ди ни, 
да се не би бо лест про ши ри ла. За тво рио је од мах пет ку ћа и са му ва рош. 
Све за ра же не ку ће ста вио је под стра жу, а сви здра ви љу ди ко ји су би ли 
у кон так ту са за ра же ни ма, сме ште ни су у по себ ну ку ћу. Из да та је про-
кла ма ци ја jагодинским жи те љи ма, пре ко ко је су оба ве ште ни о на ред би 
кне за Ми ло ша да се при др жа ва ју свих на ред би и да по шту ју по ста вље не 
стра же. 

Мр тви су са хра њи ва ни на по себ ном ку жном гро бљу, ко је је би ло огра-
ђе но тр њем да се не би ула зи ло. По на ре ђе њу др Кар ла На ђа са хра не су 
вр ше не без опе ла и при су ства род би не. Ле ше ви су пре по ко па по си па ни 
кре чом. По ло ви ном сеп тем бра, по на ло гу и упут стви ма др На ђа, из ван Ја-
го ди не са гра ђе но је де вет ко ли ба у ко ји ма је сме ште но 31 за ра же но ли це. 

Кра јем сеп тем бра ста ње здра вља је би ло по вољ но. Бо ле сни ци, ко јих 
је би ло осам, на ла зи ли су се у до бром ста њу, као и 53 ли ца у кон ту ма цу. 
По чет ком ок то бра умр ли су је дан гро бар и је дан стра жар. Са њи ма, укуп-
но 34 ли ца су умр ла од епи де ми је. Обо ле лих је би ло још 12, али су они 
оздра ви ли.

Сре ди ном ок то бра др Нађ је одо брио да се све за ра же не ку ће осло бо-
де и да се при сту пи чи шће њу за ра же них ме ста и ку ћа. По па ље не су све 
ства ри и не ме штај из за ра же них ку ћа. Сва оде ћа, по сте љи на, ћи ли ми су 
ис пра ни во дом и сир ће том. Сви ду ћа ни, ку ће и јав не згра де су очи шће не 
и окре че не. Ме ха на у ко јој се по ја ви ла ку га je спа ље на. Око ку жног гро-
бља ис ко пан је ду бо ки јен дек, та ко да се у ње га ду го ни је мо гло ула зи ти.

Пре ста нак опа сно сти об ја вљен је 27. ок то бра. Кор до ни око ва ро ши 
укло ње ни су у но ћи из ме ђу 28. и 29. ок то бра.

Др Кар ло Бе ло ни

Пре ма пред ло гу др Кар ла Па це ка из апри ла 1839. го ди не, та да шњег 
при вре ме ног на чел ни ка са ни те та, Ја го ди на је би ло јед но од ме ста где је 
тре ба ло по ста ви ти фи зи ку са. На осно ву тог пред ло га, Ука зом од 7. ав гу-
ста 1839. го ди не др Кар ло Бе ло ни10 по ста вљен је за фи зи ку са Окруж ја ја-
го дин ског. За кле тву је по ло жио 30. ав гу ста, ка да му је уру чен де крет о 
по ста вље њу. У пр вој го ди ни свог слу жбо ва ња ни је се су сре тао са озбиљ-
ним здрав стве ним про бле ми ма, јер је ста ње здра вља љу ди и сто ке би ло 
до бро.11 

У по чет ку је си ро ма шном ста нов ни штву да вао ле ко ве бес плат но. То 
га је до ве ло у ло ше фи нан сиј ско ста ње. По ред то га, и не по ве ре ње ста нов-

10 Карло Белони рођен је у градићу Левице у Словачкој 1812. године. Мидицину је студирао 
у Пешти од 1830 до 1835. године. У Србију долази марта 1836. године. Прво место службовања 
био је Чачак. Крајем маја 1837. године постављен је за лекара у београдском гарнизону. Следеће 
место службовања Др Карла Белонија била је Ћуприја, где је боравио до доласка у Јагодину.

11 АС, НОЈ, Ф IV, р-61/1839. 
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ни штва пре ма ње го вом на чи ну ле че ња до при не ло је ло шем фи нан сиј-
ском ста њу. Не ко ли ко пу та је тра жио од ла га ње пла ћа ња ле ко ва са ко ји ма 
се снаб део при ли ком до ла ска у Ја го ди ну. 

У свом ра ду се че сто бо рио про тив на дри ле кар ства. У Ја го ди ни је у 
вре ме ње го вог слу жбо ва ња де ло ва ло не ко ли ко на дри ле ка ра. Од На чел-
ства окруж ја ја го дин ског, ко је ни је би ло баш ажур но у су зби ја њу на дри-
ле кар ства, тра жио је пред у зи ма ње ме ра у за у ста вља њу ове по ја ве. По ње-
го вом ми шље њу су зби ја ње на дри ле кар ства до при не ло би бо љој здрав-
стве ној за шти ти, јер је оправ да но сум њао да је до не ких смрт них слу ча-
је ва до шло ис кљу чи во због не струч ног ле че ња. 

Као при мер не по ве ре ња ста нов ни штва пре ма ра ду шко ло ва них ле-
ка ра, ка рак те ри сти чан је по ку шај вак ци на ци је ста нов ни штва у се лу 
Ка ва дар. Ни у тре ћем по ку ша ју, и то у при су ству сре ског на чел ни ка, др 
Кар ло Бе ло ни ни је ус пео да из вр ши вак ци на ци ју у се лу, јер су ро ди те љи 
кри ли сво ју де цу. И ста нов ни штво Ја го ди не пру жа ло је от пор пре ма вак-
ци на ци ји. На во ди ли су ве ли ки број смрт них слу ча је ва у Ја го ди ни од пре 
не ко ли ко го ди на, и по ред то га што су пел цо ва ни.12

За раз ли ку од ста нов ни штва, окру жни на чел ник имао је вр ло до бро 
ми шље ње о ра ду др Кар ла Бе ло ни ја. У Кон ди ут ли сти из 1840. го ди не, на-
пи сао је да је у ле кар ским ду жно сти ма вр ло та чан, а да је у ле кар ским 
уве ре њи ма вр ло оба зрив, бес при стра сан и исти нит. Бо ле сни ке је по по-
зи ву вр ло бр зо по се ћи вао. Апо те ку је имао до ста до бро опре мље ну. Си ро-
ма шни ма ни је на пла ћи вао ле ко ве. Ви ше пу та ус пео је да из ле чи љу де од 
опа сних бо ле сти. Али и по ред то га не по ве ре ње пре ма ње му је оста ло.13 

Др Кар ло Бе ло ни је због не по ве ре ња ста нов ни штва Ја го дин ског окру-
га, и по ред ве ли ке по мо ћи окру жне и сре ских вла сти, тра жио пре ме штај 
у ча чан ско окруж је, где је ра дио као ле кар у Мо рав ско-под рињ ској ко-
ман ди и где је за до био ве ће по ве ре ње ста нов ни штва. Указ о пре ме шта ју 
до нет је 27. ма ја 1841. го ди не. На но ву ду жност др Кар ло Бе ло ни сту пио је 
18. ју на.14 

Др Ан дри ја Ива но вић

Од од ла ска др Кар ла Бе ло ни ја па све до ја ну а ра 1844. го ди не Ја го дин-
ски округ ни је имао фи зи ку са. У ме ђу вре ме ну, др Ва си ли је То до ро вић 
по ста вљен је 20. де цем бра 1841. го ди не за фи зи ку са Ја го дин ског окруж ја, 
али је од мах по по ста вље њу био упу ћен у алек си нач ки ка ран тин, та ко да 
ни је ни слу жбо вао у Ја го ди ни. 

12 АС, НОЈ, Ф II, 139/1841. Вероватно су се наводили смртни случајеви у време куге 1837. 
године.

13 АС, МУД-с, Ф IV, 417/841.

14 АС, МУД-с, Ф III, р-227/1841.
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У вре ме ну, од од ла ска др Бе ло ни ја и по ста вље ња др Ива но ви ћа15 по-
чет ком 1844. го ди не, ка да Ја го ди на ни је има ла фи зи ку са, на дри ле кар-
ство је још ви ше до би ло на зна ча ју. Је дан од на дри ле ка ра био је Ми лен-
ко Ми хај ло вић из Ја го ди не. Он је сеп тем бра 1842. го ди не под нео мол бу 
По пе чи те љу уну тра шњих де ла да му се до зво ли ба вље ње ле че њем, и то 
на ро чи то ле че њем френ ге. Окру жно на чел ство је, по упут стви ма по пе-
чи тељ ства при ку пи ло до ка зе о успе шно сти ње го вог ле че ња. По што се у 
из ве шта ји ма на во ди ло да је успе шан у ле че њу френ ге, ве ро ват но му је до-
зво ље но да на ста ви са ле че њем. 

Дру ги на дри ле кар Пан та Ри стић из Ја го ди не ни је био успе шан у ле-
че њу. Он је та ко ђе тра жио до зво лу од По пе чи тељ ства уну тра шњих де ла, 
али пре ма из ве шта ји ма ни је имао успе ха у ле че њу, а и вр ло че сто је ва рао 
па ци јен те пре ко на пла те сво јих услу га.16 По пе чи тељ ство је 31. мар та 1843. 
го ди не за бра ни ло Пан ти Ри сти ћу да се ба ви ле че њем. 

Рад на дри ле ка ра Ри сте Ђор ђе ви ћа до вео је до тра гич них по сле ди ца. 
По сле до зво ле кме та се ла То љев ца Ри ста Ђор ђе вић је пел цо вао 196 ме шта-
на се ла, што је до ве ло до смр ти ви ше де се ти на пел цо ва них. Ри ста Ђор ђе-
вић је иза звао смрт и 15 љу ди из Пре ве шта, где је ле чио љу де од „тер ле не“. 
Због ових тра гич них по сле ди ца на дри ле кар ства кмет се ла То ље вац сме-
њен је 9. апри ла 1842. го ди не и осу ђен на јед ну го ди ну те шке ро би је, а 
Ри ста Ђор ђе вић ка жњен са 50 уда ра ца шта пом и тро ме сеч ном ро би јом.17

До по ста вље ња но вог фи зи ку са у Ја го ди ни, по вре ме на ле че ња пред-
у зи ма ли су фи зи ку си из окол них окруж ја. Др Ди ми три је Ка па рис18, фи-
зи кус по жа ре вач ког окруж ја, ра дио је на су зби ја њу епи де ми је ве ли ких 
бо ги ња у не ким се ли ма Ја го дин ског окру га, од де цем бра 1841. го ди не. У 
су зби ја њу епи де ми је ве ли ку по моћ пру жа ли су сре ски на чел ни ци. За-
хва љу ју ћи њи хо вим ме ра ма ни је до ла зи ло до ра да на дри ле ка ра, ни до 
ме ша ња здра вих са бо ле сним ста нов ни ци ма. За хва љу ју ћи то ме, др Ка-
па рис ус пео је да вак ци ни ше до 16. ја ну а ра 1842. го ди не 859 де це, а до ма ја 
исте го ди не 3.358 ли ца. До по чет ка ју на епи де ми ја је за у ста вље на.

Др Гли го ри је Ри ба ков19 до шао је у Ја го ди ну по чет ком ју ла 1843. го ди-
не, где је на ме ра вао да жи ви. По што ни је имао по треб на до ку мен та о за-
вр ше ној ме ди ци ни, упу тио је мол бу да му се до зво ли рад на ле че њу ста-
нов ни ка окру га. По пе чи тељ ство уну тра шњих де ла је то 10. ав гу ста до зво-

15 Др Андрија Ивановић рођен је у Печују у Мађарској 30. септембра 1805. године. Први рад 
у Србији било је постављење за физикуса у Јагодинском округу.

16 АС, НОЈ, Ф XI, р-12/1843.

17  АС, НОЈ, Ф V, р-70/1842.

18 Др Капарис, Грк из Епира, у Србију је дошао 1836. године. Радио је као војни лекар у 
Крагујевачком гарнизону. Касније је радио као физикус у Пожаревцу, Зајечару и Ћуприји, 
где је 1847. године умро.

19  Др Глигорије Рибаков рођен је око 1802. године у Цариграду. Медицину је завршио у Пе-
трограду. У Србију је дошао 1829. године. Радио је у Великом Градишту, Пожаревцу, Ваљеву, 
Ужицу и Зајечару. 
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ли ло, али је и на ло жи ло пу ну кон тро лу ње го вог ра да. Др Ри ба ков је вр ло 
успе шно ле чио ста нов ни штво окру га. Ни ка квих при ту жби ни је би ло на 
ње гов рад, на ње го во оп хо ђе ње пре ма бо ле сни ци ма или у на пла ти ле че-
ња. Чак је ус пео да из ле чи не ке љу де, ко ји су се до та да без у спе шно ле чи-
ли код дру гих ле ка ра.20 Због успе шно сти у ле че њу чла но ви При ми ри тел-
ног су да ва ро ши Ја го ди не су кра јем 1843. го ди не, под не ли мол бу На чел ству 
окруж ја ја го дин ском да се др Ри ба ков по ста ви за фи зи ку са Ја го дин ског 
окру га. На осно ву мол бе Ја го дин ске оп шти не и пра ће ња ра да др Ри ба ко ва, 
окру жно на чел ство 1. де цем бра из да ло је зва нич ну до зво лу да мо же да се 
ба ви ле кар ским по слом. На осно ву то га и По пе чи тељ ство уну тра шњих де-
ла је до зво ли ло ја ну а ра 1844. го ди не др Ри ба ко ву да оста не на ме сту окру-
жног фи зи ку са, до ка да то окру жно на чел ство же ли, или до по ста вље ња 
фи зи ку са са по треб ним до ку мен ти ма о за вр ше ној ме ди ци ни.

По ред свих по хва ла, др Ри ба ков је убр зо на пу стио Ја го ди ну, јер је 13. 
ја ну а ра 1844. го ди не за фи зи ку са Ја го дин ског окру га по ста вљен др Ан-
дри ја Ива но вић.21

Др Ан дри ја Ива но вић је по ста вљен за фи зи ку са Ја го дин ског окру-
га ука зом кне за Алк сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 10. ја ну а ра 1844. го ди не. За-
кле тву је дао по об ре ду пра во слав не цр кве пред ја го дин ском па ро хом.22 
Као и ра ни ји фи зи ку си и др Ан дри ја Ива но вић ве ћи део сво јих ак тив-
но сти по све тио је пел цо ва њу ста нов ни штва. Од мах на по чет ку ра да на 
пел цо ва њу, су сре тао се са мно гим те шко ћа ма, пре све га због не по ве ре ња 
ста нов ни штва. У пр вој го ди ни свог ра да ус пео је да из вр ши укуп но 3972 
пел цо ва ња. У са мој Ја го ди ни пел цо вао је са мо 156 де те та. По сле успе ха у 
пел цо ва њу, ме шта ни по је ди них се ла са мо и ни ци ја тив но су, за јед но са 
кме то ви ма, до ла зи ли на пел цо ва ње. Ро ди те љи су са да до зво ља ва ли да 
се ма те ри ја за пел цо ва ње узи ма од де це, код ко јих се вак ци на успе шно 
при ми ла. У то ку 1846. го ди не та ко ђе је из вр шио број на пел цо ва ња. Са мо 
то ком ле та те го ди не пел цо вао је 2025 осо бе.23

По себ но је зна ча јан рад др Ан дри је Ива но ви ћа на пре вен ци ји у очу-
ва њу здра вља. Ви ше пу та се за ла гао да се из ба цу је ђу бре из дво ри шта и 
ули ца, да се по је ди ни за на ти из ме сте ван ва ро ши, да се по ули ца ма уре-
де ка на ли за од вод во де, да се ули це кал др ми шу или по си па ју пе ском, 
да се ља ци сво ју сто ку хра не ван ва ро ши или у ме ха на ма, да се оста ци од 
за кла них жи во ти ња за ко па ва ју ван ва ро ши. По сле мно го број них мол би, 
чи сто ћа у ва ро ши се де ли мич но по пра ви ла.24

У свом ра ду на за шти ти здра вља по себ но је би ло зна чај но на сто ја ње 
да се по пра ви ква ли тет пи ја ће во де, ко ји је био лош због плит ких бу на ра 

20 АС, НОЈ, Ф X, р-155/1843.

21  АС, НОЈ, Ф II, р-4/1844.

22 АС, НОЈ, Ф II, р-22/1844. 

23 АС, НОЈ, Ф I, р-191/1846.

24 АС, НОЈ, Ф VI, р-46/1844.
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и ве ли ке ко ли чи не ђу бре та. За хва љу ју ћи ње го вој ини ци ја ти ви очи шће-
ни су и из гра ђе ни но ви бу на ри и у Ја го ди ни и у не ким се ли ма у окру гу. 

Јед на од ње го вих ини ци ја ти ва био је пред лог да се до ве де јед на 
учи те љи ца, ко ја би де вој ке об у ча ва ла у не го ва њу бо ле сни ка. Од цр-
кве је тра жио да се од по ста осло бо де де ца, труд ни це и бо ле сни ци, а од 
окру жне вла сти да се по ве де бор ба про тив пи јан ства.25 Пред ла гао је да 
се бо ле сни од за ра зних бо ле сти изо лу ју од здра вих љу ди, и да се умр ли 
од за ра зних бо ле сти не но се у цр кву и њи хо ва оде ћа не пе ре на јав ним 
че сма ма.26 

Др Ан дри ја Ива но вић пред ла гао је но ве ме ре у са хра њи ва њу умр лих 
ли ца. По ње му је у Ја го ди ни, као и у свим ве ћим ме сти ма, тре ба ло из гра-
ди ти ка пе ле где би ле жа ли умр ли. Са хра њи ва ње би мо гло да се оба ви тек 
по сле пи сме не до зво ле окру жног фи зи ку са, и то у ду бљим гро бо ви ма. И 
ова ини ци ја ти ва је по др жа на од стра не вла сти, па су са хра не у Ја го ди ни 
вр ше не по сле ње го ве пи сме не до зво ле.27

За слу гом др Ан дри је Ива но ви ћа, по чет ком 1846. го ди не отво ре на је 
пр ва бол ни ца у Ја го ди ни. Сва ко од бо ле сни ка био је оба ве зан, да за сва-
ки дан до не се по оку бра шна и 50 гра ма ма сти. У тро шко ве ле че ња ура-
чу на вао се бо ра вак у бол ни ци и тро шко ви за ле ко ве. У то ку пр ве го ди не 
у бол ни ци је ле че но 14 бо ле сни ка.28 Та да је у Ја го ди ни по сто ја ла још и 
бол ни ца, ко ју је осно вао је дан на дри ле кар, у ко јој су се ле чи ли обо ле ли 
од френ ге. Као и ра ни ји фи зи ку си и др Ан дри ја Ива но вић се за ла гао за 
отва ра ње апо те ке у Ја го ди ни. Он је де цем бра 1845. го ди не сам за тра жио 
до зво лу за отва ра ње апо те ке, али му По пе чи тељ ство уну тра шњих де ла 
ни је из да ло до зво лу.29

Др Ан дри ја Ива но вић је ука зом од 31. ја ну а ра 1847. го ди не по ста вљен 
за фи зи ку са Кра јин ског окруж ја.30

Др Јо сиф Пан чић

Јо сиф Пан чић у Ја го ди ну до ла зи 31. ја ну а ра 1847. го ди не на по зив 
Авра ма Пе тро ни је ви ћа, вла сни ка Ста кла ре, због по ја ве епи де ми је тр бу-
шног ти фу са код рад ни ка фа бри ке. Он је ус пео да за у ста ви епи де ми ју и 
код рад ни ка Ста кла ре и код ста нов ни штва окол них се ла. Због успе ха у 
ле че њу ста нов ни штво Ја го ди не је тра жи ло да се Јо сиф Пан чић по ста ви за 
окру жног фи зи ку са. По пе чи тељ ство уну тра шњих де ла је иза шло у су срет 

25 АС, НОЈ, Ф V, р-121/1844. 

26 АС, НОЈ, Ф VI, р-156/1846.

27 АС, НОЈ, Ф II, р-75/1845.

28 АС, НОЈ, Ф XIII, р-58/1846.

29 АС, НОЈ, Ф VI, р-3/1846.

30 АС, НОЈ, Ф II, р-72/1847.
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и кра јем фе бру а ра 1847. го ди не Јо сиф Пан чић је по ста вљен за кон трак ту
ал ног град ског ле ка ра II кла се и при вре ме ног фи зи ку са Окру га ја го дин ског.31

Др Јо сиф Пан чић је до ста ра дио на здрав стве ном обра зо ва њу на ро да. 
То је на ро чи то чи нио пи са ним упут стви ма о спре ча ва њу и ле че њу по-
је ди них бо ле сти, као и усме ним са ве ти ма. Ука зи вао је на ис хра ну као 
узроч ни ку мно гих бо ле сти. На ро чи то је ука зи вао на стро ги пост и не у-
ме ре ност у кон зу ми ра њу ал ко хо ла. И он је као и ра ни ји фи зи ку си ука зи-
вао на ва жност по сто ја ња апо те ке у Ја го ди ни. Ни је ус пео да оства ри же-
љу, али је струч ним са ве ти ма ука зи вао на спра вља ње и кон тро лу про да је 
ле ко ва по ду ћа ни ма. 32

Јо сиф Пан чић је та ко ђе ука зи вао на не по сто ја ње ка пе ле у Ја го ди ни, и 
не по што ва њу уред бе о са хра њи ва њу умр лих ли ца. И у са мој Ја го ди ни, а 
на ро чи то у се ли ма, смр тов ни це су из да ва ли све ште ни ци.33 

У вре ме ра да у Ја го дин ском окруж ју, Јо сиф Пан чић је по чео да се ба-
ви и про у ча ва њем фло ре. Че сто је оби ла зио око ли ну Ја го ди не, Тем нић и 
то крај око ма на сти ра Љу бо сти ње, и не ка ме ста у Лев чу, али и око ли ну 
ма на сти ра Ма на си је и Ра ва ни це, Леш је, бр до Ба бу, и још не ка ме ста у Ћу-
приј ском окру гу. 

По сле од ла ска др Мај не ра из Кра гу јев ца, Јо сиф Пан чић је упу тио 
мол бу да бу де по ста вљен на ње го во ме сто. За при вре ме ног окру жног фи-
зи ку са пр ве кла се у Кра гу јев цу Пан чић је по ста вљен 14. но вем бра 1847. 
го ди не, а 27. истог ме се ца за по чео је са ра дом. 

Др Ђор ђе Ма лаћ

Исто вре ме но са по ста вље њем Јо си фа Пан чи ћа у Кра гу јев цу, за фи зи-
ку са Ја го дин ског окру га 20. но вем бра 1847. го ди не по ста вљен је др Ђор-
ђе Ма лаћ34. И он се у свом ра ду су сре тао са ра зним об ли ци ма су је вер ја и 
пра зно вер ја, јер су се и да ље че шће тра жи ле услу ге на дри ле ка ра. Та квих 
по ја ва би ло је и у Ја го ди ни, али нај че шће услу ге на дри ле ка ра тра же не су 
по се ли ма. Ле кар се по зи вао тек по што враџ би не ни су по мо гле. Ус пео је да 
из деј ству је за бра ну ле че ња од стра не јед ног на дри ле ка ра.35 И по ред то га 
то ком 1848. го ди не ле чио је бли зу 300 љу ди. Нај ве ћи број бо ле сни ка био 
је ме ђу рад ни ци ма фа бри ке ста кла у се лу Бе ли ци и ме ђу ста нов ни и ма 
Ја го ди не. У пр ва три ме се ца слу жбо ва ња укуп но 132 ли ца за тра жи ле су 

31 Б. Д. Татић-Б. П. М. Ћурчић, Ј. Панчић-професор и педагог, у: Јосиф Панчић, Сабрана 
дела, 11-Живот и дело Јосифа Панчића, Београд 1998, 171.

32 АС, НОЈ, Ф XI, р-75/1847.

33 АС, НОЈ, Ф XI, р-75/1847.

34 Др Ђорђе Малаћ рођен је у Осјеку 1820. године. Медицину је завршио у Пешти. Пре 
доласка у Јагодину, радио је седам месеци у Београду. Према Кондиут листи, његов рад и 
понашање према болесницима, добро је оцењено.

35 АС, МУД-С, Ф IV, р-51/1850.
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ње го ву по моћ у ле че њу, у на ред на три ме се ца још њих 70, а до кра ја сеп-
тем бра још 90 ли ца. 

Он се та ко ђе су о ча вао са те шко ћа ма у одр жа ва њу чи сто ће у ва ро ши. 
У сво јим из ве шта ји ма из но сио је чи ње ни це о не у ре ђе но сти ули ца, смра-
ду од за кла не сто ке, о дво ри шти ма пу ним стај ског и људ ског ђу бре та. Из-
гле да да је имао успе ха у зах те ви ма за уре ђе њем ва ро ши, јер у сле де ћим 
из ве шта ји ма из но си да су у Ја го ди ни мно ге ули це по пло ча не. У про да ји 
ро бе по ду ћа ни ма ни је имао ве ли ких при мед би, јер су се та кве ма те ри је 
про да ва ле углав ном уз до зво лу фи зи ку са, ма да је би ло слу ча је ва где се то 
ни је по што ва ло. За то је у не ко ли ко на вра та пред ла гао ве ћу кон тро лу од 
стра не окру жног на чел ства.36 

За не ке бо ле сти на ла зио је узрок у ис хра ни ста нов ни штва. Честa 
упо тре ба ме са и за чи ње них и љу тих је ла, као и пре ко мер на упо тре ба ви-
на и ра ки је, по ње му су би ли узрок на ро чи то ко жних бо ле сти. Ме ђу тим, 
у јед ном ка сни јем из ве шта ју на во ди да је ис хра на љу тим и ки се лим је-
ли ма, упо тре ба цр ног и бе лог лу ка, као и кон зу ми ра ње ве ћих ко ли чи на 
цр ве ног ви на и ра ки је, раз лог до брог здра вља ста нов ни штва.37

Сте че но ис ку ство ста нов ни штва и нео п ход ност пел цо ва ња, омо гу-
ћи ло му је не сме тан рад. Са мо то ком ју на 1848. го ди не ус пео да пел цу је 
850 ли ца. Да љи рад на пел цо ва њу спре чи ло је ан га жо ва ње у ко ми си ји по-
во дом по ја ве ко ле ре. Сле де ће 1849. го ди не, по ред ко ле ре, у це лој Ср би ји и 
у Ја го дин ском окру гу до шло је до по ја ве ве ли ких бо ги ња. То је до ве ло до 
ве ли ког ан га жо ва ња др Ђор ђа Ма ла ћа на ле че њу ста нов ни штва. Та ко ђе, 
за хва љу ју ћи на по ри ма ра ни јих фи зи ку са, у ви ше из ве шта ја ис ти цао је 
по што ва ње на ред бе о са хра њи ва њу, ко је се оба вља ло са до зво лом окру-
жног фи зи ку са, и то по сле 24 ча са од смр ти по кој ни ка.38 

Због су ко ба са не ким пред став ни ци ма окру жне вла сти др Ђор ђе Ма-
лаћ под нео је остав ку, ко ја је ува же на 27. но вем бра 1850. го ди не.39 

36 АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848.

37 АС, МУД-С, Ф III, р-15/1848.

38 АС, НОЈ, Ф X, р-89/1848.

39 АС, НОЈ, Ф XI, р-62/1850.




