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ЈО ВАН МАК СИ МО ВИЋ1

Ги не ко ло шка ор ди на ци ја „Мак си мо вић”
Ми чу ри но ва 68, Но ви Сад

МАР КО МАК СИ МО ВИЋ
Кли нич ки цен тар Вој во ди не
Кли ни ка за ги не ко ло ги ју и аку шер ство
Бра ни ми ра Ћо си ћа 37, Но ви Сад

ЛЕ КА РИ И АПО ТЕ КА РИ ПО ЗНА ТИ БО ТА НИ ЧА РИ  
У СВЕ ТУ И КОД НАС

(ПО СЕ БАН ОСВРТ НА СРЕМ СКЕ ЛЕ КА РЕ-БО ТА НИ ЧА РЕ) 

УВОД

По зна ва ње би ља ка од стра не ле ка ра се же у да ле ку про шлост. Раз лог 
то ме би ла je по тре ба за овла да ва њем са зна ња о биљ ка ма ко је су се, при пра-
вље не на по се бан на чин, ко ри сти ле за ле че ње бо ле сни ка. Још су ан тич ки 
ле ка ри, Хи по крат, Те о фраст и Га лен, у сво јим де ли ма пи са ли о ле че њу ле ко-
ви тим би љем. Ди о ско ри до во де ло о ле ко ви ма De Ma te ria me di ca пред ста вља 
ен ци кло пе ди ју ан тич ке бо та ни ке, фар ма ког но зи је и фар ма ко ло ги је. 

Хи по крат (*460. пне – †380. пне) је ве ро вао у ле ко ви ту сна гу при ро де, па 
је и сво ју те ра пи ју усме рио ка под сти ца њу ор га ни зма да ус по ста ви рав но те жу 
те ле сних со ко ва ра ди оздра вље ња. Ле чио је јед но став ним сред стви ма, пре 
све га ле ко ви тим биљ ка ма и у сво јим књи га ма о ди је ти опи сао и у ле че њу при-
ме нио пре ко 200 биљ них вр ста. Уче ник Ари сто те лов Те о фраст (The op hra stus, 
*370. пне – †287. пне) на пи сао је ве ћи број књи га: De ca u sis plan ta rum и De 
hi sto ria plan ta rum са др же опис и мор фо ло ги ју би ља ка. На зи ва ли су га „оцем 
бо та ни ке“. Ди о ско рид (Pe da ni us Di o sco ri des, *40. не – †90. не) био је рим ски 
вој ни ле кар (При лог 1). Опи сао је око 750 ле ко ва биљ ног, жи во тињ ског и ми-
не рал ног по ре кла, ко је је упо знао и про у чио на сво јим број ним и да ле ким 
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пу то ва њи ма. Све до 16. ве ка Ди о ско ри до во де ло би ло је основ на у ке о ле ко-
ви ма, уџ бе ник на ме ди цин ским фа кул те ти ма и фар ма ко те ра пиј ски при руч-
ник за ле ка ре. Славни римски лекар грчког порекла Га лен (*129 – †199) био je 
мај стор ме ди ка ци је, јер је у то вре ме ле кар сâм спра вљао и из да вао ле ко ве. 
Због то га се и да нас из ра ђе ни (ма ги страл ни) ле ко ви, ње го вим име ном на зи-
ва ју „га лен ски пре па ра ти“.

 
При лог 1. Пе да ни ус Ди о ско рид При лог 2. Сред њо ве ков но из да ње 

Ди о ско ри до ве De Ma te ria me di ca

У 7. ве ку Ара пи су да ли свој до при нос да љем раз во ју фар ма ког но зи је и 
фар ма ко те ра пи је, та ко што су уве ли ве ли ки број но вих ле ко ва ми не рал ног и 
биљ ног по ре кла и што су уна пре ди ли уз гој ле ко ви тог би ља. Чу ве ни арап ски 
ле ка ри, Ра зи (Aбу Ба кр Му ха мед ибн За ка ри ја ал-Ра зи, *865 – †925) и Ави це-
на (Абу Али ел Ху се ин ибн Си на, *980 – †1037), у сво јим де ли ма опи са ли су 
ве ли ки број ле ко ви тих би ља ка и да ли упут ства о њи хо вој упо тре би у ле че-
њу бо ле сти. Нај слав ни јим арап ским бо та ни ча рем сма тра се Ибн ал Бај тар 
(*1179 – †1248), ко ји је ре зул та те сво јих сту ди ја и пу то ва ња са ку пио и об ја вио 
у ве ли ком де лу Cor pus sim pli cia me di ca men to rum et ci bo rum con ti nens.

У сред њем ве ку, ка ко на хри шћан ском Ис то ку, та ко и на За па ду, ру ко-
во ђе но основ ним на че лом хри шћан ског ми ло ср ђа и по угле ду на би блиј ске 
при ме ре пру жа ња по мо ћи не вољ ни ма и ис це љи ва ња бо ле сни ка, све штен ство 
се, по ред сво јих ду хов них де лат но сти, ба ви ло и ле че њем. У ма на сти ри ма и 
са мо ста ни ма (Мон те Ка си но, Сен Га лен, Хи лан дар и др.) по сто ја ле су апо-
те ке и ба ште с ле ко ви тим би љем. Ма на стир ска ме ди ци на оста ви ла је и не-
ко ли ко пи са них фар ма ко ло шких де ла из пе ра мо на ха-ле ка ра. Ме ђу њи ма се 
по ми ње де ло под на сло вом De vir tu ti bus her ba rum ко је је у 11. ве ку на пи сао 
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Одо Маг ду нен зис под псе у до ни мом Ma cer Flo ri dus и у ко јем је опи сао 77 
ле ко ви тих би ља ка, као и де ло швај цар ског ре дов ни ка из по зна тог са мо ста на 
Сен Га лен, Ва ла фри ду са (Wa la fri dus, *809 – †849), ко ји је због шки ља во сти 
до био име Стра бон. Опи сао је 23 биљ ке из ма на стир ског вр та [Gle sin ger 1978; 
Mi nar žik 1971; Mak si mo vić 1997].

На срп ску сред њо ве ков ну ма на стир ску ме ди ци ну зна ча јан ути цај из вр-
ши ле су Са лерн ска и Мон пе ље шка ме ди цин ска шко ла. За фар ма ко ло шке 
спи се Хи лан дар ског ме ди цин ског ко дек са наш по зна ти исто ри чар ме ди ци не 
Ре ља В. Ка тић упо ред ним ана ли за ма до ка зао je да су на пи са ни под сна жним 
ути ца јем де ла Cir ca in stans Ма те у са Пла те а ри ју са (Mat tha e us Plat he a ri us) и 
де ла An ti do ta ri us Ни ко ле Пре по зи ту са (Ni co las Pra e po si tus). И у Хи лан дар ском 
ме ди цин ском ко дек су го во ри се о ле ко ви ма пре те жно биљ ног по ре кла, о њи-
хо вом са ста ву, фар ма ко ди на мич ким осо би на ма и на чи ну упо тре бе. За фар ма-
ко те ра пиј ски део Хо до шког збор ни ка утвр ђе но је да пред ста вља пре ра ђе ни 
спис Prac ti ca bre vis Joвана Пла те а ри ју са (Jo han nes Plat he a ri us), по зна тог про-
фе со ра Са лерн ске ме ди цин ске шко ле. 

Све до 13. ве ка ле ка ри су по ста вља ли ди јаг но зу, од ре ђи ва ли те ра пи ју, 
из ра ђи ва ли и из да ва ли ле ко ве. Да љим на прет ком ме ди ци не по ја ви ла се по-
тре ба да се из ра да ле ко ва по ве ри по себ ном струч ња ку, па је 1240. го ди не по-
зна тим Са лерн ским едик том ца ра Фри дри ха II (*1194 – †1250), фар ма ци ја 
одво је на од ме ди ци не. Ме ђу тим, ти ме ни је пре ста ла по тре ба да ле ка ри мо ра ју 
по зна ва ти биљ ни свет као из вор ле ко ви тих сред ста ва ко је су пре пи си ва ли 
сво јим па ци јен ти ма. 

При лог 3. Арап ски ме ди цин ски при руч ник о ле ко ви том би љу



Го ди не 1749. про то ме ди кус Ау стри је и лич ни ле кар ца ри це Ма ри је Те ре-
зи је из дао је Па тент ко јим је из вр ше на ре фор ма Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе чу. Осно вао је но ве за во де и ка те дре и Бо та нич ку ба шту, на ба вио раз ли чи те 
збир ке и уз ди гао углед фа кул те та на ни во во де ћих гра до ва у Евро пи [Макси-
мовић 1995].

У то вре ме, од по себ ног зна ча ја за упо зна ва ње не у ког срп ског на ро да с 
осно ва ма при род них на у ка био је ра ци о на ли стич ко-про све ти тељ ски рад 
За ха ри ја Ор фе ли на. У том прав цу је 1768. го ди не по кре нуо Сла ве но серб ски 
ма га зин (Сла ве но-сербс кiй МА ГА ЗИНЪ), пр ви ча со пис код Ју жних Сло ве на 
у ко јем су се, по ред књи жев них при ло га, на ла зи ли и члан ци из при род них 
на у ка. Ка да је већ по сле пр вог бро ја Ма га зин пре стао из ла зи ти, Ор фе лин је 
1783. го ди не об ја вио свој Веч ниј ка лен дар с мно гим члан ци ма из фи зи ке, гео-
гра фи је, астро но ми је, ме те о ро ло ги је и хи ги је не, као и Ис ку сни по дру мар с 
крат ким срп ско ла тин ским по пи сом би ља ка и тра ва.

При лог 4. На слов на стра на Сла ве но серб ског ма га зи на

За ха ри је Сте фа но вић Офе лин ро ђен је у Ву ко ва ру 1726. го ди не. Шко-
ло вао се не ре дов но и обра зо вао се углав ном сâм. У жи во ту је че сто ме њао 
ме ста бо рав ка и по сло ве. Био је учи тељ Илир ске шко ле у Но вом Са ду, за тим 
кан це ли ста (пи сар) ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа у Срем ским Кар лов ци ма, 
где је осно вао сво ју ба кро ре зач ку штам па ри ју, а 1762. бо ра вио је у Ма на сти-
ру Ра ков цу. У то ку 1764/65. ра дио је у Ве не ци ји, у штам па ри ји ћи ри лич них 
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књи га, за тим по но во у Срем ским Кар лов ци ма, где се ба вио ви но гра дар ством 
и пи сао сво ја де ла. Ка ко се од ба кро ре зач ког за на та ни је мо гао из др жа ва ти, 
не ко вре ме бо ра вио је у ма на сти ри ма Бе о чин, Гр ге тег и Ве ли ка Ре ме та, код 
ка лу ђе ра ко ји га због ње го вих ра ци о на ли стич ко-про све ти тељ ских иде ја, па 
чак и на па да на њих, ни су при хва та ли. Го ди на 1783/84. бо ра вио је у Бе чу као 
ко рек тор Курц бе ко ве штам па ри је. Сло мљен те шком бо ле шћу из Бе ча се вра-
тио у Но ви Сад, где је 1785. го ди не на има њу вла ди ке Јо си фа Јо ва но ви ћа Ша-
ка бен те умро од ту бер ку ло зе у те шкој ма те ри јал ној бе ди. Са хра њен је на 
но во сад ском Ал ма шком гро бљу.

Иа ко, пре свега, на ме њен ви но гра да ри ма, Јо ван Ту ца ков је Ор фе ли нов 
Ис ку сниј по дру мар (При лог 5) окарактерисао као „пра ви ар се нал и оби ље ен-
ци кло пе диј ских по да та ка о фар ма ког но зи ји, фар ма ко ди на ми ци, фар ма ко ло-
ги ји, га лен ској фар ма ци ји, еко ло ги ји и бо та ни ци“. На кра ју књи ге при до дат 
је по пис 250 име на тра ва, раз ли чи тог ко ре ња и дру гих биљ них ор га на ко ји су 
се ко ри сти ли за спра вља ње ле ко ви тих и дру гих на пи та ка. То је би ло од ве ли-
ког зна ча ја за из ра ду срп ске бо та нич ке тер ми но ло ги је. Ор фе лин је пр ви из-
вр шио на уч ну кла си фи ка ци ју ле ко ви тих и срод них би ља ка и по ред ла тин ског 
додао је и на род ни, срп ски на зив. По дру мар је до жи вео че ти ри из да ња (1783, 
1808, 1874. и 1885). Ор фе лин је мно го вре ме на про вео на Фру шкој го ри, где је 
упо знао и про у чио ра зно вр сан биљ ни свет, по себ но ле ко ви то би ље.

При лог 5. Ор фе ли нов Ис ку сни по дру мар
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Ме ђу Ор фе ли но вим књи га ма ко је су се го ди на ма на ла зи ле за боравље не 
у Са бор ној цр кви у Срем ским Ка р лов ци ма и ко је су по чет ком 20. ве ка пре не-
те у Па три јар шиј ску би бли о те ку, Ди ми три је Ми та Ко стић је про на шао 1921. 
је дан хер ба ри јум, ко ји је сâм Ор фе лин на звао Ве ли ки срп ски трав ник. Пре-
ма Костићeвом ми шље њу то је до пу ње но и по пра вље но не мач ко из да ње 
Хер ба ри ја Ели за бе те Бле квел (Eli za beth Blac kwell: Her ba ri um Blac kwel li a num, 
1754–1773), у коjeм је Ор фе лин, по ред већ постојећих не мач ког и ла тин ског, 
до дао и срп ски на зив сва ке биљ ке. За ха ри је Ор фе лин је из овог не мач ко-ла-
тин ског из да ња, раз ве зав ши га, из дво јио свих 600 ба кро ре за у бо ји и до пи сао 
и срп ске на зи ве у ле вом гор њем углу, те их по но во дао уве за ти у три то ма. За 
пр вих се дам ли ков них при ло га за сва ку биљ ку дао је њен опис, род, свој ства, 
про на ла же ње и на чин при пра вља ња. Због све га то га Јо ван Ту ца ков Ор фе-
ли на сма тра пи о ни ром срп ске бо та ни ке, фи то те ра пи је, фар ма ког но зи је и 
фар ма ко ло ги је. Ко стић и Ту ца ков сла жу се у ми шље њу да је Ор фе лин имао 
на ме ру да пре ра ди овај по зна ти европ ски Хер ба ри јум, ка квих је у на уч ним 
кру го ви ма Евро пе у то вре ме би ло по до ста, и да га об ја ви у срп ском из да њу, 
тим пре што је и сâм Ор фе лин био од ли чан ба кро ре зац и што је у сво јој би-
бли о те ци по се до вао оп се жну бо та нич ку ли те ра ту ру. Да је тај по сао за по чео 
све до че по да ци о по себ ној ну ме ра ци ји ба кро ре за сло ве но срп ским на зи ви ма 
би ља ка. Шта га је у тој на ме ри спре чи ло оста ло је до да нас не по зна то [Mak-
si mović 1995; Ту ца ков 1971; Ко стић 1921] (При лог 6).

При лог 6. Бо кви ца из Ор фе ли но вог Ве ли ког срп ског трав ни ка
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По на ло гу ца ри це Ма ри је Те ре зи је, 1769. го ди не про то ме ди кус Ау стри је 
др Гер хард ван Сви тен (Ge rard van Swi e ten) ор га ни зо вао je осни ва ње Ме ди-
цин ског фа кул те та у Нађ сом ба ту (Nagyszom bat), да нас Тр на ва у Сло вач кој. 
На ста ва је би ла ор га ни зо ва на пре ма узо ру на Ме ди цин ски фа кул тет у Бе чу, 
а у скла ду са ра ци о на ли стич ким и про све ти тељ ским стре мље њи ма то га вре-
ме на, ко ја су у пр ви план ста вља ла при род не на у ке. Би ло је укуп но пет ка те-
дри: In sti tu ti o nes (оп шти пред ме ти), Ana to mia, Chi rur gia, Bo ta ni ca ac Chymia, 
и Pra xis me di ca. И на кон пре се ље ња Ме ди цин ског фа кул те та из Нађ сом ба та 
у Бу дим, а за тим у Пе шту, ор га ни за ци ја на ста ве оста ла је при бли жно иста. 
Ка те дра бо та ни ке и хе ми је би ла је на по ме ну тим ме ди цин ским фа кул те ти ма 
у 18. и 19. ве ку јед на од нај зна чај ни јих. Ка те дра фар ма ци је осно ва на је 1772. 
го ди не [Po pov i An tić 1975]. Да би до бро по зна ва ли фар ма ко те ра пи ју, ко ја се 
у то вре ме за сни ва ла на пре пи си ва њу ле ко ва и спра вља њу из ле ко ви тог би ља, 
оба ве зан пред мет у на ста ви би ла је бо та ни ка. Због то га је не ма ли број док-
то ра ме ди ци не ко ји су се, по ред сво га ле кар ског по зи ва, ак тив но ба ви ли и 
из у ча ва њем бо та ни ке, а не ки су му се и пот пу но по све ти ли.

ЧУ ВЕ НИ БО ТА НИ ЧА РИ ЛЕ КА РИ 

Карл Ли не (Carl von Linné) (*Рос хулт, Швед ска, 23. мај 1707 – †Ха мар би, 
10. ја ну ар 1778) био је швед ски на уч ник, при род њак и ле кар. Отац му је био 
лу те ран ски све ште ник и вр тлар и то је ве ро ват но има ло ути ца ја да Карл већ 
од ра не мла до сти по ка зу је ин те рес пре ма биљ ка ма. Сту ди рао је ме ди ци ну у 
Лун ду и Уп са ли, а ди пло ми рао у Хар дер вај ку у Хо лан ди ји 1735. Још као сту-
дент др жао је пре да ва ња на уни вер зи те ту у Уп са ли. У то вре ме бо та ни ка је 
на ме ди цин ским фа кул те ти ма би ла са став ни део про гра ма сту ди ја ка ко би 
се ле ка ри об у чи ли да пре пи су ју ле ко ве добијенe из ле ко ви тих би ља ка. До дат-
не сту ди је из при род них на у ка по ха ђао је у Лај де ну. Го ди не 1732. био је на 
бо та нич кој и ет но граф ској екс пе ди ци ји у Ла по ни ји, а про пу то вао је и Ен гле-
ску, Фран цу ску и Хо лан ди ју, где је јед но вре ме и жи вео. По по врат ку био је 
при ват ни ле кар у Сток хол му, а од 1739. ле кар у Ми ни стар ству мор на ри це у 
истом гра ду. Го ди не 1741. иза бран је за про фе со ра ме ди ци не и при род них 
на у ка на фа кул те ту у Уп са ли. Пре да вао је бо та ни ку, фар ма ко ло ги ју, ди је те-
ти ку и се ми о ти ку. Осни вач је би о ло шке си сте ма ти ке. У бо та ни ку и зо о ло ги ју 
увео је би но ми нал ну но мен кла ту ру пре ма ко јој се на зив сва ке вр сте са сто ји 
из две ла тин ске ре чи, на зи ва ро да и вр сте. Иа ко се то ком вре ме на ви ше по-
све тио фло ри сти ци и бо та нич кој си сте ма ти ци, ни је на пу стио ле кар ску прак су. 
У сво ме де лу Syste ma na tu rae раз вр стао је биљ ке и жи во ти ње на раз ре де, ро-
до ве, по ро ди це, ре до ве и вр сте пре ма њи хо вим сек су ал ним ка рак те ри сти ка ма 
(Ли не ов си стем). За свој на уч ни рад до био је 1756. пле мић ку ти ту лу. Је дан 
је од осни ва ча Кра љев ске швед ске ака де ми је на у ка и њен пр ви пред сед ник. 
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У Уп са ли је об но вио Уни ве зи тет ску бо та нич ку ба шту. Као ле кар и бо та ни-
чар про у ча вао је де ло ва ње ле ко ва и об ја вио при руч ник о биљ ним, жи во тињ-
ским и ми не рал ним дро га ма. Го ди не 1750. по стао је рек тор Уни вер зи те та у 
Уп са ли. Умро је на кон три мо жда на уда ра. Са хра њен је у Ка те дра ли у Уп са ли 
[Gr mek 1962] (При лог 7).

При лог 7. Карл Ли не (1707–1778)

Ђо ва ни Ско по ли (Gi o van ni An to nio Sco pol li) (*Ка ва ле се, Ју жни Ти рол, 
Ита ли ја, 3. јун 1723 – †Па ви ја, Лом бар ди ја, 8. мај 1788) био је aустријски ле кар 
и при род њак. Завршио је Медицински факултет у Инсбруку, а докторирао 
на Медицинском факултету у Бечу. Обављао је приватну лекарску праксу 
у Венецији, Тренту и Грацу, а затим је 15 година био лекар у руднику живе 
у Идрији. По ред ле кар ског по сла са ку пљао је и про у ча вао биљ ке и ин сек те. 
Об ја вио је књи ге Flo ra Car ni o li ca (1760) и En to mo lo gia Car ni o li ca (1763). У 
Идри ји је про у ча вао де ло ва ње ру де жи ве на људ ски ор га ни зам. На осно ву 
ре зул та та об ја вио је зна чај на кли нич ка за па жа ња о те ра пи ји и про фи лак си 
ла га ног тро ва ња жи ви ном ру дом (мер ку ри ја ли зма) идриј ских ру да ра. Го ди-
не 1769. пре ме штен је за на став ни ка ми не ра ло ги је и ме та лур ги је на Ру дар ској 
ака де ми ји у Шем ни цу, а 1776. је име но ван за про фе со ра хе ми је и бо та ни ке 
на Уни вер зи те ту у Па ви ји где је и пре ми нуо. До пи си вао се с Кар лом Ли не ом 
и дру гим по зна тим на уч ни ци ма оно га вре ме на. Не ко ли ко би ља ка и ин се ка та 
но се по ње му име. Ли не је биљ ку ко ју је Ско по ли пр ви про на шао у Крањ ској 
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и опи сао као вр сту Аtropa с то бол ча стим пло дом на звао Hyoscyamus sco po lia. 
Ни ко ла Жо зеф Жа кен (Ni ko la us Jo seph von Jac qu in) је за ту биљ ку осно вао но ви 
род и на звао на ве де ну вр сту Sco po lia car ni o li ca. Ер нест Шмит (Ernst Schmidt) 
је 1905. го ди не из ове биљ ке изо ло вао, до та да не по зна ти ал ка ло ид, ско по ла-
мин (sco po la mi ne), ан та го нист му ска ри на, ко ји се ра ни је ко ри стио као ане сте-
тик, а са да рет ко као ан ти е ме тик (сред ство про тив по вра ћа ња) [Gr mek 1963, 
VI II, 647; Gi o va ni An to nio Sco po li 2017].

 
При лог 8. Ђо ва ни Ско по ли (1723–1788) При лог 9. Ско по ли је ва  

Flo ra Car ni o li ca

Јо хан Хајн рих Не по мук Кранц (He in rich Jo hann Ne po muk von Crantz) 
(*Ro odt-su r-Eisch, Лук сем бург, 25. но вем бар 1722 – †Ју ден бург, Ау стри ја, 18. 
ја ну ар 1799) био је ау стриј ски ле кар и бо та ни чар. Док то ри рао је на Ме ди цин-
ском фа кул те ту у Бе чу, као је дан од пр вих уче ни ка слав ног Гер хар да ван 
Сви те на. Уса вр ша вао се у по ро диљ ству код Ан дреа Ле вреа у Па ри зу, а на 
Уни вер зи те ту у Бе чу пре да вао је оп сте три ци ју и фи зи о ло ги ју. Об ја вио је 
ви ше књи га и ра до ва из обла сти по ро диљ ства. По ред ме ди ци не ба вио се хе-
ми јом, бо та ни ком и из во ри ма ми не рал них во да. Је дан род би ља ка је по ње му 
до био на зив Crant zia [Schönbauer 1957].
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При лог 10. Бо та нич ки уџ бе ник Јо ха на Не по му ка Кран ца

Ја коб Вин терл (Ja kab József Win terl) (*Шта јр, до ња Ау стри ја, 15. април 
1739 – †Пе шта, 23. но вем бар 1809) био je ма ђар ски ле кар, хе ми чар и бо та ни-
чар. Иа ко је же лео да по ста не све ште ник, за по чео је сту ди је ме ди ци не и сте-
као док тор ску ди пло му у Бе чу. Ра дио је као ле кар у ру дар ским ме сти ма у 
Угар ској, а 1770. го ди не по ста вљен је за про фе со ра бо та ни ке и хе ми је на Ме-
ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Тр на ви (Nagyszom bat). Пре се ље њем 
Уни вер зи те та из Тр на ве у Бу дим, а за тим у Пе шту, офор мио је бо та нич ке 
ба ште у сва три гра да и увео де мон стра ци о ну ме то ду у обу ку из бо та ни ке. 
Био је след бе ник и при ста ли ца Ли не о вог си сте ма. У свом не до вр ше ном Ре-
ги стру опи сао је 1.656 вр ста би ља ка и при ло жио 26 ба кро ре за. По себ но се 
ба вио ана ли зом ми не рал них во да. Био је шест пу та де кан и два пу та рек тор 
Уни вер зи те та. На пи сао је ве ћи број ра до ва и књи га из обла сти бо та ни ке и 
бал не о ло ги је [Vi da 1993; Magyar Le xi kon 1885].
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При лог 11. Ја коб Вин терл При лог 12. Док тор ска ди сер та ци ја  

Ја ко ба Вин тер ла

При лог 13. По штан ска мар ка са ли ком Ја ко ба Вин тер ла
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ЧУ ВЕ НИ БО ТА НИ ЧА РИ ЛЕ КА РИ – ИС ТРА ЖИ ВА ЧИ  
ФЛО РЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Пал Ки тај бел (Pál Ki ta i bel) био је угар ски бо та ни чар, хе ми чар и ле кар. 
Ро ђен је у Нађ мар то ну (мађ. Nagymar ton; нем. Mat ters burg), у за пад ној Угар-
ској (да нас Ау стри ја) 3. фе бру а ра 1757. го ди не. Гим на зи ју је по ха ђао у Шо про-
ну (мађ. So pron; нем. Ödenburg), Ли цеј у Ђе ру (Györ). На Уни вер зи те ту у 
Бу ди му упи сао је ме ди ци ну, на кон не у спе лог по ку ша ја да сту ди ра пра во и 
те о ло ги ју. На кон ме ди ци не сту ди рао је хе ми ју и бо та ни ку. Док тор ску ди пло-
му сте као је 1785. го ди не, у 28. го ди ни жи во та. На кон смр ти сво га про фе со ра 
Јо зе фа Јакoба Вин тер леа, Ки тај бел је 1809. пре у зео ка те дру и у Пе шти пре да-
вао хе ми ју и бо та ни ку. Био је и ди рек тор Бо та нич ке ба ште у Пе шти. У пе ри-
о ду из ме ђу 1795. и 1815. го ди не оба вио је 16 на уч них пу то ва ња на ко ји ма је 
ис тра жи вао биљ ни свет. По ред би ља ка, про у ча вао је свој ства и ква ли тет зе-
мљи шта, за ни ма ња ста нов ни штва, бо ле сти, ми не ра ле, ле ко ви те ми не рал не 
во де и при вре ду кра је ва ко је је оби ла зио. Ње го ви би о гра фи го во ре о ње му 
као о бо та ни ча ру, пе тро гра фу и се и змо ло гу. То ком две де це ни је си сте мат ски 
је ис пи тао и опи сао 150 ми не рал них из во ра. Пу то вао је за пре жним ко ли ма, 
ко чи јом, на ко њу и пе шке. Го ди не 1794. об и шао је Ри је ку (Fi u me), Трст и про-
вин ци ју Ве не ци ју, све до Пи ја ве, а сле де ће, 1795. го ди не са ку пљао је но ву 
вр сту сле за код Ву ко ва ра, Бе о чи на и Срем ских Кар ло ва ца (мо жда за јед но 
са Бу да и јем, прим. аут.). У Сла во ни ји је ову биљ ку на ла зио у око ли ни На ши-
ца. Она је ка сни је по ње му на зва на Ki ta i be lia vi ti fo lia (Ki ta i be la vi ti fo lia – ка-
див ка). Ки тај бе ло во име до би ле су и сле де ћи пред став ни ци фа у не и фло ре: 
Ablep ha rus ki ta i be lii (крат ко но ги гу штер), Car da mi ne ki ta i be lii (мно го ли сна 
ре жу ха), Kna u tia ki ta i be lii (Ки тај бе ло ва удо ви ца) и Aqu i le gia ki ta i be lii (Китаj-
белова кан дил ка). Ки тај бел je 1799. го ди не оби ла зио Ба ра њу, 1800. Фру шку 
го ру и бо ра вио у око ли ни Зе му на. У Ба на ту, у Де ли блат ској пе шча ри и око ли-
ни Вр шца и Ора о ви це про у ча вао је биљ ни свет. Мо же се ре ћи да је про пу-
то вао го то во чи та ву те ри то ри ју да на шње Вој во ди не. Го ди не 1802, са сво јим 
при ја те љем и са рад ни ком Валд штај ном (Wald ste in) и цр та чем Ши цом (Schütz), 
кре нуо је на пут по Хр ват ској ко ји је успе шно окон чао оби ла ском За гре ба, 
Кар лов ца, Ко ре ни це, Пли твич ких је зе ра, пла ни не Пље ше ви це и Ве ле би та. 
С пу та су до не ли ве ли ки број вр ста но вих би ља ка, ко је је за са дио у Бо та-
нич кој ба шти у Пе шти. С Валд штај ном је пу то вао и на Ви со ке Та тре, а 1803. 
го ди не на Кар па ти ма је про вео че ти ри ме се ца. Ки тај бел и Валд штајн су 1798. 
го ди не бо ра ви ли у Бер ли ну код во де ћег бо та ни ча ра то га вре ме на, Кар ла 
Лу дви га Вил де но ва (Carl Lud wig Will de now, *Бер лин, 1765 – †Бер лин, 1812). 
Обо ји ца су тра жи ла са вет за за јед нич ко бо та нич ко на уч но де ло ко је су при пре-
ма ли. У знак по што ва ња пре ма дво ји ци ис тра жи ва ча, Вил де нов је у но мен кла-
ту ру увео но ве на зи ве за слез из Сре ма и за пр сто ли ку биљ ку сред њо у гар ских 
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пла ни на: Ki ta i be lia vi ti fo lia – ка див ка (Ki ta i be la) и Wald ste i nia ge o i des – шум ска 
сте жа [Gr mek 1963]. Ки тај бе лов при ја тељ и ме це на Франц Адам Валд штајн 
(Franz Adam von Wald ste in-War ten bur, *1759 – †1823) био је ау стриј ски офи цир, 
ви тез Мал те шког ре да, уче сник би та ка про тив Ту ра ка и кра љев ски ко мор-
ник. На кон ра то ва ба вио се еко но ми јом и по све тио бо та ни ци. По се до вао је 
до бру моћ за па жа ња и соп стве но ми шље ње. Ње гов оп се жан хер ба ри јум и 
струч на бо та нич ка ли те ра ту ра чу ва ју се у че шком На род ном му зе ју у Пра гу. 
За јед но са Валд штај ном, Ки тај бел je об ја вио ка пи тал но де ло кла сич не бо-
та нич ке ли те ра ту ре у три то ма: De scrip ti o nes et ico nes plan ta rum ra ri o rum 
Hun ga ri ae (Wi en: M. A. Schmidt, I–I II, 1800–1812). Kњига је на пи са на на ла-
тин ском је зи ку, по узо ру на Ли неа и мо гла се на ћи у мно гим европ ским књи-
жа ра ма то га до ба. Ки тај бел је исто вре ме но кад и Ми лер (Franz Jo zeph Müler 
von Re ic hen stein) от крио те лур. Пр ви је от крио хлор ни креч и ње го ву упо тре бу 
за из бе љи ва ње тек сти ла, а био је и пр ви ко ји је до био ци ја но ву ки се ли ну у 
си ро вом ста њу. Књи га Hydro grap hi ca Hun ga ri ae об ја вље на је у Пе шти 1829. 
го ди не. Ки тај бе ло ви са вре ме ни ци у Сре му би ли су Ан дри ја Бу да ји и Ан дри-
ја Вол ни. Иа ко их Ки тај бел у сво јим спи си ма не по ми ње вр ло је из ве сно да 
је на сво јим пу то ва њи ма кроз Срем с њи ма био у кон так ту и да је ко ри стио 
њи хо ве бо та нич ке при ло ге за свој хер ба ри јум и сво је књи ге. Пре ми нуо је 
13. де цем бра 1817. у Бу дим пе шти [Magyar Le xi kon 1885; Jávorka 1957; Both 
2009; Österr. Bi o graph. Le xi kon 1965] (При лог 14–17). 

 
При лог 14. Пал Ки тај бел (1757–1817) При лог 15. По штан ска мар ка с ли ком  

Па ла Ки тај бе ла и ка див ке  
(Ki ta i be lia vi ti fo lia)
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При лог 16. Карл Франц Валд штајн (1759 –1823)

При лог 17. Карл Лу двиг Вил де нов (1765–1812)

Ау густ Ка ниц (Ágost Кánitz / Au gust Ka nitz) је ау стро у гар ски бо та ни чар. 
Ро ђен је у Лу го шу, у Ба на ту, 25. апри ла 1843. го ди не. На Уни вер зи те ту у Бе чу 
је упи сао сту ди је ме ди ци не и при род них на у ка. Ди пло му док то ра фи ло зо фи-
је сте као је 1869. на Уни вер зи те ту у Ти бин ге ну. Кра ће вре ме био је про фе сор 
при род них на у ка на Ви со кој по љо при вред ној шко ли у Ал тен бур гу. За по тре-
бе осни ва ња бо та нич ке ба ште и му зе ја Уни вер зи те та бо ра вио је у Ита ли ји 
1871. го ди не. Већ 1872. го ди не по стао је про фе сор бо та ни ке на но во о сно ва-
ном Уни вер зи те ту у Клу жу (Kla u sen burg) где је осно вао и Бо та нич ку ба шту 
и офор мио хер ба ри јум ко ји се за сни вао на ис црп ном по зна ва њу ли те ра ту ре, 
на ро чи то фло ре Ру му ни је и Бо сне и Хер це го ви не. То ком 1887/88. био је рек тор 
Уни вер зи те та и два пу та де кан фа кул те та (1881/82. и 1895/96). Пр ви је опи сао 
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исто ри јат угар ске бо та ни ке (Geschic hte der Bo ta nik in Un garn, Han no ver –Pest, 
1863). Ка ниц је са сво јим при ја те љем, сту ден том ме ди ци не Јо зе фом Кна пом 
(Jo sef Ar min Knapp), 1864. го ди не бо ра вио у Сла во ни ји и Сре му про у ча ва ју ћи 
биљ ни свет. По ред успе шно оба вље ног ис тра жи вачког ра да на бо та ни ци ових 
кра је ва ко ји је пред ста вио у јед ној сво јој пу бли ка ци ји, Ка ниц је ука зао и на 
бо та нич ки до при нос ис так ну тих ле ка ра, апо те ка ра и про фе со ра при род них 
на у ка из Сре ма и Сла во ни је. Из ме ђу оста лог на во ди: „др Ан дри ја Бу даи, 
фи зи кус Срем ске жу па ни је, за Plan tae si ri mi en ses у Ки тај бе ло вој Ge o grap hia 
bo ta ni ca при ло жио је 100 би ља ка са ку пље них у око ли ни Ву ко ва ра“. Ка ниц је 
по себ но хва лио рад бо та ни ча ра и ди рек то ра Кар ло вач ке гим на зи је, Ан дри-
је Вол ни ја. За рад Вол ни је вог на след ни ка на ме сту ди рек то ра гим на зи је, 
Ан дри ју Ру ми ја, Ка ниц ка же да су му за пи си са мо не ве шта ком пи ла ци ја 
Вол ни је вих де ла. Ка ниц је пре ми нуо у Клу жу, 13. ју ла 1897 [Schul zer et al., 
1866; Ric hter 1977; Österr. Bi o graph. Le xi kon, 1965a] (При лог 18). 

При лог 18. Ав густ Ка ниц (1843–1897)

Јо сиф Пан чић ро ђен је 5(17). апри ла 1814. у се лу Угри ни код Бри би ра, 
у ка то лич кој по ро ди ци, од оца Па вла и мај ке Мар га ри те. Ро ди те љи су му 
ра но умр ли, па се о ње му бри нуо стриц Гр гур. Основ ну шко лу за вр шио је 
у Го спи ћу, гим на зи ју у Ри је ци, а две го ди не фи ло зо фи је у За гре бу. Ме ди ци ну 
је ди пло ми рао 1842. у Пе шти док тор ском ди сер та ци јом о си сте ма ти ци би ља-
ка („Ta xi lo gia bo ta ni ca“) на ла тин ском је зи ку, ко ју је по све тио стри цу Гр гу ру. 
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По за вр шет ку сту ди ја кра ће вре ме био је прак тич ни ле кар у Гер ге ле зу код 
Бу ди ма и ва ро ши ци Рук берг у Ба на ту, а по сле по се те стри цу Гр гу ру, ка то-
лич ком све ште ни ку у Го спи ћу ко ји га је шко ло вао, го ди не 1845. оти шао је 
у Беч и на Уни вер зи те ту слу шао пре да ва ња из бо та ни ке чу ве ног бо та ни ча-
ра Ен дли хе ра (En dlic her). У Бе чу се упо знао с Ву ком Ка ра џи ћем ко ји му је 
су ге ри сао да се упу ти у Ср би ју и да из у ча ва биљ ни свет. У Ср би ју је сти гао 
већ 1846. го ди не с пре по ру ком и за тра жио ме сто фи зи ку са, у то вре ме у уда-
ље ном Ужич ком окру гу, где је сма трао да ће има ти мо гућ но сти за сво ја бо та-
нич ка ис тра жи ва ња. Ка ко мол ба чи та ву го ди ну ни је би ла ре ше на, др Пан чић 
је кроз то вре ме про у ча вао биљ ни свет у око ли ни Бе о гра да и из тог пе ри о да 
по ти че ње го ва сту ди ја Фло ра у око ли ни бе о град ској (Бе о град, 1865), ко ја је 
са до пу на ма до жи ве ла не ко ли ко из да ња на срп ском и ла тин ском је зи ку. У 
ме ђу вре ме ну, по на ло гу ми ни стар ства упу ћен је у фа бри ку ста кла, у се лу 
Бе ли ца, у Ја го дин ском окру гу, да, као фа брич ки ле кар, су зби је епи де ми ју 
тр бу шног ти фу са. Убр зо, 1847, до био је ме сто окру жног фи зи ку са у Ја го ди ни, 
где је у сло бод ним тре ну ци ма про у ча вао биљ ни свет око ли не. Исте го ди не 
пре ме штен је у Не го тин, а затим у Кра гу је вац, где је та ко ђе био окру жни фи-
зи кус. У то вре ме био је и бањ ски ле кар у Бу ко вич кој ба њи где је за по чео и 
с про уча ва њем ми не рал них во да.

Го ди не 1849. при мио је пра во слав ну ве ру и име Јо сип про ме нио је у Јо сиф, 
а 1854. по стао је др жа вља нин Ср би је. Та да се и оже нио Људ ми лом-Мил ком, 
ћер ком ба ро на, ин жи ње ра Франца Кор до на, ко ји је био у слу жби „Ви со ког 
Пра ви тељ ства Срб ског“. У бра ку је имао сед мо ро де це, три си на и че ти ри 
ћер ке.

При лог 19. Јо сиф Пан чић (1814–1888)
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При лог 20. По ште Ср би је су 2014. из да ле ју би лар ну мар ку  
по во дом 200 го ди на од ро ђе ња Јо си фа Пан чи ћа

На кон ре фор ме Ли це ја, 1853. го ди не, осно ван је и тре ћи од сек – Је ста стве-
но-тех нич ки. Пан чић је та да на пу стио Кра гу је вац, али и ме ди ци ну. По ста вљен 
је за кон трак ту ал ног про фе со ра зо о ло ги је, бо та ни ке, ми не ра ло ги је с ге о ло-
ги јом и агро но ми је на Ка те дри је ста стве ни це. Ка да је 1863. го ди не Ли цеј 
пре ра стао у Ве ли ку шко лу, Пан чић је пре ве ден у зва ње ре дов ног про фе со ра 
за исте пред ме те. Пан чић је осно вао и пр ве при род њач ке ка би не те у Ве ли-
кој шко ли, као и Бо та нич ку ба шту у Бе о гра ду. Сво јим ве ли ким хер ба ри ју мом, 
на на уч но и стра жи вач кој осно ви, ус по ста вио је из у ча ва ње фло ре Бал кан ског 
по лу о стр ва. Оби ла зио је пла ни не Ср би је, Цр не Го ре и Бу га р ске. На сво јим 
пу то ва њи ма опи сао је око 5.000 но вих биљ них вр ста чи ја су ста ни шта у цен-
трал ним де ло ви ма Бал кан ског по лу о стр ва. Ши рој свет ској и до ма ћој јав но-
сти по знат је по от кри ћу и опи су ре ликт не омо ри ке, ко ја је у бо та нич кој ли-
те ра ту ри до би ла ње го во име – Пан чи ће ва омо ри ка (Pi cea omo ri ka).

Сво је пр ве на уч не и струч не ра до ве Пан чић је об ја вио у стра ним ча со-
пи си ма на не мач ком је зи ку јер је у Ср би ји то га вре ме на би ло ма ло струч них 
ча со пи са (“Ver ze ic hniss der in Ser bien wild wac hsen den Pha ne ro ga men, nebst den 
Di ag no sen ei ni ger ne u er Ar ten“, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wi en, 6, 1856; “Die Flo ra der 
Ser pen tin ge bir ge in Mit tel-Ser bien“, Ibid. 9, 1859, и др.). Као про фе сор на Ве ли-
кој шко ли об ја вио је сво ја нај зна чај ни ја де ла: Фло ра Кне же ви не Ср би је (Бео-
град, 1872) а ка сни је и До да так фло ри Кне же ви не Ср би је (Бе о град, 1884), 
за тим већ по ме ну та Фло ра око ли не Бе о гра да [Диклић и Та тић, 1998].
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При лог 21. Пан чи ће ва омо ри ка

При лог 22. На ци о нал ни парк Та ра2

Јо сиф Пан чић je шест пу та би ран за рек то ра Ве ли ке шко ле, а 1884. го ди-
не по стао је члан Др жав ног са ве та. Це њен као на уч ник и по сле пен зи о ни-
са ња, све до 1887. го ди не, пре да вао је бо та ни ку и упра вљао Је ста стве нич ким 
ка би не том на Ве ли кој шко ли, и Бо та нич ком ба штом на оба ли Ду на ва. Срп ска 
кра љев ска ака де ми ја га је 1887. го ди не иза бра ла за свог пр вог пред сед ни ка. 
У два на вра та, 1870. и 1871. би ран је за пот пред сед ни ка На род не скуп шти не 

2 Фо то В. M. Ни ко лић, сеп тем бар 2015
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Кра ље ви не Ср би је [Васић, 2012]. Био је ре до ван члан Срп ског уче ног дру штва, 
члан Српскe кра љев ске ака де ми је и члан Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, члан 
Про свет ног са ве та, до пи сни члан Ју го сло вен ске ака де ми је зна но сти и умет-
но сти, члан Угар ске ака де ми је на у ка у Пе шти, Беч ког ге о ло шког ин сти ту та 
и Зо о ло шко-бо та нич ког дру штва у Бе чу, по ча сни члан Ба вар ског дру штва 
„Pozychia“, Бран ден бур шког бо та нич ког дру штва, Је ста стве нич ког дру штва 
у Шер бу ру и дру гих би о ло шких и ле кар ских асо ци ја ци ја. Био је члан Срп ског 
ле кар ског дру штва и је дан од пет на е сто ри це ње го вих осни ва ча. Из би ја њем 
срп ско-тур ских ра то ва (1876–1878) и Срп ско-бу гар ског ра та (1885/86) пре узео 
је ду жност управ ни ка Ре зер вне вој не бол ни це Срп ског Цр ве ног кр ста у Бео-
гра ду. Био је од ли ко ван Ор де ном Све тог Са ве, Ор де ном Та ков ског кр ста III 
сте пе на и Ор де ном Срп ског цр ве ног кр ста [Gr mek 1951; Jавор 1888; Ста но је вић, 
1972; Жи ва но вић 1893; Ђор ђе вић 1897; Две ста го ди на од ро ђе ња Јо си фа 
Пан чи ћа, 2016].

Јо сиф Пан чић че сто је по се ћи вао Срем и Кар лов це. При ли ком јед не по-
се те Кар лов ци ма и Кар ло вач кој гим на зи ји 1857. го ди не Пан чић је пре гле дао 
Вол ни јев хер ба ри јум и ис пра вио не ке ма ње гре шке у од ре ђи ва њу биљ них 
вр ста. Да нас се зна да је део овог хер ба ри ју ма Пан чи ћев и да об у хва та пре ко 
400 биљ них вр ста. 

Јо сиф Пан чић пре ми нуо је у Бе о гра ду 25. фе бру а ра 1888. Са хра њен је на 
бе о град ском Ста ром гро бљу. Три да на пред смрт, прем да те шко бо ле стан, 
упу тио је Ака де ми ји, као пред сед ник, сво ју по след њу по сла ни цу. У же љи 
да се ис пу ни за вет на уч ни ка пла ни на ри су уз са рад њу са Срп ском ака де ми-
јом на у ка и Срп ским ге о граф ским дру штвом 4. ју ла 1951. пре не ли по смрт не 
остат ке на уч ни ка и ње го ве су пру ге и по хра ни ли их у крип ту у ма у зо ле ју на 
нај ви шем вр ху Ко па о ни ка, ко ји је та да пре и ме но ван у Пан чи ћев врх [Pla ni-
nar ski gla snik, 1999] (При лог 23). 

При лог 23. Пан чи ћев ма у зо леј на Ко па о ни ку
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Др Са ва Пе тро вић ро ђен је у Шап цу 14. ја ну а ра 1839. Био је ле кар и бо-
та ни чар, док тор ме ди ци не и хи рур ги је, лич ни ле кар кра ља Ми ла на и са ни-
тет ски пу ков ник. У род ном гра ду за вр шио је основ ну шко лу и ни жу гим на-
зи ју. Ви шу гим на зи ју и две го ди не Ли це ја за вр шио је у Бе о гра ду. Ме ди ци ну 
је сту ди рао у Фран цу ској. Нај пре је био окру жни фи зи кус у Кру шев цу, а за тим 
је по ста вљен за вој ног ле ка ра у Бе о гра ду. По стао је и лич ни ле кар кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа ко ји га је по ма гао при ли ком изучавањa фло ре око ли не 
Ни ша. Иа ко ле кар, по све тио се бо та ни ци и фар ма ког но зи ји. Ње го вом ини-
ци ја ти вом краљ Ми лан по кло нио је Ве ли кој шко ли има ње на Па ли лу ли за 
бо та нич ку ба шту „Је вре мо вац“. Ау тор је сле де ћих књи га из бо та ни ке: Фло ра 
око ли не Ни ша (1882), Ле ко ви то би ље у Ср би ји (1883) и До да так фло ри око-
ли не Ни ша (1885). У око ли ни Ни ша 1884. го ди не от крио je ен дем ску вр сту 
Ra mon da nat ha li ae (На та ли ји на ра мон да; ко ла чић; цвет фе никс) ко ју је за-
јед но са Пан чи ћем опи сао и дао јој име (При лог 24). На та ли јина ра мон да је 
ен дем ска биљ ка цен трал ног Бал ка на из по ро ди це Ge sne ri a ce ae. Оста так је 
суп троп ске фло ре и Ме ди те ра на, нај ве ро ват ни је африч ког по ре кла. Ве о ма 
је слич на биљ ци Ra mon da sеrbica (срп ска ра мон да), за ко ју се сма тра да се 
од На та ли ји не ра мон де одво ји ла у са мо стал ну вр сту то ком тер ци јара. Го ди-
не 1884, у око ли ни Ни ша (Је ла шни ца, Си ће вач ка кли су ра) про на шао ју је др 
Са ва Пе тро вић и за јед но с Јо си фом Пан чи ћем опи сао је и дао јој име по кра-
љи ци На та ли ји. То је ви ше го ди шња зим зе ле на зе ља ста биљ ка са сна жним ри-
зо мом. За ту биљ ку је ка рак те ри стич на осо би на ана би о за, од но сно да се на кон 
пот пу ног су ше ња у по нов ном контакту с во дом и вла гом ре гене ри ше. Ову осо-
би ну по нов ног по врат ка у жи вот на кон за ли ва ња по се ду је ве о ма ма ло би ља ка 

При лог 24. Са ва Пе тро вић (*1939 – †1889)
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цвет ни ца. Ли ков но ре ше ње љу би ча стог цве та На та ли ји не ра мон де, укло пље-
но у тра ку Ал бан ске спо ме ни це упо тре бља ва се по след њих го ди на као ам блем 
ко ји се у Ср би ји но си у сед ми ци пре Да на при мир ја у Пр вом свет ском ра ту 
(11. но вем бар) и на сâм дан при мир ја.

Са ва Пе тро вић је био ре до ван члан Срп ског уче ног дру штва (1869) и до-
пи сни члан Срп ске кра љев ске ака де ми је (1889). Пре ми нуо је у Бе о гра ду 20. 
ја ну а ра 1889 [Станојевић 1972; Ста но је вић 1992; Ран ђе ло вић 1998].

При лог 25. Ra mon da ser bi ca (срп ска ра мон да) и Ra mon da nat ha li ae (На та ли ји на ра мон да)

При лог 26. По штан ска мар ка и Ам блем при мир ја у Пр вом свет ском ра ту
(На та ли јина ра мон да)
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ЛЕ КА РИ У СРЕ МУ – БО ТА НИ ЧА РИ

То ком це лог 18. и ве ћег де ла 19. ве ка под руч је да на шњег Сре ма би ло је 
по де ље но у две управ не те ри то ри је. Срем ска Вој на гра ни ца на ла зи ла се уз 
ре ку Са ву и би ла је у са ста ву Де ве те Пе тро ва ра дин ске по гра нич не пе ша диј-
ске ре ги мен те са се ди штем у Срем ској Ми тро ви ци, а под ди рект ном упра вом 
Двор ског рат ног са ве та у Бе чу. Дру га управ на те ри то ри ја, ци вил ни део Сре ма 
(Про вин ци јал) при па дао је Срем ској жу па ни ји. Се ди ште Жу па ни је на ла зи ло 
се у Ву ко ва ру. Сва ка од ове две управ не те ри то ри је има ла је сво ју по себ ну 
ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе. У Вој ној гра ни ци вој ни ле ка ри има ли су 
за вр ше ну беч ку Јо зе фин ску вој но ме ди цин ску ака де ми ју, док су у Про вин ци-
ја лу здрав стве ну за шти ту ста нов ни штва оба вља ли фи зи ку си, ко ји су би ли 
док то ри ме ди ци не са за вр ше ним беч ким или пе штан ским Ме ди цин ским 
фа кул те том. Се ди ште глав ног жу па ниј ског фи зи ку са би ло је у Ву ко ва ру 
[Максимовић, 2007]. 

Ан дри ја Бу даи (An dre as Bu dai) ро ђен је 30. но вем бра 1759. го ди не, у ме-
сту Гар та, у Шо прон ској жу па ни ји. Био је ма ђар ске на ци о нал но сти. Док тор 
ме ди ци не, жу па ниј ски фи зи кус Срем ске жу па ни је био је 41 го ди ну. Ди пло-
ми рао је 1. ма ја 1789. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Пе шти, где је исте го ди не 
сте као и ди пло му ве те ри не. Кра јем 1789. сти гао је у Ву ко вар где је по ста вљен 
за жу па ниј ског фи зи ку са. Пре ње га жу па ниј ски фи зи кус био је др Мар ко 
Мар ти но вић, ко ји је дао остав ку на тај по ло жај. Бу даи се 1806. вен чао Алој-
зи јом Ми нас из Ву ко ва ра и жи ве ли су у ку ћи у бли зи ни вла сте лин ског дво ра. 
Њи хо ву је ди ну ћер ку Хен ри ку оже нио је по то њи жу па ниј ски фи зи кус др Ђу ро 
Штрајм. Већ пр вих го ди на по сле име но ва ња за жу па ниј ског фи зи ку са Срем 
је за хва ти ла не за пам ће на епи де ми ја ку ге, ко ја је од ју ла 1795. до фе бру а ра 
1796. ха ра ла го то во чи та вом жу па ни јом. И ако је Ан дри ја Бу да ји про вео 12 
ме се ци у Ири гу, у са мом жа ри шту епи де ми је, ни је обо лео од ку ге, нај ве ро ват-
ни је због то га што је це ло те ло сва ко днев но тре ти рао сир ћет ним рас тво ром. 
Ње гов рад и за ла га ње умно го ме су до при не ли су зби ја њу ове епи де ми је, а 
ње го ва за па жа ња о бо ле сни ци ма и исто ри је бо ле сти пре у зео је про фе сор Пе-
штан ског уни вер зи те та др Франц фон Шра уд (Franz von Schraud), ру ко во ди-
лац пр о ти ве пи де миј ске за шти те у овој епи де ми ји и об ја вио их у свом по зна-
том де лу Hi sto ria pe stis Syrmi en sis. Због ис ку ства сте че ног то ком епи де ми је 
Срем ске (Ири шке) ку ге жу па ниј ске вла сти су док то ра Бу да и ја 1804. го ди не 
по сла ле у Ста ри Вр бас да утвр ди да ли је за ра зна бо лест ко ја је у овом ме сту 
из би ла та ко ђе ку га. Кра јем 1813. и по чет ком 1814. го ди не у Ру ми и Ири гу из-
би ла је епи де ми ја ме ђу ита ли јан ским и фран цу ским рат ним за ро бље ни ци ма 
из на по ле о но вих ра то ва, а у Ири гу је би ло и не ко ли ко смрт них слу ча је ва. На-
ме сни штво је по во дом то га тра жи ло да жу па ниј ски фи зи кус из ви ди при ли ке 
у Ру ми и Ири гу и да под не се из ве штај. Бу да ји је у из ве шта ју на вео да не по сто-
ји опа сност од епи де ми је ши рих раз ме ра, ко ја би се про ши ри ла и на гра ђан ство. 
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У спо ру рум ског апо те ка ра Ваг не ра с рум ским тр гов ци ма, Ср би ма и Цин ца-
ри ма, ко ји су у сво јим рад ња ма про да ва ли и ле ко ве, Бу да ји је за у зео став да 
се оне ма те ри је ко је се пре те жно упо тре бља ва ју у до ма ћин ству и у за на ти ма 
мо гу и да ље про да ва ти, али да им се за бра ни да про да ју оне ма те ри је ко је 
пре те жно слу же за ле че ње, и то не са мо у Ру ми, него у це лој Жу па ни ји.

У ве зи с епи де ми јом ме ђу рат ним за ро бље ни ци ма у Ру ми и Ири гу, по ја-
ви ла се по тре ба за по ста вља њем се кун дар ног жу па ниј ског фи зи ку са са се-
ди штем у Ири гу, као по моћ ре дов ном фи зи ку су Бу да и ју. По чет ком 1815. на 
овај по ло жај по ста вљен је др Да ни јел Си гварт (Da niel Si e gvarth), ко ји је у 
Ири гу, већ у мар ту 1816. из не на да пре ми нуо где је и са хра њен. На упра жње-
но ме сто је та да име но ван др Ан дри ја Фур ја ко вић (An dre as Fu ri a ko vich), до-
та да шњи фи зи кус Кар ло вач ког ко му ни те та [Mićić 1968; Ми ћић 1987].

По ред то га што је у свом ду го го ди шњем ра ду сте као сим па ти је гра ђа на, 
пре све га у пру жа њу по мо ћи за вре ме епи де ми је ку ге, др Ан дри ја Бу да ји је и 
у на уч ним кру го ви ма ужи вао глас као вр стан бо та ни чар. Ау густ Ка ниц на-
во ди да је док тор Бу да ји у око ли ни Ву ко ва ра са ку пио и опи сао око 100 ле ко-
ви тих би ља ка, а да је ње гов хер ба ри јум ушао у збир ку „Plan tae Syrmi en ses“ у 
Ки тај бе ло вој Ge o grap hia bo ta ni ca. 

Ка сни је су Шул цер, Ка ниц и Кнап, ко ји су се ба ви ли фло ром ових кра-
је ва, спо ми њу ћи Ки тај бе ло ве фун да мен тал не ра до ве из те обла сти, у сво јој 
сту ди ји Die bis her be kan nten Pflan zen Sla wo ni ens ука за ли на Ан дри ју Бу да иа 
и Ан дри ју Вол ни ја – Ки тај бе ло ве са вре ме ни ке ко ји су ве о ма за слу жни за 
по зна ва ње фло ре ових кра је ва. 

При лог 27. Над гроб ни спо ме ник Ан дри је Бу да јиа
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Бу да ји је за сво је за слу ге и ду го го ди шњи рад од ли ко ван Ве ли ком злат-
ном ме да љом. Умро је у Ву ко ва ру 4. мар та 1816. Ко ли ко је ње гов жи вот и рад 
био по ве зан са епи де ми јом Срем ске (Ири шке) ку ге за пи са но је и на ње го вом 
над гроб ном спо ме ни ку, ко ји се чу ва у Град ском му зе ју у Ву ко ва ру, а ко ји је 
да ла да се из ра ди ње го ва ћер ка. Ка да се са бе ру број ча не вред но сти ве ли ких 
сло ва на епи та фу, ко ји је на пи сан у ви ду крип то гра ма, до би је се го ди на ње-
го ве смр ти: RE LIQ VI IS AN DRE AE BVDAY PHI SI CI DE PE STE CI VIBVS MO TO 
GRA TA FI LIA PO NIT. (При лог 26).

Бу да ји је у ру ко пи су оста вио и де ло о ле че њу ре у мат ских бо ле сти под 
на зи вом „Mo dus apli can di spi ri tum se da ti vum in cu ran dis mor bis rhe u ma ti cis, 
ali squ ae in ge ne re“, да ти ран с 14. сеп тем бром 1826. Је дан при ме рак ру ко пи са 
на ла зи се у би бли о те ци Фра ње вач ког са мо ста на у Ву ко ва ру, а пре пис у Све-
у чи ли шној би бли о те ци у За гре бу [Jávorka 1957; Schul zer et al., 1866; Dorn 1976; 
Мак си мо вић 2015; Ми кић 2004].

Ђу ро Штрајм (Ge or gi us Stre im) ро ђен је 1803. у Но вом Са ду, у Бач кој 
жу па ни ји. Био је ка то лич ке ве ро и спо ве сти. Ди пло ми рао је 1829. сте кав ши 
зва ње док то ра ме ди ци не. У Ву ко вар је из Пе ште до шао 1829. го ди не. Исте 
го ди не На ме сни штво је зах те ва ло да окру жни фи зи ку си ис пи ту ју при род на 
бо гат ства жу па ни ја у ко ји ма су би ли на слу жби („са мо ни кле биљ ке, ми не рал-
не и жи во тињ ске ма те ри је, а нај ви ше оне ко је мо гу да се ко ри сте за ле че ње 
или у тех нич ке свр хе“). Жу па ни ја је тај за да так по ве ри ла ву ко вар ском, та да 
при ват ном, ле ка ру др Ђу ри Штрај му, „за то што је је дан фи зик (Бу даи) ја ко 
стар, а дру ги (Фур ја ко вић) бо лу је од по да гре“. Убр зо, 1831, Штрајм је по ста-
вљен за се кун дар ног фи зи ку са, а 1846. и ре дов ног жу па ниј ског фи зи ку са. За 
чла на Пе штан ског кра љев ског ле кар ског дру штва, иза бран је 1843, а 1845. 
за ре дов ног чла на Ма ђар ског при ро до слов ног дру штва. Успе шно је ор га ни-
зо вао од бра ну и спре чио ши ре ње ко ле ре (1831). Ђу ро Штрајм ак тив но се, 
из ме ђу оста лог, ба вио и бо та ни ком. Ка ниц по ми ње да је Штрајм сво је при-
ло ге о фло ри Сре ма да вао бо та ни ча ри ма то га вре ме на. Ка да је 1855. спо је на 
Срем ска и Ви ро ви тич ка жу па ни ја, др Ђу ро Штрајм је пре шао из Ву ко ва ра 
у Оси јек [Schul zer et al., 1866; Mi ćić 1968].

Ма ти ја Кир хба ум (Kir chba um Mat hi as) био је ву ко вар ски апо те кар. Син 
је Фе лик са Кир хба у ма (Fe lix Kir chba um) (*Ми ку ло во, Мо рав ска, 1757 – †Ву-
ко вар, 1803), вла сни ка пр ве апо те ке у Ву ко ва ру. Фе ликс је ди пло ми рао 1786. 
у Пе шти и кра јем 1787. го ди не отво рио је апо те ку у Ву ко ва ру. По сле ње го ве 
смр ти су пру га Маг да ле на оста ла је са ма с ма ло лет ном де цом. Не што ка сни је 
уда ла се за про ви зо ра апо те ке Јо си фа Ро зма ни ћа ко ји је умро 1827, па је ру ко-
во ђе ње апо те ком пре у зео Фе лик сов син Ма ти ја Кир хба ум ста ри ји. Ма ти ја је 
ро ђен у Ву ко ва ру 4. мар та 1796. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у Бе чу 1826. За ни-
мао се и за бо та ни ку. У ње го вој би бли о те ци про на ђен је ве ли ки број струч-
них бо та нич ких књи га. Од 1864. био је члан Зо о ло шко-бо та нич ког дру штва 
у Бе чу („Ver han dlun gen der Zo o lo gisch-Bo ta nischen Ge sellschaft in Wi en“). 
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Са ра ђи вао је с по зна тим ау стриј ским бо та ни ча рем Ау гу стом Ка ни цем при-
ли ком ње го вог бо рав ка у Сре му 1864. го ди не. Ка ниц га спо ми ње као еме ри-
ти ра ног апо те ка ра и до брог по зна ва о ца фло ре око ли не Ву ко ва ра, ко ји му је 
са оп штио мно ге за ни мљи во сти и спе ци фич но сти фло ре то га кра ја. Из ме ђу 
оста лог, Ка ниц на во ди да је Ма ти ја у Ву ко ва ру као млад ви део чу ве ног бо та-
ни ча ра Ки тај бе ла ко ји је 1800. и 1808. бо ра вио у тим кра је ви ма. Го то во је си-
гур но да је Ки тај бел че сто на вра ћао у оче ву апо те ку, па и у дом апо те ка ра. 
Ма ти ја је умро 19. ма ја 1868 [Schul zer et al., 1866; Mi ćić 1968].

Ан дри ја Вол ни (An dre as Rap hael Wolny) ро ђен је 10. де цем бра 1759. у 
Шем ни цу, у Сло вач кој. Ра но је остао без оца ко ји је био ру дар ски над зор ник, 
а кад му је би ло 18 го ди на пре ми ну ла му је и мај ка. У род ном ме сту је за вр шио 
гим на зи ју а да ље шко ло ва ње на ста вио је у По жу ну (Бра ти сла ви) где је за по чео 
ме ди ци ну, а за тим при род не на у ке и пе да го ги ју. Мо же се прет по ста ви ти да се 
Вол ни бо та ни ком по чео ба ви ти још за вре ме сту дент ских да на. Ње гов ста ри ји 
су на род ник Ште фан Лум ни цер (Step ha ni Lum nit zer, 1749–1806), ау тор Flo rae 
Po so ni en sis (*Лај пциг, 1791), са ве ти ма и де лом по мо гао је Вол ни ју у са ку пља њу 
би ља ка, јер је Вол ни, по до ла ску у Кар лов це већ имао до ста оп се жан хер ба ри-
јум. Па тро нат Кар ло вач ке гим на зи је га је 1794. го ди не на по зив ми тро по ли та 
Стра ти ми ро ви ћа, а на пре по ру ку про фе со ра Крај ла, иза брао за про фе со ра 
гим на зи је, а убр зо за тим по ста вљен је и на ме сто ди рек то ра (При лог 28).

При лог 28. Ан дри ја Вол ни (1759–1847) и ње гов фак си мил
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За вре ме ње го ве слу жбе у гим на зи ји при род не на у ке има ле су при о ри-
тет. Учи ле су се у свим гра ма ти кал ним раз ре ди ма и у раз ре ди ма чо веч но сти. 
По сле ре фор ме на ста ве у Угар ској 1807/08. Кар ло вач ка гим на зи ја има ла је 
че ти ри гра ма ти кал на раз ре да и два раз ре да чо веч но сти. Уво де ћи ме тод очи-
глед не на ста ве осно вао је при ро до пи сне ка би не те. За две го ди не са ста вио је 
ми не ра ло шку збир ку од 800 ко ма да ми не ра ла и сте на, а у око ли ни Кар ло-
ва ца и по Сре му са ку пљао је биљ ке за сво је хер ба ри ју ме. 

Пре не го што је на стао хер ба ри јум Ан дри је Вол ни ја, у Кар ло вач кој гим-
на зи ји, за по тре бе на ста ве по сто јао је Her ba ri um Blac kwel li a num из Нирн бер га 
– пр ви ко ји је са др жа вао пре со ва не биљ ке, а не цр те же као до та да. Овај је 
хер ба ри јум за те као Ан дри ја Вол ни те је от по чео с фор ми ра њем сво га хер-
ба ри ју ма. По ред сва ке биљ ке за пи сао је њен ла тин ски и не мач ки на зив, а 
по ред по је ди них и срп ски. По сто ји ми шље ње да је на род на име на по је ди ним 
биљ ка ма у том хе р ба ри ју му за пи сао За ха ри је Ор фе лин. Го ди не 1797. Вол ни 
је са чи нио пр ву све ску („cen tu ri ju“) сво је Flo re. Је дан хер ба ри јум, ко ји је вре-
ме ном до ста оште ћен, да нас се на ла зи у при ро до пи сној збир ци Кар ло вач ке 
гим на зи је (Flo rae Syrmi en sis seu Plan ta rum in Syrmio spon te na scen ti um an no 
1797. Cen tu ria I et III), а дру га два на ла зе се у Пе штан ском му зе ју (No ta ta bo-
ta ni ca ad flo ram Hun ga ri ae et Syrmii spec tan cia и Spe ci men flo rae Car lo vi ci en sis). 
Дру га кар ло вач ка цен ту ри ја из гу бље на је за вре ме Пр вог свет ског ра та. Ау густ 
Ка ниц је у сво ме де лу Die bis her be kan nten Pflan zen Sla vo ni ens, пре ма по да-
ци ма Ва лен ти на Кар ла, обе ле жио зве зди ца ма све биљ ке ко је се на ла зе у Вол-
ни је вом хер ба ри ју му у Бу дим пе шти (При лог 29). По сто ји у Ка р ло вач кој бо-
та нич кој збир ци, из ван Вол ни је вих „Цен ту ри ја“, ве ли ки број при ме ра ка 
би ља ка ко је се при пи су ју на уч ни ци ма ван Срем ских Кар ло ва ца. Као што 
смо већ на ве ли, нај ви ше су за сту пљени прилози Јо сифа Пан чића са око 400 
би ља ка ко ји је приликом јед не по се те гим на зи ји пре гле дао хер ба ри ју ме, ме ђу 
њи ма и Вол ни јев.

У на уч ним кру го ви ма Ан дри ја Вол ни био је ве о ма це њен као бо та ни чар, 
хе ми чар и ми не ра лог. Ре ген сбур шко бо та нич ко дру штво (1803) и Ми не ра-
ло шко дру штво у Је ни иза бра ло га је за по ча сног чла на. У Бу ди му је об ја вио 
де ло Hi sto ri ae na tu ra lis ele men ta (1805).

Вол ни се 1798. го ди не оже нио Ха ри том Са бор ски, ћер ком над зор ни ка 
сви ла ре у Ири гу, с ко јом је имао осам кће ри и јед ног си на. Ка ко при ма ња у 
про све ти ни у оно вре ме ни су би ла до вољ на, да би по бољ ша ли свој ма те ри-
јал ни по ло жај, про фе со ри и ди рек тор Кар ло вач ке гим на зи је из најм љи ва ли 
су со бе за ста но ва ње за ђа ке ги ман зи је. То су би ла де ца из имућ ни јих тр го-
вач ких по ро ди ца. По сто ји по да так да је у Вол ни је вом пан си о ну би ло кон-
стант но шест до се дам ђа ка и за себ но ђак-ин струк тор. Ме ђу тим, ка ко су 
гим на зиј ски фон до ви по сле На по ле о но вих ра то ва и де вал ва ци је нов ца би ли 
то ли ко сла би, да ни је би ло из гле да да би мо гли ис пла ћи ва ти пен зи је сво јим 
про фе со ри ма, до шао је у пи та ње Вол ни јев оп ста нак у Ка р лов ци ма. Због 
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сла бе ма те ри јал не си ту а ци је, а ка ко је већ био по знат као хе ми чар, при хва-
тио је ме сто ди рек то ра фа бри ке у Му жа ју (Mus zay) у Бе ре шкој жу па ни ји те 
се та мо и пре се лио. На кон два мо жда на уда ра пре ми нуо је 17. ок то бра 1827. 
у Му жа ју [Петровић 1991; Pe rić et al., 2013; Мар че тић и Ба бић 1952; Ја ко вљев 
1999; Стој шић 2010].

У Кар лов ци ма је Вол ни имао ве ли ки број при ја те ља. Је дан од њих био 
је и сâм ми тро по лит Стра ти ми ро вић. Кар лов ча ни су во ле ли Вол ни ја и као 
гим на зиј ског про фе со ра и као чо ве ка, па су 1821. мо ли ли Па тро нат да га 
вра ти у Гим на зи ју, што због ма те ри јал них при ли ка ни је би ло мо гу ће.

Не ки од Вол ни је вих при ја те ља у Кар лов ци ма та ко ђе су се ба ви ли при-
род ним на у ка ма, а по себ ну па жњу за слу жу је кар ло вач ки ма ги страт ски чи-
нов ник Јо зеф Шанц (Io seph Schanc). Био је Вол ни јев при ја тељ и пра ти лац 
на бо та нич ким и ми не ра ло шким екс кур зи ја ма. По ка зи вао је ве ли ко ин те-
ре со ва ње за бо та ни ку, ми не ра ло ги ју и ге о ло ги ју, па је и сâм са ку пљао биљ-
ке за хер ба ри јум. Још и да нас, у Бо та нич кој збир ци Кар ло вач ке гим на зи је 
по сто ји Хер ба ри јум Јо зе фа Шан ца. За за слу ге око ши ре ња ин ду стриј ских 
би ља ка име но ван је 1813. го ди не за по руч ни ка еко ном ске стру ке у Вој ној 
кра ји ни.

Жу жа на Бун ке у јед ном сво јем ра ду по ста вља пи та ње ка ко, ка да и где 
су се сре ли Ан дри ја Вол ни и Пал Ки тај бел. Јед на од мо гућ но сти је да је то 
би ло у око ли ни Пе ште и Бу ди ма, где је Ки тај бел био адјункт (аси стент) у 
Бо та нич кој ба шти Уни вер зи те та. Чи ни се ипак да је Вол ни сâм са ку пљао 
биљ ке, а да је Ки тај бел ка сни је пре гле дао и про у чио Вол ни јев хер ба ри јум 

При лог 29. Her ba ri um Wolnyanum
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и на 66 Вол ни је вих ети ке та оста вио свој за пис, а не ке ети ке те и про ши рио. 
Очи глед но је да су би ли у кон так ту. Да ли пре пи ском или су се и лич но позна-
ва ли – оста је не по зна то.

Про у ча ва ју ћи Her ba ri um Wolnyanum Бун ке на во ди да је јед но вре ме 
Вол ни био усме рен на при ку пља ње ле ко ви тог би ља, што би се мо гло до ве-
сти у ве зу с ње го вим ин те ре со ва њем за фар ма ког но зи ју ко је да ти ра још из 
сту дент ских да на, као и за ме ди ци ну, ко је је ис ка зао уво ђе њем стро гих хи-
ги јен ских ме ра и про пи са у Кар ло вач кој гим на зи ји у вре ме ње го вог ди рек-
то ро ва ња, за кљу чу је да ље Жу жа на Бун ке.

Aндрија Вол ни не се бич но је по ма гао и мла ђим ис тра жи ва чи ма и на уч-
ни ци ма. Бун ке на во ди при мер мла дог при ста ва (аси стен та) на Бо та нич кој 
ка те дри Уни вер зи те та у Пе шти, Јо зе фа Са дле ра (Jo seph Sa dler), ко ји је 1820. 
го ди не бра нио сво ју ди сер та ци ју о па пра ти ма. Вол ни му је та да по слао мно-
штво по да та ка из сво га хер ба ри ју ма. Код по је ди них при ме ра ка на вео је и ме сто 
про на ла ска, нпр. за па прат је ле нак (Asple ni um sco lo pen dri um): „Ad Car lo witz 
in Syrmio, in Sil va Straz si lo vo fre qu ens, item in Sla vo ni ae sil vis; in su bal pi nis 
AD Erdöd Co mi ta tus szat ma ri en sis“, а за злат ну па прат (Asple ni um ce te rach): 
„in Ri mis sa xo rum Pe tro va ra di ni, et eo rum qui iter ex Al ba Ec cle sia ad Mol da vi am 
fa ci en ti bus ad si ni stram Da nu bii por tam as sur gunt. Sep tem vri, 1817“ [Bun ke 
1996].

Кар ло Ге орг Ру ми (Karl Ge org Rumy) је на кон од ла ска Ан дри је Вол ни-
ја по ста вљен за ди рек то ра Кар ло вач ке гим на зи је. Ро ђен је 18. но вем бра 1780. 
у ме сту Спи шка Но ва Вес (Сло вач ка). Го во рио је сло вач ки, не мач ки, ма ђар-
ски, ла тин ски, грч ки и срп ски је зик. Ба вио се фи ло ло ги јом, исто ри јом и при-
род ним на у ка ма. До бро је по зна вао кла сич не је зи ке, па је у Гим на зи ји увео 
уче ње грч ког је зи ка и био пр ви пре да вач. Бр зо је сте као на кло ност ми тро по-
ли та Стра ти ми ро ви ћа, ко ји му је кр стио тро је де це. Кад је ми тро по лит умро, 
Ру ми му је на пи сао не кро лог у Но ви на ма Серб ским (бр. 41–44, за 1836). Ру ми 
је имао на ме ру да на ста ви Вол ни јев рад на са ку пља њу рет ких при ме ра ка 
кар ло вач ке и срем ске фло ре. На пи сао је 1842. го ди не де ло Szerém éghaj la ta 
Szlavoniában. A magyar or vo sok és természetvizsgálók nagygyűlésének munká latai 
(„О под не бљу Сре ма и Сла во ни је...“). Ка ниц је ово де ло ока рак те ри сао као 
не кри тич ку ком пи ла ци ју Вол ни је вог де ла. Прем да се тру дио да у Гим на зи ји 
одр жи ре но ме шко ле ка кав је има ла у Вол ни је во вре ме, не ма ју ћи так та из гу-
био је при вр же ност ђа ка и на кло ност кар ло вач ког гра ђан ства до те ме ре да су 
Кар лов ча ни под не ли пред став ку Па тро на ту про тив ње га. Због све га је био 
при мо ран да 1821. го ди не на пу сти Кар лов це. Иза бран је за под рек то ра и ка-
ти хе ту у Еван ге лич ком ли це ју у По жу ну, али се ни та мо ни је ду го за др жао. 
Тра же ћи уно сни је ме сто пре шао је 1824. у ка то лич ку ве ру и био по ста вљен 
за про фе со ра и би бли о те ка ра у Над би скуп ском пре зви те ри ју у Остро го ну. 
Умро је у Естер го му 5. aприла 1847. [Schul zer et al., 1866; Пе тро вић, 1991; 
Kor mošová 1998; Cha lu pecký und Fal lenbüchl  1987].
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При лог 30. Кар ло Ге орг Ру ми (1780–1847)

Бар то ло меј Ема ну ел Го дра (Bartholomäus Em ma nuel Go dra) био је вој ни 
ле кар. Ро ђен је 18. ју на 1834. у Ла ли ћу (La lity) у Бач кој. Ро ди те љи су му по-
ре клом из ме ста Бо ху ни це у Сло вач кој. У Ла ли ћу су би ли учи те љи у Еван-
ге лич кој шко ли, а отац од 1836. и ди рек тор. Бар то ло меј је по сле за вр шет ка 
сред ње шко ле упи сао сту ди је ме ди ци не у Бе чу. Ди пло ми рао је на Вој но ме-
ди цин ској ака де ми ји „Јо зе фи нум“ 1867. го ди не. По ста вљен је за вој ног ле ка ра 
у Срем ској Ми тро ви ци, по што је она на под руч ју Срем ске вој не гра ни це би ла 
се ди ште Пе тро ва ра дин ске 9. по гра нич не пе ша диј ске ре ги мен те. Ка сни је је 
био уна пре ђен у ви шег вој ног ле ка ра у чи ну пот пу ков ни ка. По ред свог ле кар-
ског по зи ва Бар то ло меј Го дра ак тив но се ба вио би о ло шким, а на ро чи то бо та-
нич ким сту ди ја ма, па се на том по љу ис та као у ши рим на уч ним кру го ви ма. 
По стао је члан Кра љев ског на уч ног дру штва зо о ло га и бо та ни ча ра у Бе чу 
[Mirković 1961; Zbir ka Ma tič nih knji ga…, 1731/32; 1834; Rodokmeň ro du Go drov-
cov 2016; Се ги 2010; Ma tič na knj. umr lih Ri mok. ur. Ru ma, 1860–1878; Gle sin ger 
1965].

По ред при род них бо гат ста ва под руч ја Пе тро ва ра дин ске ре ги мен те у 
ко јем је жи вео и ра дио, ис тра жи вао је, про у ча вао и за пи си вао жи вот и здрав-
стве но ста ње ста нов ни ка овог под руч ја, при вре ду, еко ном ске усло ве, кул тур-
но-исто риј ске при ли ке. Као ре зул тат овог сво га ра да об ја вио је 1873. го ди не 
у Зе му ну сво је нај зна чај ни је де ло, мо но гра фи ју о Сре му (Mo no grap hie von 
Syrmien: et hno grap hisch-to po grap hische, kul tur hi sto rische und sta ti stische Skiz ze 
des Pe ter wa ra de i ner Grenz-Re gi ment sbe zir kes: mit be son de rer Berücksic hti gung 
der in Syrmien kul ti vir ten und wild wac hsen den Glu ma ceen: mit ei ner Kar te) (При-
 лог 31).
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При лог 31. На слов на стра на мо но гра фи је Б. Е. Годре

При лог 32. Утицај станишта на вегетационе форме глумацеја из Срема 
(из монографије Б. Е. Годре)
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При лог 33. Систематика глумацеја из Срема (из монографије Б. Е. Годре) 

У уво ду ове, за исто ри ју и бо та ни ку Сре ма дра го це не књи ге, пи сац је 
обра зло жио да је као члан Цар ско-кра љев ског бо та нич ког дру штва у Бе чу 
био за мо љен од Ко ми те та да за Свет ску из ло жбу са ста ви рад из бо та ни ке. 
Oдабрао је област бо та ни ке ко ја још ни је би ла до вољ но ис тра же на, ко ја мо же 
би ти од ко ри сти, не са мо за ста нов ни ке Ре ги мен те, не го и за оп шти ин те рес, 
а то је осврт на биљ ке с овог под руч ја, из по ро ди це пра вих тра ва – та да Glu-
ma ce ae или Glu mi flo rae, да нас Gra mi ne ae или Po a ce ae. Ка ко је са бо та нич ког 
гле ди шта ова област би ла не по зна та са ста вио је и при до дао књи зи пи са ни 
(„ски ци ра ни“) хер ба ри јум глу ма це ја. „Ски ца“ је об у хва ти ла по де лу и опис 
пра вих тра ва уоп ште, при каз њи хо вих ве ге та циј ских је ди ни ца пре ма ме сту 
на ла за и вре ме цве та ња пре ма хро ноло шком ре ду, за тим та бе ле же тви за 1870. 
и 1871. го ди ну, упо ред не та бе ле те жи на це ре а ли ја, као и та бе ле о хра њи вој 
вред но сти вр ста жи та. На зи ви за по је ди не вр сте ис ка за ни су на ла тин ском 
је зи ку, а код не ких вр ста и са на род ним име ни ма на не мач ком, ма ђар ском, 
че шком, сло вач ком, срп ском (хр ват ском), фран цу ском, ита ли јан ском, ен гле-
ском и ру ском је зи ку. На кра ју увод ног де ла књи ге ау тор ис ти че да га је љу бав 
пре ма на у ци и кул ту ри овог под руч ја мо ти ви са ла да на пи ше ово де ло, па 
ако по што ва ни чи та о ци бу ду бла го на кло но при ми ли и оце ни ли ре зул та те 
ње го вог ра да, схва ти ће да је ње гов за да так, ко ји је вред но и с ра до шћу оба вљао, 
био успе шан.

Го дри на књи га по де ље на је у пет де ло ва. 
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Пр ви део по све ћен је ет но граф ско-то по граф ском, кул тур но-исто риј ском 
и ста ти стич ком опи су под руч ја Ре ги мен те, ко ја је осно ва на 1750. го ди не. У 
по ли тич ком по гле ду по де ље на је на че ти ри ко та ра, а у вој ном на 12 ком па-
ни ја. Ста нов ни ци су гра ни ча ри: Нем ци, Ср би, Сло ва ци, Ма ђа ри, Кли мен те 
и Је вре ји. Нај ви ше је пра во слав ног ста нов ни штва (57.304), за тим ка то лич ког 
(18.803) и про те ста нт ског (4.520). Оста лих је 609 што укуп но чи ни 80.018, 
ко ли ко на ста њу је те ри то ри ју Ре ги мен те. На чин жи во та гра ни ча ра је јед но-
ста ван. Ку ће ста нов ни ка са сто је се из јед не со бе, ку хи ње и јед ног над зем ног 
по дру ма, а од хра не нај ви ше ко ри сте па суљ, сла ни ну и цр ве ни лук, а пре ко 
зи ме свињ ско ме со. Кон зу ми ра ју ви но и ра ки ју (шљи во ви цу). Оде ћа се са сто-
ји из гру бо ва ља ног сук не ног ка пу та (гуњ ца), сук не них пан та ло на, плав ка-
стог пр слу ка, опа на ка и ву не них обо ја ка. Зи ми обла че и бун ду до ко ле на, од 
ов чи је ко же. Гла ву нај че шће по кри ва ју фил ца ним ше ши ром ши ро ког обо да, 
а зи ми шу ба ром. Ле ти, ка да је то пло на го ло те ло обла че ко шу ље и ду ге га ће 
од из бе ље ног плат на и хо да ју бо си. 

Сле ди кра так исто риј ски пре глед Сре ма и Ми тро ви це, као се ди шта шта-
ба Ре ги мен те, с по себ ним на гла ском на ан тич ки рим ски град Сир ми јум, где 
на по ми ње да ар хе о ло шки оста ци још увек при вла че на уч ни ке и ар хе о ло ге 
из це ле Евро пе. Удру же ње при ја те ља ста ри на у Ми тро ви ци осно ва ло је још 
та да му зеј ко ји је имао Ар хе о ло шки од сек и Од сек при род них на у ка.

Да ље на во ди да је цео пре део Ре ги мен те ис пре се цан број ним мо чва ра-
ма, по то ци ма и ка на ли ма, а да се по не где из ди же бре жу љак. Пре ма се ве ру се 
те рен из ди же и пре ла зи у пла ни ну (Фру шка го ра), ко ја не при па да те ри то ри-
ји Ре ги мен те, већ Про вин ци ја лу. Као нај ви ши врх пла ни не (уме сто Цр ве ни) 
спо ми ње Цр ни чот (1.698 сто па). У окви ру пла ни не по ми ње „Врд нич ке бре-
го ве“ и њи хо во бо гат ство у ми не ра ли ма и ру да ма: „пе шча ник, шкри ље вац, 
кри стал но вап но (креч), сер пен тин и ли скун“. Код Ста рог Слан ка ме на је де-
таљ но опи сао Сла ни из вор, ко ји је ње гов ко ле га, над ле кар у Срем ској Ми тро-
ви ци, др Јо зеф Шолц (Jo sef Scholz), пре ма на ло гу Ко ман де Ре ги мен те, ана ли-
зи рао и ука зао на мо гућ ност да се та во да упо тре би у бу дућ но сти за ле че ње 
скро фу ло зе и оста лих плућ них бо ле сти ко је у тим кра је ви ма вла да ју. 

У да љем опи су на во ди да под руч је Ре ги мен те нај ве ћим де лом за у зи ма ју 
ора ни це, за тим шу ме, по том ли ва де, па шња ци, воћ ња ци и ви но гра ди. Од шум-
ског др ве ћа нај ви ше је за сту пљен храст, че сто ве ли ких ди мен зи ја, за тим брест, 
граб, то по ла, ја сен, ја вор, ли па и оско ру ша. Др во се нај ви ше ко ри сти за про-
да ју ра ди об ра де, и за огрев. На зи ве шум ског др ве ћа, Го дра као при род њак и 
бо та ни чар, на во ди на ви ше је зи ка, као и на зи ве жбу на стог би ља: дрен, ле шник, 
глог, зо ва, цр ни трн и др. По том на бра ја и опи су је шум ске биљ ке-пу за ви це: 
бр шљан, па ви ти на, ку пи на, ди вља ви но ва ло за, као и биљ ке-на мет ни це: име-
ла и др. У на став ку на во ди да је Ре ги мен та бо га та и реч ним то ко ви ма ко ји 
на од ре ђе ни на чин огра ни ча ва ју ње ну те ри то ри ју. Осим ве ли ких ре ка Са ве 
и Ду на ва, по ми ње и Сту дву и Бо сут које слу же за ко му ни ка ци ју и тран спорт 
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др ве та, а бо га те су и ри бом (шту ка, ша ран, сом). Мо чва ре за у зи ма ју 10.000 
ква драт них ју та ра по вр ши не. По себ но ис ти че Обед ску ба ру као ста ни ште 
бар ског би ља (тр ска и шаш) и ег зо тич них пти ца мо чва ри ца, што го ди на ма 
при вла чи број не стра не ор ни то ло ге. Осим Обед ске, спо ми ње и број не ба ре 
ко јих да нас ви ше не ма због си сте мат ског ису ши ва ња. У ве зи с тим по ми ње 
рим ског им пе ра то ра Про ба ко ји је за по чео ису ши ва ње овог мо чвар ног под-
руч ја про ко па ва њем ка на ла Јар чи не ко ји и да нас по сто ји и ко јим се ви шак 
во да Сре ма од во ди у Са ву. У књи зи се го во ри и о кли ми, ко ја је оштра, зи ме 
чак из ра зи то хлад не.

Го ве дар ство је глав на гра на при вре де гра ни ча ра. Осим ро га те сто ке, ко ја 
слу жи и за ву чу, га је се још ко њи, ов це, сви ње, ко зе и ма гар ци. Из воз ро га те 
сто ке и сви ња нај зна чај ни ји је пред мет тр го ви не.

Од по љо при вред них кул ту ра нај ви ше се уз га ја ју: пше ни ца, је чам, про со 
и ку ку руз, а на са ла ши ма и лан и ко но пља, као биљ ке за тка ње, и ре пи ца за 
до би ја ње уља. За тим се по ми њу: кром пир, ку пус, ди ње и лу бе ни це, а у ба шта-
ма: па суљ, боб, цр ве ни и бе ли лук, са ла та, па при ка, кра ста вац, бун де ва и ти ква. 
Бе ле жи и да су ба ште гра ни ча ра пре те жно за пу ште не и не уз га ја ју се за чин-
ске биљ ке. Бо си љак се про на ла зи у сва кој срп ској ба шти, јер се ко ри сти у 
цр кви и при ли ком кућ них ре ли ги о зних оби ча ја. Ру зма рин је у Вој ној гра ни ци 
не из о ста ван украс код вен ча ња. Број не биљ ке га је не су у ле ко ви те свр хе, али 
и за раз ли чи те враџ би не. То су љу ди др жа ли у тај но сти, па је ау тор ове књи ге 
не ке од њих ис тра жио и са знао да се: ја се нак и зум бул ко ри сте за за шти ту 
де це од фра са; ку ку рек (Christ wurz, Ni es swurz, We i nachtsro se) за раз ли чи те 
враџ би не; ру тви ца као та ли сман за за шти ту де це од ве шти чи јег уро ка; сал-
ви ја (жал фи ја) ис пре пле те на с пе тло вим пер јем као та ли сман за вој ни ке ко ји 
од ла зе у бој; зо ва, вра тич, ка ло пер, пше на и др. код „љу бав них про бле ма“ (да 
се ста ре и не срет не љу ба ви по но во по ве жу); вра тич и пше на да ју се кра ва ма 
да не би из гу би ле мле ко, док мр ска слу жи за иза зи ва ње не при ја тељ ста ва и тд. 
Од ле ко ви тог би ља нај че шће су се уз га ја ли ан ђе ли ка или се лен, не вен и бе ли 
слез. Ду ва на има у сва кој гра ни чар ској ку ћи, нај ви ше за вла сти ту упо тре бу 
као „се љач ки ду ван“ или „кр жак“ (Ni co ti a na ru sti ca), а ре ђе се га ји ши ро ко-
ли сни ду ван, ко ји се ве што пре па ри ран не раз ли ку је од тур ског ду ва на ко ји 
углав ном слу жи за из воз.

Уо би ча је не др ве на сте во ћке ко је се га је су ја бу ка, кру шка, кај си ја, бре сква, 
тре шња, ви шња, шљи ва, орах, ба дем и бе ли и цр ни дуд. Во ћар ске шко ле и 
план та же ду до ва мо гу се на ћи у сва ком ве ћем ме сту и у њи ма се одр жа ва 
прак тич на обу ка у опле ме њи ва њу и уз га ја њу др ве ћа. Глав на план та жа под 
ру ко вод ством струч ног ба што ва на, пла ће ног од сред ста ва из Ре ги мен те, на-
ла зи ла се у штап ском ме сту Ми тро ви ци, где су гра ни ча ри до би ја ли бес плат-
не опле ме ње не воћ не мла ди це. Јед на од ред ба Ге не рал не ко ман де из 1856. 
про пи си ва ла је да сва ки гра ни чар ски мла дић, пре не го што до би је до зво лу 
за вен ча ње, мо ра под не ти до каз да је у сво јој ку ћи за са дио и по ди гао шест 
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сад ни ца воћ ки. Шљи ви ци се на ла зе у сва кој гра ни чар ској ку ћи, а од шљи ва 
се пе че по зна та шљи во ви ца и ку ва пек мез. Да ље у књи зи на во ди да ду до во 
др во да је соч не је сти ве пло до ве, али се ра ди је кул ти ви ше за уз га ја ње сви ле не 
бу бе, па по ми ње да је у ра ни јим вре ме ни ма сва ко ко је по ди гао 30 ду до вих 
ста ба ла до би јао нов ча ну на гра ду. Га је ње сви ле не бу бе ра ни је је на под руч ју 
Ре ги мен те било раз ви јено, али у пе ри о ду ка да су се де си ле по пла ве 1869, 1870. 
и 1871. го ди не и ка да су ду до ви по то пље ни про па ле су и гу се ни це, па је уз гој 
сви ле не бу бе био за у ста вљен. Дуж пу те ва и ули ца са де се ба грем и то по ла, 
на ме сту где су ра ни је би ли ду до ви, бре сто ви, ја во ри и вр бе. Нај ви ше ви но-
гра да је код Кар ло ва ца, а у ове кра је ве до нео их је рим ски цар Проб. Ла ћа рач-
ка и Ада ше вач ка ком па ни ја про из во де у ви но гра ди ма код Бин гу ле и Ди во ша 
ви но „пи шти на“, а два на е ста ком па ни ја код Бе о чи на и Бу ков ца ви но „са лак си-
ја“, док се у Те о чи ну, из ме ђу Ја ска и Ри ви це, пра ви ква ли тет но ви но „аус брух“. 
У ви но гра ди ма гра ни ча ри са де ку пус и рот кву, а од во ћа ка бре скве, тре шње, 
ви шње и гу ње. У књи зи сле ди оп ши ран при каз га је ња крм ног би ља (де те-
ли на, лу цер ка, му хар, ре па, гра хо ри ца), као и ли вад ског би ља, тј. раз ли чи тих 
вр ста тра ва, што је и глав на те ма дру гог де ла књи ге. У за ви сно сти од ква-
ли те та зе мљи шта (до бра зе мља, мр ша во зе мљи ште, вла жне ли ва де, пе ско-
ви то зе мљи ште, бре жуљ ка сти те ре ни) на ве де не су вр сте би ља ка ко је на 
њи ма успе ва ју. 

Као увод у са др жај дру гог де ла ове књи ге, ау тор је са бо та нич ког гле ди-
шта за пи сао: „По што у Сре му, а по себ но на под руч ју Ре ги мен те, на ли ва да ма, 
па шња ци ма, ису ше ним мо чва ра ма, шу ма ма и шум ским ли ва да ма, тра ве вео-
ма буј но и у ве ли кој ко ли чи ни, у при род ном, још не кул ти ви са ном ста њу, 
ра сту, ја ви ла ми се иде ја да у Сре му кул ти ви са не, као и ди вље, са мо ни кле 
глу ма це је (Glu ma ce ae), гра ми не је (Gra mi ne ae) и ци пе ра це је (Ci pe ra ce ae) пре-
па ри рам на јед ном кар то ну и у фор ми хер ба ри ја по ша љем на Свет ску из ло-
жбу у Бе чу 1873. го ди не, под на зи вом ’Glu ma ce ot he ca Syrmi en sis’“.

Ни је по зна то да ли је др Го дра ова кав хер ба ри јум по слао на Свет ску из-
ло жбу, ни ти ка кав је успех на из ло жби по сти гао, ако га је по слао.

У дру гом де лу књи ге, ко ји но си на слов „О Глу ма це ја ма уоп ште“ („Ue ber 
Glu ma ce aen in all ge me i nen“) ау тор је опи сао глав не ка рак те ри сти ке ове вр сте 
би ља ка, њи хо ву зна чај ну рас про стра ње ност, и бо гат ство вр ста и зна чај за 
људ ску по пу ла ци ју.

Тре ће по гла вље по све ће но је ути ца ју раз ли чи тих ста ни шта на ве ге та ци о-
не фор ме (1. шум ске ве ге та ци о не фор ме, 2. ве ге та ци о не фор ме сун ча них бре-
жу ља ка и гр мо ви тих ме ста, 3. ве ге та ци о не фор ме трав на тих пу ста ра и сте па, 
4. ве ге та ци о не фор ме ли ва да, 5. ве ге та ци о не фор ме мо чва ра, оба ла и др., 6. 
ве ге та ци о не фор ме об ра ђе ног зе мљи шта, без кул ти ви са ног би ља, 7. ве ге та-
ци о не фор ме пу стих ме ста, и 8. фор ме жи та и оста лих кул ти ви са них тра ва).

У че твр том по гла вљу је при ка за но вре ме цве та ња глу ма це ја у Сре му 
(март –мај), као и си сте ма ти ка срем ских глу ма це ја на ла тин ском, не мач ком, 
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срп ском или хр ват ском и сло вач ком је зи ку. По след ње, пе то по гла вље по све-
ће но је при ка зу ре зул та та же тве жи та ри ца и дру гих по љо при вред них кул-
ту ра у Сре му у 1870. и 1871. го ди ни, њи хо вој ну три тив ној вред но сти, као и 
по тре ба ма у жи та ри ца ма у на ред ним го ди на ма. Сма ње ње бро ја жи те ља на 
под руч ју Ре ги мен те у 1871. го ди ни обра зло жио је епи де миј ским бо ле сти ма 
ко је су у прет ход ним го ди на ма вла да ле (ма ла ри ја, шар лах и бо ги ње), што је 
до ве ло до ви со ког мор та ли те та ста нов ни штва. У за кључ ку је Го дра ис ка зао 
скром ну на ду да ће ова мо но гра фи ја би ти од ко ри сти, ка ко за ла и ке, та ко и 
за струч ња ке. На по ми ње да је при ли ком пи са ња мо но гра фи је по ред сво јих 
вла сти тих ис ку ста ва, ко ри стио и по је ди не на уч не и струч не пу бли ка ци је, 
као и та бе ле по ли тич ких и управ них гра ни чар ских вла сти [Go dra 1873; Bent ham 
and Ho o ker 1862–1883].

Бар то ло меј Го дра је ра до ве из бо та ни ке об ја вљи вао и у пе ри о ди ци Об зор 
(1870), Österreichische bo ta nische Ze itschrift (1877) итд. [Dítě et al., 2016; Mir-
ko vić 1961; Gle sin ger 1965; Du gač ki 2012]. Бар то ло меј Го дра пре ми нуо je 18. ма ја 
1874. го ди не. Са хра њен је у Ру ми [Matična knj. umr lih Ri mo kat. ure da Ru ma, 
1860–1878].

У 18. и 19. ве ку на под руч је Вој не кра ји не, као и у ци вил ном де лу ју жних 
угар ских по кра ји на, на те ри то ри ју да на шње Вој во ди не и Хр ват ске, на се лио 
се ве ћи број Че ха и Сло ва ка, ме ђу њи ма и ле ка ра. Мно ги од њих оста ли су 
у овим кра је ви ма и сво јим ра дом сте кли ве ли ке за слу ге. Не ки су се, по ред 
сво га ле кар ског по зи ва, ба ви ли и бо та ни ком. Је дан од њих био је и Бо ху слав 
Ји руш. Ро ђен је у Пра гу 17. сеп тем бра 1841. го ди не. У Пра гу је и ди пло ми-
рао на Ме ди цин ском фа кул те ту (1865). Не ко вре ме ра дио је у Пра шкој оп штој 

При лог 34. Бо ху слав Ји руш (1841–1901)
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бол ни ци, а 1870. је по стао аси стент на Зо о хе миј ском за во ду у Пра гу. Го ди не 
1875. по зван је за ре дов ног про фе со ра бо та ни ке на но во о сно ва ном Све у чи ли-
шту у За гре бу. Ту је уре дио Бо та нич ко-фи зи о ло шки за вод, ко јем је по кло нио 
свој хер ба ри јум од 10.000 вр ста. Го ди не 1882. при Фи ло зоф ском фа кул те ту 
осно вао је фар ма це ут ски те чај, на ко јем је пре да вао фар ма ког но зи ју. Го ди не 
1886. за хва лио се на про фе су ри и вра тио у Праг, где је по стао про фе сор фар ма-
ко ло ги је и фар ма ког но зи је на Че шком уни вер зи те ту. За вре ме свог бо рав ка 
у За гре бу об ја вио је у струч ним ча со пи си ма ве ћи број ра до ва из обла сти бо-
та ни ке и ге о ло ги је, као плод ње го вих на уч них пу то ва ња по Дал ма ци ји. Био је 
уред ник Liječničkog vjesnika, а 1883. је био иза бран за до пи сног чла на Збо ра 
ли јеч ни ка Хр ват ске. Пре ми нуо је у Пра гу 16. ок то бра 1901. Иа ко ни је жи вео 
и ра дио на те ри то ри ји Сре ма, за слу жу је да бу де спо ме нут у овој сту ди ји као 
ле кар и као Чех, а пре све га као бо та ни чар [Gle sin ger 1965; Národní listy 1901].

На кон осло бо ђе ња од Ту ра ка те ри то ри ја да на шње Вој во ди не би ла је рет-
ко на се ље на, а ње на при род на бо гат ства још не ис тра же на:

• Због то га је у 18, па још и у 19. ве ку Вој во ди на би ла циљ но ис тра жи ва чко 
под руч је на уч ни ци ма и про фе со ри ма при род них на у ка, по себ но бо та ни-
ке, ми не ра ло ги је, ге о ло ги је, хи дро гра фи је и бал не о ло ги је, с уни вер зи те-
та у Бе чу, Пе шти и Кла у зен бур гу (Клужу). Онима ко ји су те пред ме те 
на сво јим ка те дра ма пре да ва ли и о то ме пи са ли на уч не ра до ве и књи ге. 

• Зна ча јан до при нос њи хо вом на уч ном де лу, као и све у куп ном по зна ва њу 
при род ног бла га ових кра је ва, а нај ви ше бо та ни ке, да ли су и ис тра жи-
ва чи из Сре ма: ле ка ри, апо те ка ри и про фе со ри, ко ји су се, по ред сво га 
основ ног по сла, ба ви ли и про у ча ва њем при ро де.

• Не ки од њих су о ре зул та ти ма сво га ра да об ја ви ли пу бли ка ци је и мо но-
гра фи је и би ли ци ти ра ни од та да шњих европ ских бо та нич ких ау то ри-
те та, а не ки су по ста ли и чла но ви европ ских на уч них при ро до слов них 
дру шта ва.
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БО РИ СЛАВ НАЛ ЧИЋ
СЛО БО ДАН Ђ. ЈО ВА НО ВИЋ1

На уч но дру штво за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Вој во ди не
Но ви Сад

ПО ЧЕ ЦИ РАЗ ВО ЈА ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ СЛУ ЖБЕ  
У СРЕ МУ

О по че ци ма раз во ја ла бо ра то риј ске слу жбе у Сре му по сто ји ве о ма ма ло 
по да та ка. На те ри то ри ји Срем ске жу па ни је по че так и раз вој здрав стве не 
слу жбе био је дру га чи ји не го на те ри то ри ји Вој не гра ни це.

При лог 1. Срем ска жу па ни ја (с по чет ка 20. ве ка) 

1 slo bo dan41@yahoo.com
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Срем је ге о граф ска це ли на ко ја је на се ве ру и ју гу огра ни че на Ду на вом, 
од но сно Са вом, а на ис то ку Ду на вом и ушћем Са ве. За пад на гра ни ца ни је 
до вољ но ја сна али се сма тра да је огра ни че на ре ка ма Бо су том и Ву ком. У 
за ви сно сти од исто риј ских при ли ка Срем је че сто ме њао по ли тич ку те ри-
то ри ју и гра ни це. 

Још пре ус по ста вља ња Срем ске жу па ни је, на овој те ри то ри ји ле че њем 
су се ба ви ли бер бе ри (занатлије) и фра њев ци. Ни по сле ус по ста вља ња Жу-
па ни је у њој ни је би ло ор га ни зо ва не здрав стве не слу жбе ни ти шко ло ва них 
ле ка ра. По че ци раз во ја здрав стве не слу жбе и апо те ка вре мен ски се да ти ра ју 
на крај 18. ве ка. Ад ми ни стра тив ни цен тар Срем ске жу па ни је био је Ву ко вар 
и у њему је 1787. отво ре на пр ва апо те ка [Mићић 1987].

РУ МА

Ру ма се пр ви пут по ми ње 1634. го ди не. Ме сто је по чет ком 18. ве ка за у-
зе то од стра не Ау стри је те је при па ло Ми тро вач ком вла сте лин ству [Мићић 
1987]. Ка да је 1745. го ди не ре ор га ни зо ва на Вој на гра ни ца, део Ми тро вач ког 
вла сте лин ства, са сре ди штем у Ми тро ви ци при пао је Вој ној гра ни ци. Дру ги 
део остао је у ци вил ном Сре му као по сед фе у дал них го спо да ра Ми тро вач ког 
вла сте лин ства. Као бу ду ће се ди ште свог вла сте лин ства 1746. го ди не ба рон 
Мар ко Пе ја че вић по чео је план ски да из гра ђу је Ру му као но во на се ље (ју жни-
је од ста рог се ла Ру ме). Већ 1748. по ми ње се да Ру ма има хи рур га. Ба рон Пе-
ја че вић је 1749. Ру ми дао ста тус тр го ви шта са ма ги стром и до де лио јој грб. 

При лог 2. Ру ма
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Ла бо ра то риј ска слу жба у Сре му је с раз во јем пр во за по че ла у Ру ми па 
је ово ме сто ста вље но на по че так овог ра да. Ла бо ра то риј ске ана ли зе и ов де 
су ве за не за рад апо те ка ко јих је у Ру ми би ло укуп но че ти ри. Пр ву апо те ку 
у Ру ми отво рио је 1795. Ла ди слав Ваг нер [Ar hiv Hr vat ske: Fond Srem ske žu-
pa ni je; Сав ков 2014: 253–254]. Апо те ка је по сле се дам го ди на за тво ре на (1802). 
Дру га по ре ду апо те ка отво ре на је 1816. (апо те кар Т. Тре шчик). Тре ћу апо те ку 
осно вао је Ан дри ја Ко зјак 1881. и че твр ту Ед мунд Хус 1912. По сто ји по да так 
да је Дру га апо те ка у Ру ми има ла струч не књи ге за пре глед мо кра ће ко је да-
ти ра ју из 1878. и 1903. го ди не [Мићић 1987].

Основ не ана ли зе ури на и кр ви по че ли су пр ви да ра де ле ка ри у сво јим 
ор ди на ци ја ма као и апо те ка ри у апо те ка ма. Да рад у апо те ка ма у Сре му ни је 
но ви јег да ту ма по ка зу ју би о хе миј ски ре а ген си за до ка зи ва ње ше ће ра у ури-
ну и упу ти за рад са њи ма, и ко ји се на ла зе за пи са ни у нај ста ри јем са чу ва ном 
ма ну а лу апо те ке Хондл у Ру ми ко ји по ти че из вре ме на по сле 1869. [Мићић 
1987; Мај кић-Синг и сар. 1998]. Ра ди се о сле де ћим ре а ген си ма, од ко јих је 
ве ћи на да нас за бо ра вље на: је дан ре а генс без име на ау то ра на ба зи би змут-ка-
ли јум-тар та ра та; ре а генс по Бот ге ру (Böttger) на ба зи би зму то вог ба зич ног 
ни тра та; ре а генс по Хе ле ру (Hel ler) (уве ден 1844) на ба зи ка ра ме ли за ци је у 
при су ству ка ли јум-хи дрок си да; ре а генс по Мул де ру (Mul der) на ба зи ин ди га; 
и да нас још до не кле по зна ти ре а ген си по Тро ме ру (Trom mer) (уве ден 1841) 
и Фе лин гу (Fe hling) (уве ден 1848). По ред на ве де них ре а ге на са за бе ле же них 
у том нај ста ри јем ма ну а лу као и у ка сни јим ко ји су пи са ни у пе ри о ду од 1884. 
до 1918. за пи са но је још 40 би о хе миј ских ре а ге на са. Ме ђу њи ма се на ла зе 
не ки ко ји су два или ви ше пу та за пи са ни у ра зним све ска ма ма ну а ла [Мићић 
1987]. Та ко су за пи са ни Ре а ген си за мо кра ћу:

• 5 ди а зо ре а ге на са, 
• 16 ре а ге на са за до ка зи ва ње или по лу кван ти та тив но од ре ђи ва ње бе лан-

че ви на. Мно ги од њих су да нас за бо рав ље ни, као нпр. ре а генс по Фук су 
(Fuchs) с фе но лом и гли це ри ном; ре а генс по Јо ле су (Jol les) и ре а генс по 
Ама ну (Am man) са су бли ма том; за тим ви ше њих код ко јих ни је за пи са но 
име ау то ра, са со зо јо до лом, та ни ном, амо ни јум-мо либ дат-су бли ма том, 
ка ли јум-јо ди дом и др.; као и да нас још по зна ти ре а генс по Ес ба ху (Es bach),

• 9 ре а ге на са за до ка зи ва ње или по лу кван ти та тив но од ре ђи ва ње ше ће ра. 
Мно ги од њих да нас су за бо ра вље ни, као нпр. ре а генс по Ели о ту (El li ot) 
са сул фа том ба кра и бор ном ки се ли ном; ре а генс по Фа ро ју (Fa roy) са сул-
фа том ба кра, ма ни то лом и амо ни ја ком; по Ри глер-Џе си ју (Ri e gler-Jessy) 
с фе нил-хи дра зо ном; по Бе хрен зу (be hrenz) с ба зич ним би змут-ни тра том 
и ка ли јум-на три јум-тар та ра том; по Хеј ну (Hein) са сул фа том ба кра и ка-
ли јум-хи дрок си дом; за тим ви ше њих код ко јих ни је за пи са но име ау то ра, 
с ти мо лом, сум пор ном ки се ли ном, фе нил-хи дра зи ном као и ре а генс по 
Ни лан де ру (Nylan der). 
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За ни мљи во је да Фе лин гов ре а генс ни је за пи сан у ка сни јим ма ну а ли ма. 

• 1 ре а генс на крв у мо кра ћи с хло ро фор мом и сир ћет ном ки се ли ном,
• 1 ре а генс на гној у мо кра ћи с тинк ту ром Гу а ја ци,
• 1 ти фо ид (Typhoid) ре а генс на ба зи ме ти лен ског пла ви ла,
• ре а генс по Гун цбур гу (Gun zbur gu) за до ка зи ва ње сло бод не со не ки се ли не 

у же лу дач ном со ку,
• Ха је мов (Hayem) рас твор за хе ма то ло ги ју,
• 5 бо ја за бо је ње бак те ри о ло шких пре па ра та. 

Они си гур но ни су ко ри шће ни у апо те ци, јер апо те ка ни је има ла од го ва-
ра ју ћи ми кро скоп. Ве ро ват но су из ра ђи ва ни за ле ка ре од ко јих су не ки вр ши-
ли бак те ри о ло шке пре тра ге, као нпр. за др Ђор ђа Мак си мо ви ћа ко ји је у Ру му 
до шао 1913. го ди не и ко ји је у сво јој ор ди на ци ји ре дов но вр шио би о хе миј ске 
и бак те ри о ло шке пре тра ге. Не ма по да та ка ко је су ана ли зе би ле у пи та њу 
[Мићић 1987].

У Дру гој рум ској апо те ци при да ва ла се ве ћа ва жност би о хе миј ским ана-
ли за ма не го што је то би ло уо би ча је но [Мићић 1987]. Вла сник ове апо те ке 
био је Јо хан Карл Хам фво гел ста ри ји (Jo hann Carl Ham fvo gel)2. Био је истин-
ски пре да ни суд ски хе ми чар [Савков 2014]. На пред на ве де ни ре а ген си по-
ти чу из вре ме на на кон 1869, ка да су вла сни ци ове апо те ке би ли из по ро ди це 
Хондл (Јо зеф I Хондл) [Савков 2014]. О ин те ре со ва њу апо те ка ра из ове по ро-
ди це за ис пи ти ва ње ури на све до чи књи га из 1878. ко ју је по кло нио но во сад-
ски апо те кар Кар ло Гро син гер (Carl Gros sin ger)3 [Lo e bisch 1878; Сав ков 2014]. 
Зна чи да су се Хон дло ви још 1884. ин те ре со ва ли за ове ана ли зе а ка сни је су 
се слу жи ли јед ним при руч ни ком из 1903 [Senft 1903]. Из овог пе ри о да по сто-
ји са чу ва на ми кро хе миј ска ва га.

Ка да је Ми лан Ми ћић 1934. [Мићић 1987] пре у зео ту апо те ку за те као 
је ури но ме тар за од ре ђи ва ње спе ци фич не те жи не ури на, са ха ро ме тар за од ре-
ђи ва ње ше ће ра вре њем, ал бу ми но ме тар по Ес ба ху (Es bach) и је дан ве ли ки 
мо дел по ла ри ме тра-са ха ри ме тра про из вод ње Рај херт (Re ic hert). По сле 1934. 
апо те ка још ви ше и ин тен зив ни је ра ди на би о хе миј ском од ре ђи ва њу. По ред 
оста ле са вре ме не ла бо ра то риј ске опре ме на ба вљен је и но ви Цај сов по ла ри-
ме тар (Ze iss Po la ri me ter) с ко јим су се мо гли вр ши ти, по ред утвр ђи ва ња ше-
ће ра, и ана ли зе ле ко ва. Осим ком плет ног пре гле да ури на (укљу чу ју ћи и ми-
кро скоп ски пре глед се ди мен та) вр ши ло се и од ре ђи ва ње ше ће ра у кр ви по 
ми кро ме то ди Ха ге дорн-Јен сен (Ha ge dorn-Jen sen met hod), од ре ђи ва ње урее 
по Ам бра ду, пре глед крв не сли ке и не ке основ не бак те ри о ло шке пре тра ге 
(углав ном на го но кок, узроч ни ка го но ре је). Про блем мно гих ана ли за био је 

2 Хам фво гел ста ри ји ро ђен је у Бе лој Цр кви 1798, а пре ми нуо у Ру ми 1861. Ди пло ми рао 
је фар ма ци ју у Пе шти 1830.

3 Ро ђен је 1830, а пре ми нуо 1891. Ди пло ми рао је у Бе чу 1851.
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у то ме да су се оне ре ла тив но рет ко тра жи ле па је сва ки пут тре ба ло да се 
пра ве но ве ге не ра ци је што је зах те ва ло ве ћи утро шак вре ме на и ма те ри ја ла 
што ни је би ло рен та бил но. 

У овој апо те ци ко ја је по ста ла др жав на, осно ва на је 1957. са вре ме на 
Кли нич ко-би о хе миј ска ла бо ра то ри ја, ко ја је ин те гра ци о ним про це си ма у 
здрав ству 1963. пре ра сла у Ла бо ра то ри ју До ма здра вља у Ру ми.

Пр ви спе ци ја ли ста ме ди цин ске би о хе ми је у Ру ми био је ма ги стар фар-
ма ци је Ми лан Ми ћић ко ји је и нај за слу жни ји за раз вој ла бо ра то риј ске слу жбе 
у Ру ми у 20. ве ку. Спе ци ја ли за ци ју је по ло жио 1968. го ди не. На кон ње го вог 
пен зи о ни са ња крат ко вре ме у ла бо ра то ри ји ра ди ла је ма ги стра фа р ма ци је 
Хај да Ра ди шић. На кон ње, у ла бо ра то ри ји 1974. по чи ње с ра дом ма ги стра 
фар ма ци је Дра га на Пе рић. Спе ци ја ли ста ме ди цин ске би о хе ми је ма ги стар 
фар ма ци је Бо ри слав Нал чић 1987. ре ор га ни зу је рад у ла бо ра то ри ји и по ста-
вља но ву са вре ме ну опре му (бро јач за крв не сли ке, би о хе миј ски ана ли за то ри 
и ана ли за тор за глу ко зу и елек тро ли те). За на чел ни ка ла бо ра то риј ске слу жбе 
2002. по ста вљен је ма ги стар фар ма ци је Ду шан Нал чић.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

У но ви јој исто ри ји за бе ле же но је да је, по за вр шет ку из град ње, бол ни ца 
у Срем ској Ми тро ви ци отво ре на све ча но 7. ма ја 1826 [Мићић 1987]. У дру гој 
по ло ви ни 19. и пр вих де це ни ја 20. ве ка вр ше не су ква ли та тив не, а по не где 
и кван ти та тив не ана ли зе ури на, ка ко у ле кар ским ор ди на ци ја ма та ко и у 
апо те ка ма. То ни је био ру тин ски рад али су ипак по вре ме но вр ше не. Раз лог 

При лог 3. Ми кро хе миј ска ва га
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је био ре ла тив но ма ли број бо ле сни ка. Ипак, по сто ји по да так из 1885. да је 
у скло пу раз во ја та ко зва не Дру ге апо те ке у Срем ској Ми тро ви ци, ко ја је 
осно ва на 1885, и би ла у вла сни штву Ер не сти не Цај сбер гер по сто јао ла бо ра-
то ри јум („луч бар ни ца“) [Архив Сре ма: Фонд Град ског по гла вар ства, 1884]. 
Ла бо ра то ри јум се на ла зио у дво ри шту и био је „про стран и до бро ура ђен“. 
Ту се на ла зи ло и „во де ни ште“ (ве ро ват но де сти ла ци о ни апа рат), ре а ген ци је 
и ана ли тич ки при бор. Апо те ка је но си ла на зив „Код Ан ђе ла чу ва ра“ и на ла-
зи ла се на Глав ној пи ја ци [Мићић 1987; Сав ков 2014: 261].

При лог 4. Срем ска Ми тро ви ца

При лог 5. Срем ска Ми тро ви ца
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По да ци ве за ни за бр жи раз вој ла бо ра то риј ске слу жбе бол ни це у Срем-
ској Ми тро ви ци да ти ра ју тек по сле 1946. го ди не. По ми ње се да је не по сред но 
по сле Дру гог свет ског ра та ла бо ра то ри ја би ла сме ште на у дво ри шту бол ни це, 
у ма лој со би у ко јој су све до 1954 ра ди ла три ла бо ран та. Ка сни је је ла бо ра-
то ри ја по че ла да ра ди при ин тер ни стич кој ам бу лан ти са об у че ним ме ди цин-
ским ла бо ран том и та да су се ра ди ле са мо од ре ђе не ана ли зе: се ди мен та ци ја, 
Ер ли хов тест ис пи ти ва ња уро би ли но ге на у ури ну и тест за ис пи ти ва ње глу-
ко зу ри је Фе линг I и II (Fe hling) за от кри ва ње ше ћер не бо ле сти. На ми кро-
ско пу су се та да је ди но по сма тра ле бак те ри је го но ко ка). У пе ри о ду од 1965. 
до 1975. по сте пе но се ра ди ло на раз во ју и уна пре ђе њу ра да и ор га ни за ци ји 
ра да ла бо ра то риј ске слу жбе.

По сле Дру гог свет ског ра та при бол ни ца ма, до мо ви ма здра вља и здрав-
стве ним ста ни ца ма у Вој во ди ни по че ло је осни ва ње ла бо ра то ри ја. У по чет ку 
то су би ле при руч не ла бо ра то ри је у ко ји ма су ра ди ли при у че ни ла бо ран ти 
уз над зор ле ка ра. Вр шио се пре глед ури на, глу ко зе у кр ви, фло ку ла ци о не 
про бе, ис пи ти ва ње же лу дач ног со ка и др.

Пр ви спе ци ја ли сти из ме ди цин ске би о хе ми је би ли су Ве ра Сто ја но вић 
и Ви да Пе ру но вић. Да нас у ла бо ра то ри ји ра ди др Би ља на Бран че вић као 
на чел ник и ма ги стар фар ма ци је Ми ли ца Ву ле та.

ИН ЂИ ЈА

На кон Кар ло вач ког ми ра 1699, ис точ ни Срем је остао у окви ри ма Осман-
ског цар ства, а на кон по де ле на вла сте лин ства Ин ђи ја је при па ла Рум ском 
вла сте лин ству. Ста ра Ин ђи ја има ла је се вер ни ји по ло жај од да на шње. Да-
на шњи по ло жај ме ста на стао је 1746. го ди не на се ља ва њем Ср ба из Бе шке. 

Као и у окол ним ме сти ма основ не би о хе миј ске aнализе вр ше не су у ор ди-
на ци ја ма ле ка ра, јер је за њи хо во из во ђе ње био по тре бан са мо ана ли тич ки 
при бор. Пр ва апо те ка по ми ње се 1869. го ди не и пр ви вла сник био је Ан тон 
Хај ниш4 (Ha i niss). На кон ње го ве смр ти апо те ку је пре у зео ње гов син Ју ли је 
(Ђу ла). У ње го вој апо те ци ра ђе ни су пре гле ди ури на на ше ћер и бе лан че ви не. 
У апо те ци је као при прав ник ра дио Ми лан Ми ћић ко ји се при се ћа да му је 
Ју ли јус Хај ниш5 ту ма чио хе миј ске ре ак ци је ко је су се од и гра ва ле при ли ком 
ис пи ти ва ња и да је би о хе миј ске ана ли зе у апо те ци оба вљао и ње гов отац 1870 
[Мићић 1987; Сав ков 2014: 244–245, 291–292]. Ју ли је је у апо те ци при пра вљао 
и мно ге га лен ске пре па ра те и об у ча вао и при прав ни ке у то ме. За вре ме Пр вог 

4 Ан тон Хај ниш ро ђен је 1829. у ме сту Асат у Жу па ни ји Трен чин, у Сло вач кој. Ди пло-
ми рао је фар ма ци ју 1860. у Бу дим пе шти. Пре Ин ђи је имао је апо те ку у Ста рој Па зо ви. Пре-
ми нуо је 1918. у Ин ђи ји.

5 По стао је вла сник оче ве апо те ке 1909. Ро ђен је 1877. у Ин ђи ји. Ди пло ми рао је фар ма ци ју 
1898. у Бу дим пе шти. Пре ми нуо је 1953. у Бу дим пе шти.
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свет ског ра та у не до стат ку јо до фор ма сâм га је син те ти зо вао јер је по се до вао 
еле мен тар ни јод [Савков 2014: 245].

По сле 1934. ин тен зи ви ран је рад на би о хе ми ји. По ред по сто је ће ла бо ра-
то риј ске опре ме на ба вљен је Цај сов по ла ри ме тар (Ze iss po la ri me tre). Осим 
ком плет ног пре гле да ури на (укљу чу ју ћи и ми кро скоп ски пре глед се ди мен-
та) вр ше но је и од ре ђи ва ње ше ће ра у кр ви по ми кро ме то ди Ха ге дорн-Јен сен 
(Ha ge dorn-Jen sen met hod), пре глед крв не сли ке и не ке основ не бак те ри о ло шке 
ана ли зе (углав ном на го но кок).

По сле Дру гог свет ског ра та до ла зи до фор ми ра ња би о хе миј ске ла бо ра-
то ри је при До му здра вља где у по чет ку ра де ла бо ра то риј ски тех ни ча ри. Од 
1970. би о хе миј ски ла бо ра то ри јум во ди др Алек сан дар Пи ро шков и то до 1981, 
ка да је за на чел ни ка по ста вљен Бо шко Ду ма но вић, а за тим Ани ца Ко зић, а 
2008. др Дра га на Ми ло ше вић.

При лог 6. Ин ђи ја

ШИД

Шид се по ми ње тек по чет ком 18. ве ка. Ме сто је 1733. има ло 113 до мо ва 
и 506 ста нов ни ка. Ка да је сре ди ном 18. ве ка ре ор га ни зо ва на Вој на гра ни ца 
Шид ни је пот пао ни под Жу па ни ју ни под Гра ни цу не го под Двор ску ко мо ру 
у Бе чу. По ме ну те го ди не, од ца ри це Ма ри је Те ре зи је до био је ста тус гра да. 

Као у Ру ми и Ин ђи ји, и у Ши ду су у ор ди на ци ја ма вр ше не еле мен тар не 
би о хе миј ске ана ли зе. Спе ци фич не ана ли зе, за чи је је из во ђе ње био по тре бан 
ана ли тич ки при бор, вр ше не су у апо те ка ма. Ово је ка рак те ри сти ка за дру гу 
по ло ви ну 19. ве ка и пр ве де це ни је 20. ве ка [Mићић 1987]. По зна то је да су 
вр ше не ква ли та тив не, а по не где и кван ти та тив не ана ли зе ури на. Ана ли зе 
ни су вр ше не сва ко днев но, ру тин ски и кон ти ну и ра но. Шид ски хи рург Јо сеф 
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Хут (Jo sep hus Huth) ко ји је ужи вао по ве ре ње на ро да, по из ве шта ју фи зи ка Анту-
 на Фур ја ко ви ћа, ба вио се и не ким основ ним би о хе миј ским од ре ђи ва њи ма. 

Отва ра њем шид ске апо те ке од стра не Ау гу ста И. Ко зја ка6 1847. по чи ње, 
ка ко ква ли та тив но та ко и кван ти та тив но, ана ли зи ра ње ури на, од ре ђи ва ње 
ше ће ра у кр ви (ми кро ме то да по Ха ге дорн-Јен се ну), од ре ђи ва ње уреe по Ам-
бар ду. Апо те ка у Ши ду би ла је по свим пра ви ли ма што се ви ди из кон тро ле 
апо те ке из 1874. Ко зјак је ина че свој рад уса вр шио у Бу ку ре шту код Па у ла 
Клем ша (Paul Klemsch), за тим код Кар ла Хам во ге ла у Ру ми као и код Сте фа-
на Ора ве ца. Апо те ку је 1890. пре нео на си на Ми ла на Еми ла Ко зја ка [Савков 
2014: 267–269].

Ка да је фор ми ран му зеј фар ма ци је у Пе тро ва ра ди ну (ко ји је тре бао да 
бу де у са ста ву Му зе ја гра да Но вог Са да) у апо те ци у Ши ду про на ђе ни је при-
бор за би о хе миј ске ана ли зе: је дан спе ци ја лан ста лак за ре а ген се и при бор за 
пре глед ури на. 

На кон 1957. фор ми ра на је би о хе миј ска ла бо ра то ри ја у са ста ву До ма здра-
вља „Шид“. У ње му су у по чет ку ра ди ли ла бо ра то риј ски тех ни ча ри, а 1984. 
на ме сто на чел ни ка по ста вље на је ма ги стра фар ма ци је Је ле на Опа чић, спе-
ци ја ли ста ме ди цин ске би о хе ми је.

При лог 7. Ко зја ко ва апо те ка у Ши ду

СТА РА ПА ЗО ВА

По да ци о ме сту за бе ле же ни су 1716, али на кар ти из 1730. Стара Пазова 
ни је уцр та на као град. По ло ви ном 18. ве ка ула зи у са став Вој не гра ни це. Из-
ме ђу 1770. и 1775. на се ли ли су је Сло ва ци и они та да чи не зна тан део ста нов-
ни штва [Мићић 1987].

6 Ау густ Ко зјак ро ђен је 1816. у Срем ским Кар лов ци ма, а пре ми нуо у Ши ду 1893. Ди пло-
ми рао је фар ма ци ју у Пе шти 1838. 
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Из до ступ них до ку ме на та апо те ку је у Ста рој Па зо ви од 1868. или 1869. 
др жао Ан тон Хај ниш7 [Савков 1987: 263–264, 291]. По чет ком 19. ве ка ов де 
је по ор ди на ци ја ма вр шен низ ис пи ти ва ња ве за них за од ре ђи ва ње хе миј ског 
са ста ва те ле сних кон сти ту е на та. У то вре ме раз ви ле су се ме то де за ис пи-
ти ва ње ури на (до ка зи ва ње ше ће ра, про те и на) ко ји су на кон Дру гог свет ског 
ра та ве о ма бр зо при ме ње ни на тест тра ка ма. 

У вре ме на кон ра та, об ја вље но је ви ше упут ста ва за хе миј ско ана ли зи-
ра ње ури на и кр ви, и но ве ди јаг но стич ке ме то де су по ста ле ши ро ко по зна те 
и при ме њи ве. У Ста рој Па зо ви, фор ми ра њем До ма здра вља по сле 1958. на-
ста је пр ва би о хе миј ска ла бо ра то ри ја у ко јој ра де пр во ла бо ран ти, а 70-их 
го ди на про шлог ве ка она до би ја ква ли фи ко ва ну ка дров ску струк ту ру. Спе-
ци ја ли за ци ју из ме ди цин ске би о хе ми је 1982. за вр ша ва ма ги стра фар ма ци је 
Бо сиљ ка Па вло вић, ко ја уна пре ђу је рад у ла бо ра то ри ји.

При лог 8. Ста ра Па зо ва

НО ВА ПА ЗО ВА

Но ва Па зо ва је ре ла тив но мла до ме сто. Пр ви на се ље ни ци би ли су Нем ци 
еван ге ли стич ке ве ро и спо ве сти, ко ји су ов де ко ло ни зо ва ни 1790. 

7 Ви де ти фу сно ту 1.
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Пр ва јав на гра ђан ска апо те ка отво ре на је 1910. под на зи вом „Код Спа-
си те ља“ а пр ви вла сник био је Пе тар Га ра пић8 [Мићић 1987; Сав ков 2014: 
248–249]. Не по сто је по да ци о ла бо ра то риј ској слу жби то га вре ме на. 

ИРИГ

Ириг се пр ви пут по ми ње 1225. го ди не, и то ком сред њег ве ка и тур ске 
вла да ви не. Кар ло вач ким ми ром 1699. при пао је под ау стриј ску власт. Око 
1770. у Ири гу је по сто ја ла Гу слар ска шко ла, а 1842. осно ва на је пр ва Срп ска 
чи та о ни ца, ко ја и да нас по сто ји [Мићић 1987].

Пр ва јав на и гра ђан ска апо те ка у Ири гу отво ре на је 1861, а пр ви вла сник 
и кон це си о нар био је Јо ван (Јános) Гво жђак9 и но си ла је на зив „Код Све тог 
Трој ства“ [Савков 2014: 246]. У Ири гу као и у оста лим окол ним ме сти ма по-
чет ком 20. ве ка ле ка ри отва ра ју при ват не ор ди на ци је. Та ко je др Си ма Гр чић 
радиo од 1918. до 1942. Др Дра гу тин Ве се ли у Ири гу ра ди од 1914, др Фра ња 
Ве се ли од 1935, др Ми лан Ми хај ло вић од 1942. Сви они су у сво јим ор ди на ци-
ја ма вр ши ли основ не би о хе миј ске ана ли зе. Ко ри сти ли су Гун збер гов ре а генс 
за до ка зи ва ње сло бод не хло ро во до нич не ки се ли не у же лу дач ном со ку, Хаyе-
мов ре а генс за хе ма то ло ги ју, као и бо је за бо је ње бак те ри о ло шких пре па ра та.

На кон Дру гог свет ског ра та фор ми ран је Дом здра вља, али је ла бо ра то ри-
ја с ла бо ран том фор ми ра на тек 1963. Ква ли фи ко ва ну ка дров ску струк ту ру 
ла бо ра то ри ја до би ја тек 2008. одва ја њем од До ма здра вља „Ру ма“. Ла бо ра то-
ри ја је са вре ме но опре мље на а за на чел ни ка је по ста вљен ма ги стар фар ма-
ци је Алек сан дар Нал чић.

При лог 9. Ириг

8 Га ра пић је ро ђен 1875. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у За гре бу 1904.
9 Гво жђак је ро ђен у Ру ском Кр сту ру 1835. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у Бе чу 1859.
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ВРД НИК

Врд ник је као на се ље но ме сто за бе ле жен 1315. го ди не. У сред њем ве ку 
би ло је утвр ђе ње и ва рош. За при вре ду Врд ни ка је зна чај но на ла зи ште угља 
ко је је от кри ве но 1781. Руд ник је ра дио до 1968. 

Ме сто је у дру гој по ло ви ни 18. ве ка по ста ло ру дар ско па су временом на-
ста ле „ста ра” и „но ва ко ло ни ја”, као и ру дар ска апо те ка 1897. По сто је по да ци 
да је 1907. по сто ја ла ма ла ру дар ска бол ни ца као и Пр ва ру дар ска апо те ка (1910) 
ко јом је ру ко во дио ква ли фи ко ван фар ма це ут. Пре ма по да ци ма из 1934. у Врд-
ни ку је при руч ну апо те ку во дио др Љу би ша Ни ко лић [Мићић 1987; Сав ков 
2014: 41]. Не по сто је по да ци да су ов де вр ше не не ке ла бо ра то риј ске ана ли зе.

СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ

Ко му ни тет ска бол ни ца у Срем ским Кар лов ци ма по ми ње се пр ви пут 
1783. и има ла је пет бо ле снич ких со ба [Бреберина 2014]. За бе ле же но је да је 
1871. бол ни ца има ла 23 по сте ље, а на кон уки да ња Вој не гра ни це 1881. до би ла 
је ста тус град ске (ва ро шке) бол ни це. На тај на чин ушла је у си стем бол нич-
ких уста но ва Срем ске жу па ни је Пр ве зе маљ ске вла де у За гре бу. Тај ста тус 
је за др жан до кра ја Пр вог свет ског ра та ка да је пре тво ре на у Дом за бо ле сне 
и убо ге. По сле Дру гог свет ског ра та из гу би ла је и ту уло гу.

Пр ву апо те ку у Срем ским Кар лов ци ма отво рио је 1806. Франц Шамс 
(Franz Schams)10, апо те кар из Пе тро ва ра ди на [Мићић 1987]. Апо те ка је би ла 
у згра ди ма ги стра та. Ан тон Вај скоф11 (An ton We is skopf) је 1818. до био до зво-
лу да се на ста ни и да отво ри апо те ку. Ка ко ни је имао по то ма ка апо те ку је 
1851. пре пи сао на Јо ха на Штра се ра, си на сво је се стре. Ка сни је је апо те ка пре-
шла у по сед Лу дви га Штра се ра12 а за тим на ње го вог си на Сте ва на13 и ка-
сни је Па вла (Па је)14 Штра се ра. Не ма по да та ка о ла бо ра то риј ским ана ли за ма 
из тог пе ри о да, иа ко има мо је дан ин те ре сан тан сни мак хе миј ске ла бо ра то ри је 
с по чет ка 20. ве ка [Савков 2014: 251, 263, 294–295].

У но ви је вре ме по сто је по да ци да је ла бо ра то риј ска слу жба по че ла да 
ра ди 1954. Пр ви и је ди ни ла бо рант би ла је Ан хе ли на Ку зма но вић. Од ана-

10 Шамс се ро дио у Ли то ме ри ца ма у Че шкој, 1780, а умро је у Ла ки пу сти у се вер ној 
Ма ђар ској 1839 [Савков 2014: 293–294].

11 Ан тон је ро ђен је у Ва цу, у Ма ђар ској 1788. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у Пе шти 1812. 
Пре ми нуо је 1851.

12 Лу двиг је ро ђен у Трен чи ну, у Сло вач кој 1818. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у Бу дим-
пе шти 1838. Пре ми нуо је 1878.

13 Сте ван је ро ђен у Срем ским Кар лов ци ма 1861. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у Гра цу 
1882. Пре ми нуо је у Срем ским Кар лов ци ма 1951.

14 Ро ђен је у Срем ским Кар лов ци ма 1889. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у Гра цу 1913. Пре-
ми нуо је у Срем ским Кар лов ци ма 1959. 
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ли за је оба вља на ком плет на крв на сли ка, се ди мен та ци ја, пре глед мо кра ће. 
Но ва згра да отво ре на је 1966. и та да се от по че ло и с ана ли зом ва ги нал ног се-
кре та и пре гледом на труд но ћу, као и не ким јед но став ни јим би о хе миј ским 
ана ли зама. Ма те ри јал се од 1955. но сио у Но ви Сад на пре глед.

При лог 11. Срем ски Кар лов ци

При лог 10. Хе миј ска ла бо ра то ри ја
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ПЕ ТРО ВА РА ДИН

Пе тро ва ра дин је у про шло сти био те сно по ве зан с раз во јем Но вог Са да, 
али се и на се ље пр во бит но зва ло Пе тро ва ра дин ски ша нац. Из тог раз ло га 
раз вој здрав стве не и ла бо ра то риј ске слу жбе об ра ђен је у Све ска ма Ма ти це 
срп ске: Се ри ја при род них на у ка бр. 55 (2014: 95–96) у члан ку „По че ци раз во ја 
ла бо ра то риј ске слу жбе у Бач кој и Ба на ту“ (аут. С. Ђ. Јо ва но вић). Текст, не-
знат но мо ди фи ко ван, ов де по но во до но си мо.

Пр ва вој на бол ни ца по ми ње се по сле осло ба ђа ња од Ту ра ка у ме сту Лас 
у бли зи ни Пе тро ва ра ди на као Фелд спи тал (feld spi tal). Бол ни ца се са сто ја ла 
од ба ра ка и ок то бра 1692. има ла је ка па ци тет за сме штај 3.000 бо ле сни ка, што 
је у то вре ме сва ка ко био зна ча јан ка па ци тет. Та ко ђе, рас по ла же се по дат ком 
да је гроф Си ги смунд Ко ло нич по ди гао са мо стан у ко јем су по сто ја ле про-
сто ри је у ко ји ма су ка лу ђе ри ле чи ли и при ма ли бо ле сни ке – ци ви ле и бо ле-
сне и ра ње не вој ни ке. Ни је ис кљу че но да се ов де ра ди о ис тој бол ни ци. Не 
по сто је по да ци о не ким ак тив но сти ма у ла бо ра то ри ја ма. Пр ва стал на зи да на 
вој на бол ни ца у Пе тро ва ра ди ну по ми ње се 1740. Ме ђу тим, си гу ран до каз о 
ње ном по сто ја њу по ти че из 1747. На пла ну гра да из ове го ди не на ла зи се згра-
да бол ни це ко ја се на ла зи ла у да на шњој Ули ци Вла ди ми ра На зо ра. Је дан део 
ове бол ни це и да нас по сто ји као згра да под бро јем 96. Из 1753. је и по да так 
да је у До њем гра ду би ла још јед на бол ни ца – ро би ја шка бол ни ца, ко ја се 
на ла зи ла по ред Ду нав ске ка пи је. У Пе тро ва ра ди ну је 1764. до не та од лу ка о 
осни ва њу апо те ке и та да је При ви ле го ва но тр го вач ко дру штво из Те ми шва-
ра за ку пи ло пра во на вој ну апо те ку „Код злат ног ор ла”, ко ју је ко ри сти ло и 
ци вил но ста нов ни штво. У дру гој по ло ви ни 18. ве ка ов де су ра ди ли штаб ски 
ле ка ри Фра ња Пе тро вић и Јо сип Вин клер, ко ји се че сто по ми њу као ис пи ти-
ва чи при по ла га њу ис пи та но во сад ских хи рург-мај сто ра. Ста ње у бол ни ци 

При лог 12. Не ка да шња „Шам со ва апо те ка“ с по чет ка 20. ве ка (Пе тро ва ра дин)
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ни је би ло ре дов но за до во ља ва ју ће. Та ко је јед на ко ми си ја 4. ју на 1811. под не ла 
из ве штај о ста њу у Град ској бол ни ци ко ји је био крај ње не по во љан. На во ди 
се „да бол нич ке со бе го ди на ма ни су кре че не и да је сву да не ред, пр љав шти на 
и смрад. Бо ле сни ци ле же у пр ља вој и по це па ној по сте љи ни” итд. Из до ку-
мен та ци је да ље са зна је мо да су пред у зе те ме ре да се ово ста ње по пра ви. До 
но вог про ши ре ња бол ни це до шло је 1887. го ди не ка да је у кру гу по диг ну та 
јед но спрат на згра да. Ве ће ре кон струк ци је бол ни це вр ше не су ка сни је, по сле 
Пр вог свет ског ра та, 1927, а за тим 1945. го ди не. Не ма по да та ка о ла бо ра то ри-
ја ма из ово га пе ри о да [Јовановић 2014].

ЕР ДЕ ВИК

Ер де вик је као на се ље пр ви пут за бе ле же но 1351. године [Мићић 1987]. 
Ни је по зна то ка да је у овом ме сту отво ре на пр ва гра ђан ска апо те ка, због 

то га што не ма по у зда них по да та ка. Прет по ста вља се да је отво ре на на кон 
1874, јер је по сле ове го ди не на те ри то ри ји Сре ма отво ре но ви ше апо те ка. Ипак 
је то би ло пре 1883. јер се те го ди не по ми ње у ли сту Фар ма це ут ски ал ма нах 
те се на во ди да је апо те кар Т. Ри чел (Th. Ritschel). Већ сле де ће го ди не (1884) 
као апо те кар по ми ње се Јо зеф За др жил15. Не по сто је по да ци о ла бо ра то риј-
ским ана ли за ма.

ЧЕ РЕ ВИЋ

Че ре вић је 1372. за бе ле жен као ва рош. До зво лу за отва ра ње апо те ке до био 
је 1888. го ди не Ду шан Цве јић16. Апо те ка је но си ла на зив „Код Све тог Ду ха” 
[Мићић 1987; Сав ков 2014: 266–267].

НО ВИ СЛАН КА МЕН

Као го ди на осни ва ња овог на се ља по ми ње се 1783. До зво лу за отва ра ње 
апо те ке до био је Ото кар Пе тер нек17 1893. и но си ла је на зив „Код Све те Тро-
ји це”. Не по сто је по да ци о ла бо ра то риј ској слу жби [Мићић 1987; Сав ков 2014: 
250].

15 Ди пло ми рао фар ма ци ју у Ин збру ку 1876.
16 Цве јић је ро ђен у Ши ду 1862. Ди пло ми рао је фар ма ци ју у За гре бу 1886. Пре ми нуо 

је 1937. 
17 По ро ди ца Пе тер нек, пре ма по ро дич ном пре да њу, по ре клом је из Пра га. Ото кар Пе-

тер нек ро ђен је у Но вој Гра ди шки 1868. Фар ма ци ју је за вр шио у Гра цу 1891. Пре ми нуо је у 
Вин ков ци ма 1938.
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ЗЕ МУН

Зе мун је вр ло ста ро на се ље. У рим ско до ба се звао Та у ру нум. Нај ста ри ји 
пи са ни тра го ви су из 12. ве ка. На стао је од сло вен ске ре чи „зе млин“ и прет-
по ста вља се да има ве зе са зе му ни ца ма ко је су ма сов но при сут не у вер ти кал-
ној иви ци ле сне те ра се. Зе мун је пре ко 200 го ди на био под тур ском вла шћу, 
до пот пи си ва ња По жа ре вач ког ми ра 1718. на кон че га за по чи ње и ње гов зна-
чај ни ји раз ви так [Мићић 1987]. 

У Зе му ну се од сре ди не 18. до кра ја 19. ве ка по ми њу сле де ће бол ни це: 
Кон ту мац ки ла за рет, хо спи та ли (Пра во слав ни, Ка то лич ки, Је вреј ски и Град-
ски), Вој на бол ни ца, Бол ни ца Ду нав ског па ро брод ског дру штва и Бол ни ца 
ми ло срд них се ста ра, а крат ко вре ме, за вре ме Ма ђар ске бу не 1848/49, по сто-
ја ла је и Вој во ђан ска вој на бол ни ца [Максимовић 2014]. У Зе му ну је осно-
ва на пр ва гра ђан ска апо те ка на те ри то ри ји Сре ма. Прет по ста вља се да је 
осно ва на 1759. јер се као осни вач и апо те кар по ми ње Ели ас Ха у бен лех нер 
(Ha u ben lec hner)18. Сла вон ска ге не рал на ко ман да је 1807. из да ла до зво лу 
Фран цу Шам су19 да отво ри дру гу апо те ку под на зи вом „Код злат ног ор ла“. 
На кон де сет го ди на, 1817. То ма Тре шћик (ко ји је 1809. от ку пио апо те ку од 
Шам са) је от ку пио пр ву зе мун ску апо те ку. Тре ћа апо те ка отво ре на је 1832 
(„Код Све тог Трој ства”), а че твр та 1905 („Код Спа си те ља”) [Mićić 1980: 49–56; 
Сав ков 2014: 241–244). На жа лост, ни код јед не од по ме ну тих бол ни ца и апо-
те ка ни су про на ђе ни по да ци да су се ту вр ши ле ла бо ра то риј ске ана ли зе.

Лаборатoријски рад у Зе му ну за бе ле жен је по чет ком 20. ве ка. Нај јед но-
став ни је ла бо ра то риј ске ана ли зе вр ши ли су при у че ни рад ни ци у здрав ству уз 
кон сул та ци ју ле ка ра по је ди них бол нич ких оде ље ња. Ла бо ра то риј ско оде ље ње 
фор ми ра но је 30-их го ди на 20. ве ка и у ње му су се по ред пре гле да ури на и 
крв не сли ке од ре ђи ва ли се ди мен та ци ја ери тро ци та, уреа, глу ко за и ди рек-
тан пре глед спу ту ма. Пе де се тих го ди на 20. ве ка се по ја вљу ју пр ви ла бо ра то-
риј ски тех ни ча ри и ди пло ми ра ни фар ма це у ти. Је дан од пр вих је и мр Ми лан 
Јо ва но вић Ла ле (1947). Пр ви на чел ник ла бо ра то риј ске слу жбе би ла је др На да 
Ла за ре вић.

СРЕМ СКА КА МЕ НИ ЦА

Не по сто је по да ци о то ме да су се у Срем ској Ка ме ни ци ра ди ле ла бо ра-
то риј ске ана ли зе у пр вој по ло ви ни 20. ве ка од но сно пре отва ра ња спе ци јал не 
бол ни це за плућ не бо ле сти. Ла бо ра то ри ја у Срем ској Ка ме ни ци отво ре на је 
у са ста ву Бол ни це за плућ не бо ле сти, ка сни је Ин сти ту та за плућ не бо ле сти, 
Ин сти ту та за он ко ло ги ју и Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти [Мајкић-

18 Ха у бен лех нер је ро ђен 1777. 
19 Ви де ти фу сно ту 7.



63

-Синг и др. 1998]. Пр ви ме ди цин ски би о хе ми чар спе ци ја ли ста би ла је ма ги-
стра фар ма ци је Ана Кла ић, по том мр ph Би ља на Пра жић и мр ph Ер же бет 
Јо а но вић те ди пло ми ра ни хе ми чар Алек сан дра Ли со вац. Знат но ка сни је 
отва ра се и пр ва при ват на ме ди цин ска ла бо ра то ри јае (2006), ко ју је во дио 
при ма ри јус др Сло бо дан Ђ. Јо ва но вић. 

ВУ КО ВАР

Иа ко је Ву ко вар био те сно по ве зан с раз во јем апо те ка и здрав стве не 
слу жбе Сре ма ов де се не ће об ра ђи ва ти по што са да при па да дру гој др жа ви.
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ЧЕ ДО МИР Н. РА ДЕ НО ВИЋ1

Ин сти тут за ку ку руз „Зе мун По ље”, 
Сло бо да на Ба ји ћа 1, Бе о град

МИ ЛУ ТИН ПЕН ЧИЋ: 
ДО ПРИ НОС И АК ТИВ НОСТ У НА УЧ НИМ,  

МЕ ЂУ НА РОД НИМ И ДР ЖАВ НИМ УСТА НО ВА МА  
И ОР ГА НИ МА

„...Ср би ја рас по ла же са из у зет но 
ве ли ким бо гат ством у биљ ним 

ге не тич ким ре сур си ма ко ји за слу жу ју 
нај ши ру дру штве ну па жњу 

и др жав ну бри гу.“
М. Пен чић, 2005.

Др Ми лу тин Пен чић, на уч ни са вет ник Ин сти ту та за ку ку руз „Зе мун 
По ље“, Бе о град; ре до ван члан Ју го сло вен ске ин жи њер ске ака де ми је и ре до-
ван члан На уч ног дру штва Ср би је.

1 ra de no vic@sbb.rs 
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ФУНК ЦИ О НАЛ НО КА ЗИ ВА ЊЕ БИ О ГРАФ СКИХ ПО ДА ТА КА  
ПРО ЖЕ ТО ДО ПРИ НО СИ МА, ДО СТИГ НУ ЋИ МА  

И РАД НИМ АК ТИВ НО СТИ МА 

Ми лу тин Пен чић ро ђен је 1928. го ди не у се лу Гра ди ште, у Пи рот ској 
оп шти ни. Основ но обра зо ва ње сте као је у ме сту ро ђе ња, гим на зиј ско у Пи-
ро ту 1947. го ди не. Као сти пен ди ста Срп ске ака де ми је на у ка, ди пло ми рао је 
на Ра тар ском сме ру По љо при вред но-шу мар ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду (1952). Де ве то ме сеч ну спе ци ја ли за ци ју из при ме не ра дио-изо то па 
у про у ча ва њу фи зи о ло ги је би ља ка оба вио је 1960/61. го ди не у ле њин град ском 
Ин сти ту ту за би о фи зи ку Ака де ми је на у ка СССР и мо сков ској Ти мир ја зев ској 
ака де ми ји. За аси стен та на по сло ви ма ге не ти ке и се лек ци је стр них жи та иза-
бран је 1953. го ди не у За во ду за по љо при вред на ис тра жи ва ња у Кру шев цу. 
Док тор ску ди сер та ци ју, под на сло вом: „Би о ло шке и еко ном ске осо би не по-
пу ла ци ја (со ра та) ов са у ужој Ср би ји“, од бра нио је 1962. го ди не на По љо при-
вред ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Др Ми лу тин Пен чић у Ин сти ту ту за ку ку руз „Зе мун По ље“ по чео је да 
ра ди 1958. го ди не. У Ин сти ту ту „Зе мун По ље“ би ран је у сва на уч на зва ња: 
на уч ни са рад ник, ви ши на уч ни са рад ник и на уч ни са вет ник. За за ме ни ка пред-
сед ни ка Са ве зног ко ми те та за на у ку и тех но ло ги ју иза бран је 1986. го ди не, 
да би 1990. го ди не по ста вљен за са ве зног са вет ни ка за на уч но-тех но ло шки 
раз вој. Пен зи о ни сан је 1993. го ди не.

У свом рад ном ве ку др М. Пен чић оба вљао је ве ли ки број ду жно сти. У 
Ин сти ту ту за ку ку руз „Зе мун По ље“ био је шеф Од се ка, управ ник Оде ље ња 
за на у ку, ди рек тор основ не ор га ни за ци је удру же ног ра да за на у ку, за ме ник 
ге не рал ног ди рек то ра као и ду жност ге не рал ног ди рек то ра. 

По ред на ве де них, др М. Пен чић је оба вљао и функ ци је од ши рег дру штве-
ног зна ча ја. Био је пр ви пред сед ник Управ ног од бо ра Ор га ни за ци ја за хра ну 
и по љо при вре ду УН/Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој (FAO/UNDP), 
Европ ског ко о пе ра тив ног про гра ма за биљ не ге не тич ке ре сур се (ECP/GR) 
са се ди штем у Же не ви. Био је кoординатор Европ ске ко о пе ра тив не ис тра-
жи вач ке мре же за ку ку руз Ор га ни за ци је за хра ну и по љо при вре ду (FAO-a), 
на ци о нал ни ко ор ди на тор и члан ECP/GR, члан ју го сло вен ске Ко ми си је за 
UNE SCO, пред сед ник ју го сло вен ске де ле га ци је у ко о пе ра тив ном на уч но-
истра жи вач ком про гра му СЕВ-а, члан Ко ми си је за на у ку Са ве зне скуп шти не 
Ју го сла ви је, пред сед ник Стал не кон фе рен ци је на уч но и стра жи вач ких ор га-
ни за ци ја Бе о гра да и члан Ко ми си је FAO за биљ не ге не тич ке ре сур се. 

Као кон сул тант Аген ци је УН за ис хра ну и по љо при вре ду (FAO) уче ство-
вао је у из ра ди и ре а ли за ци ји на ци о нал них про гра ма за на уч ни рад и уна пре-
ђе ње про из вод ње ку ку ру за у Тан за ни ји, Мо зам би ку и Ан го ли. Др Пен чић 
био је екс перт Са ве зног Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло ги ју. Био је члан 
На ци о нал ног са ве та за би о ло шку си гур ност. Др М. Пен чић је и члан Дру штва 
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биљ них фи зи о ло га и Дру штва ге не ти ча ра Ср би је и члан Европ ске асо ци ја-
ци је биљ них фи зи о ло га. Пред сед ник је Удру же ња за за шти ту агро би о ди вер-
зи те та (AGRO GEN Yu). Био је пред сед ник Ју го сло вен ске ин же ње р ске ака де-
ми је (2003–2007), да на шње Ин же њер ске ака де ми је Ср би је. Члан је на уч ног 
дру штва Ср би је.

Др Ми лу тин Пен чић ак тив но је уче ство вао у Ин же ње р ској ор га ни за-
ци ји од 1954. го ди не. Два на ест го ди на био је глав ни и од го вор ни уред ник 
ча со пи са Ар хив за по љо при вред не на у ке, шест го ди на уред ник ме ђу на род ног 
бил те на за ку ку руз Zea (Рим), три го ди не члан Ре дак ци је но во сад ског ча со-
пи са Се лек ци ја и се ме нар ство. Та ко ђе је био уред ник обла сти за по љо при-
вре ду у Ен ци кло пе ди ји срп ског на ро да (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2008).

При лог 1. Ми лу тин Пен чић др жи го вор на про сла ви  
50. го ди на из ла же ња (1934–1984) ча со пи са  
Ар хив за по љо при вред не на у ке (Бе о град)

Др Ми лу тин Пен чић је ау тор или ко а у тор 138 би бли о граф ских је ди ни-
ца од ко јих су 32 об ја вље не у ино стран ству. На уч но и стра жи вач ка ак тив ност 
др Пен чи ћа мо же се по де ли ти у два де ла: 1) фи зи о ло ги ја би ља ка (углав ном 
ку ку ру за), и 2) ге не ти ка и опле ме њи ва ње ку ку ру за (углав ном ге не тич ки ре-
сур си). Оп шта ка рак те ри сти ка на уч но и стра жи вач ког опу са др Пен чи ћа је 
отва ра ње но вих на уч но и стра жи вач ких пра ва ца у на шој зе мљи. По чет ком 
60-их го ди на 20. ве ка осно вао је пр ву Ла бо ра то ри ју у Ју го сла ви ји ко ја из у ча ва 
фи зи о ло ги ју ку ку ру за. Био је ини ци ја тор уво ђе ња би о фи зич ких ме то да у 
про у ча ва њу ре ак ци је биљ ног ор га ни зма на про ме не усло ва спо ља шње сре ди-
не. За јед но с мла дим ис тра жи ва чи ма фор ми рао је по себ ну Ла бо ра то ри ју за 
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би о фи зи ку би ља ка – пр ву на те ри то ри ји он да шње Ју го сла ви је, у ко јој се спе-
ци ја ли зи ра ло де се так мла дих ис тра жи ва ча с ра зних ин сти ту та и фа кул те та.

При лог 2. Др Ми лу тин Пен чић у раз го во ру са про фе со ром D. O. Hall-oм  
из Кра љев ског ко ле џа из Лон до на.

Рад на биљ ним ге не тич ким ре сур си ма пред ста вљао је пи о нир ски по ду хват 
у на шој зе мљи. Ор га ни зо ва ни рад на овим ре сур си ма, у по сле рат ној Ју го сла-
ви ји ини ци рао је Ми лу тин Пен чић (за по че ти су про јек ти „Бан ка биљ них ге на“ 
и „Фор ми ра ње ге но фон да за по тре бе бан ке“) у ко ји ма је уче ство ва ло 26 
ис тра жи вач ких ор га ни за ци ја из це ле зе мље. Др Пен чић је ау тор на ве де них 
про јект них за да та ка и про је ка та о тех но ло шком раз во ју. Био је пред сед ник 
Над зор ног од бо ра про јек та о фор ми ра њу ге но фон да. Из ове обла сти об ја вио је 
ра до ве ко ји тре ти ра ју про бле ма ти ку ге не тич ких ре сур са као це ли не: „Ге не-
тич ки из во ри за се лек ци ју би ља ка“ (1987); „Бан ка биљ них ге на Ју го сла ви је“ 
(с М. Ми ло ше ви ћем, Са вре ме на по љо при вре да, 3–4, 1997); „Ме сто биљ них 
ге не тич ких ре сур са у очу ва њу би о ди вер зи те та“ (1993); „Упра вља ње биљ ним 
ге но фон дом Ју го сла ви је“ (с С. Јев тићем, Са вре ме на по љо при вре да, 1–2, 1997); 
„Бан ка биљ них ге на – на чин очу ва ња и ко ри шће ње ге не тич ке ва ри ја бил но сти 
би ља ка“ (2002); „Основ ни еле мен ти стра те ги је упра вља ња биљ ним ге не тич-
ким ре сур си ма“ (с Д. Шко ри ћем, и С. Јев ти ћем, Збор ник ра до ва са На уч ног 
ску па „Упра вља ње ге не тич ким ре сур си ма биљ них и жи во тињ ских вр ста 
Ср би је“, Бе о град 2009). 

Као кор ди на тор у Европ ском ко о пе ра тив ном про гра му за биљ не ге не тич-
ке ре сур се дао је зна ча јан до при нос уво ђе њу мно гих мла дих ис тра жи ва ча у 
ком плек се тех но ло ги ја очу ва ња биљ них ге не тич ких ре сур са, по ди за њу све-
сти о дру штве ном зна ча ју тог по сла, као и уво ђе њу ме ђу на род но уни фи ци-
ра них (IB PGR – Ме ђу на род ни од бор за биљ не ге не тич ке ре сур се) стан дар да, 
до ку мен та ци је о биљ ним ге не тич ким ре сур си ма. За хва љу ју ћи ње го вој ме ђу-
на род ној ак тив но сти у овој обла сти, на шој зе мљи је обез бе ђе но фи нан си ра ње 



69

из стра них из во ра, не ко ли ко ис тра жи вач ких про је ка та и спе ци ја ли за ци ја. 
На шој зе мљи (Ин сти ту ту за ку ку руз „Зе мун По ље“) је по ве ре но фор ми ра ње 
и одр жа ва ње Европ ске ба зе по да та ка о ку ку ру зу. На ње го ву ини ци ја ти ву и 
су ор га ни за ци ју одр жа но је не ко ли ко зна чај них на ци о нал них ску по ва о ге не-
тич ким ре сур си ма у на шој зе мљи: „Биљ ни ге не тич ки ре сур си Ју го сла ви је“ 
(1997); „Ге не тич ки ре сур си за по љо при вре ду и ис хра ну Ср би је и Цр не Го ре“ 
(2003); „Упра вља ње ге н о фон дом Ср би је у са рад њи са СА НУ“ (2009); „Ме-
ђу на род ни скуп са Ко ми те том за бан ку биљ них ге на Европ ске асо ци ја ци је за 
ис тра жи ва ње у опле ме њи ва њу би ља ка” (Ma i ze and Sorg hum eu car pia: pro gram-
me / XVI II In ter na ti o nal Con fe ren ce on Ma i ze and Sorg hum Ge ne tics and Bre e ding 
at the End of the 20th Cen tury), Бе о град 2000.

У Ла бо ра то ри ји за фи зи о ло ги ју би ља ка, под ру ко вод ством др Ми лу ти-
на Пен чи ћа при ме њи ва на су три при сту па у из у ча ва њу сло же них про це са: 
1) фи зи о ло шки, 2) би о хе миј ски, и 3) би о фи зич ки. 

Фи зи о ло шки при ступ нај че шће је об у хва тао про у ча ва ња жи вот ног ци-
клу са, ути ца ја де ло ва ња чи ни ла ца спо ља шње сре ди не, ути ца ја вод ног ре-
жи ма и ме ха ни зме де ло ва ња стре са на ку ку руз. Др Пен чић нај ви ше ра до ва 
по све тио је из у ча ва њу стре са (вод ни ба ланс, фе но мен су ше, ни ске и ви со ке 
тем пе ра ту ре) у ра до ви ма као што су: „So me in ve sti ga tion of the wa ter ba lan ce 
wit hin the pljant of ma i ze“ (1967); „High tem pe ra tu re af fects so me phzsi o lo gi cal 
pro cess in ma i ze plant“ (1980); „Pho to in du ced bi o lu mi ne scen ce met hod for the 
ine sti ga tion of pho to sin te tic struc tu res“ (1975); „Про у ча ва ње ути ца ја зе мљи шне 
су ше и ви со ких тем пе ра ту ра ва зду ха на не ке фи зи о ло шке про це се у биљ ци 
ку ку ру за“ (1976); „Не ки по ка за те љи от пор но сти ли ни ја ку ку ру за пре ма ни-
ским тем пе ра ту ра ма“ (1985); „Про у ча ва ње фи зи о ло шког аспек та от пор но сти 
хи бри да и ли ни ја ку ку ру за на ви со ке тем пе ра ту ре ме то дом ин ду ко ва не 
фо то ин ду ко ва не би о лу ми ни сцен ци је“ (1975); „Фи зи о ло шке осно ве се лек ци је 
ку ку ру за“ (1985). 

Би о хе миј ски при ступ про у ча ва ња ку ку ру за об у хва тао је ви ше од де се-
так кван ти та тив них и ква ли та тив них од ре ђи ва ња: су ве ма те ри је у зр ну, са-
др жа ја уља, са др жа ја про ви та ми на А, са др жа ја про те и на, са др жа ја про те ин-
ских фрак ци ја, про те ин ских ами но ки се ли на, есен ци јал них ами но ки се ли на 
ли зи на и трип то фа на и са др жа ја сло бод ног про ли на у зр ну ку ку ру за. По ред 
то га, ана ли зи ра ни су узор ци из до ма ће ко лек ци је и ин тро ду ко ва ног ма те ри-
ја ла с ци љем да се ода бе ру ге но ти по ви с од го ва ра ју ћим ка рак те ри сти ка ма 
по год ним за про це се се лек ци је на од ре ђе на свој ства. На ве де на ис тра жи ва ња 
до при не ла су ства ра њу ви со ко про те ин ских и ви со ко ли зин ских хи бри да 
ку ку ру за. Вр ше на су и од ре ђи ва ња ак тив но сти ен зи ма ме та бо ли зма азо та, 
и то: глу та мат де хи дро ге на зе, глу та мин син те та зе, аспар тат ами но тран сфе-
ра зе, ала нин ами но тран сфе ра зе и ли зин ке то глу та рат ре дук та зе. У обла сти 
ми не рал не ихра не вр ше на су ис пи ти ва ња ме та бо ли стич ких про ме на у биљ ци 
ин ду ко ва не ко ли чи ном и фор мом азо та. У ми то хон дри ја ма изо ло ва ним из 
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При лог 3. Ми лу тин Пен чић са са рад ни ци ма ла бо ра то ри је за фи зи о ло ги ју ку ку ру за (1995)
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ко ре на ку ку ру за од ре ђи ва на је ре спи ра тор на ак тив ност. Ме ха ни зми от пор-
но сти биљ ке ку ку ру за на стре со ве из у ча ва ни су ана ли зи ра њем ан ти ок си да-
тив них и ре докс си сте ма у њој.

Би о фи зич ки при ступ из у ча ва ња на ку ку ру зу об у хва тао је:
• По бољ ша ње по сто је ћих и раз вој но вих би о фи зич ких ме то да за из у ча ва ње 

па ра ме та ра, про це са и ме ха ни за ма, 
• Раз вој и при ме на јон-се лек тив них елек тро да у из у ча ва њу ме ха ни зма усва-

ја ња јо на ко ре но вим си сте мом, 
• Уво ђе ње и ши ро ка при ме на елек тро фи зи о ло шких ме то да на ни воу биљ не 

мем бра не, ће ли је, тки ва и ор га на, 
• Уво ђе ње и ви ше стру ко по бољ ша ва ње ме то да за ре ги стро ва ње функ цио-

нал них про ме на за ка сне ле флу о ре сцен ци је хло ро фи ла у за ви сно сти од 
фо то син те тич ких про це са. 

• Уво ђе ње и по бољ ша ва ње ме то да за ре ги сто ва ње ул тра сла бог све тље ња 
тки ва ко ре на у ње го вом фи зи о ло шком и по бу ђе ном ста њу. 

По ред не по сред ног на уч но и стра жи вач ког ра да др М. Пен чић је до при-
нео ши ре њу и при ме ни на уч них до стиг ну ћа у на шој зе мљи и ино стран ству. 
Је дан је од осни ва ча и пре да ва ча на ме ђу на род ном Кур су мла дих агро но ма-
-ис тра жи ва ча из зе ма ља у раз во ју „Мaize bre e ding and seed pro duc tion“ (У 
Ин сти ту ту за ку ку руз еду ко ва но је де сет ге не ра ци ја).

При лог 4. Ми лу тин Пен чић и са рад ни ци с Ло мо но со вог уни вер зи те та из Мо скве  
и ко ле га ма из Ин сти ту та за ку ку руз из Зе мун По ља (1972) с ко ји ма је ра дио на  

ме то да ма би о лу ми ни сцен ци је
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Др М. Пен чић је но си лац број них од ли ко ва ња и при зна ња (Ор ден ра да 
са злат ним вен цем, Ор ден за слу га за на род са сре бр ним зра ци ма, Спо мен 
пла ке та и Пла ке та гра да Бе о гра да, По ве ља По ча сни члан Са ве за по љо при-
вред них ин же ње ра и тех ни ча ра, За слу жни члан Са ве за ин же ње ра и тех ни ча-
ра Ср би је, Ди пло ма Стал не кон фе рен ци је на уч но и стра жи вач ких ор га ни за-
ци ја и Ди пло ма Ар хи ва за по љо при вред не на у ке).

ЗА КЉУЧ НЕ НА ПО МЕ НЕ 

Раз вој ни пут др Ми лу ти на Пен чи ћа је ви ше не го успе шан. Ње га ка рак-
те ри шу до стиг ну ћа у обра зо ва њу, оства ре њу на уч них ре зул та та и сти ца њу 
на уч них зва ња. Зна чај ни су ње го ви ус пе си у ру ко во ђе њу са сво јим са рад ни-
ци ма, ка ко у на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма, та ко и у ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма и др жав ним уста но ва ма. 

Ми лу тин Пен чић је дан је од ле ген ди Ин сти ту та за ку ку руз „Зе мун По ље“. 
То је не по де ље но ми шље ње са рад ни ка Ин сти ту та. Пен чић је дао ве о ма ве-
ли ки до при нос у раз во ју Ин сти ту та, а на ро чи то у ње го вој кул ту ри ра да и 
угле ду ко ји је Ин сти тут сте као у зе мљи и ино стран ству. 

Укуп на и по је ди нач на оства ре ња и до при но си др М. Пен чи ћа мо гу би ти 
сја јан при мер ге не ра ци ја ма мла дих у Ср би ји. Ње го ви до при но си ни су нат-
чо ве чан ски, на про тив њих мо же до сти ћи мла ди и обра зо ва ни чо век ко ји 
во ли да ра ди, ко ји зна шта же ли по сти ћи и че му тре ба те жи ти. 
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