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ЈОВАН МАКСИМОВИЋ1
Гинеколошка ординација „Максимовић”
Мичуринова 68, Нови Сад
МАРКО МАКСИМОВИЋ
Клинички центар Војводине
Клиника за гинекологију и акушерство
Бранимира Ћосића 37, Нови Сад

ЛЕК АРИ И АПОТ ЕК АРИ ПОЗНАТ И БОТАН ИЧ АРИ
У СВЕТ У И КОД НАС
(ПОСЕБАН ОСВРТ НА СРЕМСКЕ ЛЕК АРЕ-БОТАНИЧАРЕ)
УВОД
Познавање биљака од стране лекара сеже у далеку прош лост. Разлог
томе била je пот реба за овладавањем сазнања о биљкама које су се, припра
вљене на посебан начин, користиле за лечење болесника. Још су антички
лекари, Хипократ, Теофраст и Гален, у својим делима писали о лечењу леко
витим биљем. Диоскоридово дело о лековима De Materia medica представља
енцик лопедију античке ботанике, фармакогнозије и фармакологије.
Хипократ (*460. пне – †380. пне) је веровао у лековиту снагу природе, па
је и своју терапију усмерио ка подстицању организма да успостави равнотежу
телесних сокова ради оздрављења. Лечио је једноставним средствима, пре
свега лековитим биљкама и у својим књигама о дијети описао и у лечењу при
менио преко 200 биљних врста. Ученик Аристотелов Теофраст (Theophrastus,
*370. пне – †287. пне) написао је већи број књига: De causis plantarum и De
historia plantarum садрже опис и морфологију биљака. Називали су га „оцем
ботанике“. Диоскорид (Pedanius Dioscorides, *40. не – †90. не) био је римски
војни лекар (Прилог 1). Описао је око 750 лекова биљног, животињског и ми
нералног порек ла, које је упознао и проу чио на својим бројним и далек им
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путовањима. Све до 16. века Диоскоридово дело било је основ науке о леко
вима, уџбеник на медицинским факултетима и фармакотерапијски прируч
ник за лекаре. Славни римски лекар грчког порекла Гален (*129 – †199) био je
мајстор медикације, јер је у то време лекар сâм справљао и издавао лекове.
Због тога се и данас израђени (магистрални) лекови, његовим именом нази
вају „галенски препарати“.

Прилог 1. Педаниус Диоскорид

Прилог 2. Средњовековно издање
Диоскоридове De Materia medica

У 7. веку Арапи су дали свој допринос даљем развоју фармакогнозије и
фармакотерапије, тако што су увели велики број нових лекова минералног и
биљног порекла и што су унапредили узгој лековитог биља. Чувени арапски
лекари, Рази (Aбу Бакр Мухамед ибн Закарија ал-Рази, *865 – †925) и Авице
на (Абу Али ел Хусеин ибн Сина, *980 – †1037), у својим делима описали су
велики број лековитих биљака и дали упутства о њиховој упот реби у лече
њу болести. Најславнијим арапским ботаничарем смат ра се Ибн ал Бајтар
(*1179 – †1248), који је резултате својих студија и путовања сакупио и објавио
у великом делу Corpus simplicia medicamentorum et ciborum continens.
У средњем веку, како на хришћанском Истоку, тако и на Западу, руко
вођено основним начелом хришћанског милосрђа и по угледу на библијске
примере пружања помоћи невољнима и исцељивања болесника, свештенство
се, поред својих духовних делатности, бавило и лечењем. У манастирима и
самостанима (Монте Касино, Сен Гален, Хиландар и др.) постојале су апо
теке и баште с лековитим биљем. Манастирска медицина оставила је и не
колико писаних фармаколошких дела из пера монаха-лекара. Међу њима се
помиње дело под насловом De virtutibus herbarum које је у 11. веку написао
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Прилог 3. Арапски медицински приручник о лековитом биљу

Одо Магдунензис под псеудонимом Macer Floridus и у којем је описао 77
лековитих биљака, као и дело швајцарског редовника из познатог самостана
Сен Гален, Валафридуса (Walafridus, *809 – †849), који је због шкиљавости
добио име Страбон. Описао је 23 биљке из манастирског врта [Glesinger 1978;
Minaržik 1971; Maksimović 1997].
На српску средњовековну манастирску медицину значајан утицај извр
шиле су Салернска и Монпељешка медицинска школа. За фармаколошке
списе Хиландарског медицинског кодекса наш познати историчар медицине
Реља В. Катић упоредним анализама доказао je да су написани под снажним
утицајем дела Circa instans Матеуса Платеаријуса (Matthaeus Plathearius) и
дела Antidotarius Николе Препозитуса (Nicolas Praepositus). И у Хиландарском
медицинском кодексу говори се о лековима претежно биљног порекла, о њи
ховом саставу, фармакодинамичким особинама и начину употребе. За фарма
котерапијски део Ходошког зборника утврђено је да представља прерађени
спис Practica brevis Joвана Платеаријуса (Johannes Plathearius), познатог про
фесора Салернске медицинске школе.
Све до 13. века лекари су постављали дијагнозу, одређивали терапију,
израђивали и издавали лекове. Даљим напретком медицине појавила се по
треба да се израда лекова повери посебном стручњаку, па је 1240. године по
знатим Салернским едиктом цара Фридриха II (*1194 – †1250), фармација
одвојена од медицине. Међутим, тиме није престала потреба да лекари морају
познавати биљни свет као извор лековитих средстава које су преписивали
својим пацијентима.

9

Године 1749. протомедикус Аустрије и лични лекар царице Марије Тере
зије издао је Патент којим је извршена реформа Медицинског факултета у
Бечу. Основао је нове заводе и катедре и Ботаничку башту, набавио различите
збирке и уздигао углед факултета на ниво водећих градова у Европи [Максимовић 1995].
У то време, од посебног значаја за упознавање неуког српског народа с
основама природних нау ка био је рационалистичко-просветитељски рад
Захарија Орфелина. У том правцу је 1768. године покренуо Славеносербски
магазин (Славено-сербскiй МАГАЗИНЪ), први часопис код Јужних Словена
у којем су се, поред књижевних прилога, налазили и чланци из природних
наука. Када је већ после првог броја Магазин престао излазити, Орфелин је
1783. године објавио свој Вечниј календар с многим чланцима из физике, гео
графије, астрономије, метеорологије и хигијене, као и Искусни подрумар с
кратким српсколатинским пописом биљака и трава.

Прилог 4. Насловна страна Славеносербског магазина

Захарије Стефановић Офелин рођен је у Вуковару 1726. године. Шко
ловао се нередовно и образовао се углавном сâм. У животу је често мењао
места боравка и послове. Био је учитељ Илирске школе у Новом Саду, затим
канцелиста (писар) митрополита Павла Ненадовића у Сремским Карловцима,
где је основао своју бакрорезачку штампарију, а 1762. боравио је у Манасти
ру Раковцу. У току 1764/65. радио је у Венецији, у штампарији ћириличних
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књига, затим поново у Сремским Карловцима, где се бавио виноградарством
и писао своја дела. Како се од бакрорезачког заната није могао издржавати,
неко време боравио је у манастирима Беочин, Гргетег и Велика Ремета, код
калуђера који га због његових рационалистичко-просветитељских идеја, па
чак и напада на њих, нису прихватали. Година 1783/84. боравио је у Бечу као
коректор Курцбекове штампарије. Сломљен тешком болешћу из Беча се вра
тио у Нови Сад, где је 1785. године на имању владике Јосифа Јовановића Ша
кабенте умро од туберк улозе у тешкој материјалној беди. Сахрањен је на
новосадском Алмашком гробљу.
Иако, пре свега, намењен виног радарима, Јован Туцаков је Орфелинов
Искусниј подрумар (Прилог 5) окарактерисао као „прави арсенал и обиље ен
циклопедијских података о фармакогнозији, фармакодинамици, фармаколо
гији, галенској фармацији, екологији и ботаници“. На крају књиге придодат
је попис 250 имена трава, различитог корења и других биљних органа који су
се користили за справљање лековитих и других напитака. То је било од вели
ког значаја за израду српске ботаничке терминологије. Орфелин је први из
вршио научну класификацију лековитих и сродних биљака и поред латинског
додао је и народни, српски назив. Подрумар је доживео четири издања (1783,
1808, 1874. и 1885). Орфелин је много времена провео на Фрушкој гори, где је
упознао и проучио разноврсан биљни свет, посебно лековито биље.

Прилог 5. Орфелинов Иск усни подрумар
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Међу Орфелиновим књигама које су се годинама налазиле заборављене
у Саборној цркви у Сремским Карловцима и које су почетком 20. века прене
те у Патријаршијску библиотеку, Димитрије Мита Костић је пронашао 1921.
један хербаријум, који је сâм Орфелин назвао Велики српски травник. Пре
ма Костићeвом миш љењу то је доп уњено и поп рављено немачко издање
Хербарија Елизабете Блеквел (Elizabeth Blackwell: Herbarium Black wellianum,
1754–1773), у коjeм је Орфелин, поред већ постојећих немачког и латинског,
додао и српски назив сваке биљке. Захарије Орфелин је из овог немачко-ла
тинског издања, развезавши га, издвојио свих 600 бакрореза у боји и дописао
и српске називе у левом горњем углу, те их поново дао увезати у три тома. За
првих седам ликовних прилога за сваку биљку дао је њен опис, род, својства,
проналажење и начин приправљања. Због свега тога Јован Туцаков Орфе
лина смат ра пиониром српске ботанике, фитотерапије, фармакогнозије и
фармакологије. Костић и Туцаков слажу се у мишљењу да је Орфелин имао
намеру да преради овај познати европски Хербаријум, каквих је у нау чним
круговима Европе у то време било подоста, и да га објави у српском издању,
тим пре што је и сâм Орфелин био одличан бакрорезац и што је у својој би
блиотеци поседовао опсежну ботаничку литературу. Да је тај посао започео
сведоче подаци о посебној нумерацији бакрореза словеносрпским називима
биљака. Шта га је у тој намери спречило остало је до данас непознато [Mak
simović 1995; Туцаков 1971; Костић 1921] (Прилог 6).

Прилог 6. Бок вица из Орфелиновог Великог српског травника
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По налогу царице Марије Терезије, 1769. године протомедикус Аустрије
др Герхард ван Свитен (Gerard van Swieten) организовао je оснивање Меди
цинског факултета у Нађсомбату (Nagyszombat), данас Трнава у Словачкој.
Настава је била организована према узору на Медицински факултет у Бечу,
а у складу са рационалистичким и просветитељским стремљењима тога вре
мена, која су у први план стављала природне науке. Било је укупно пет кате
дри: Institutiones (општи предмети), Anatomia, Chirurgia, Botanica ac Chymia,
и Praxis medica. И након пресељења Медицинског факултета из Нађсомбата
у Будим, а затим у Пешту, организација наставе остала је приближно иста.
Катедра ботанике и хемије била је на поменутим медицинским факултетима
у 18. и 19. веку једна од најзначајнијих. Катедра фармације основана је 1772.
године [Popov i Antić 1975]. Да би добро познавали фармакотерапију, која се
у то време заснивала на преписивању лекова и справљању из лековитог биља,
обавезан предмет у настави била је ботаника. Због тога је не мали број док
тора медицине који су се, поред свога лекарског позива, активно бавили и
изучавањем ботанике, а неки су му се и потпуно посветили.

ЧУВЕНИ БОТАНИЧАРИ ЛЕК АРИ
Карл Лине (Carl von Linné) (*Росхулт, Шведска, 23. мај 1707 – †Хамарби,
10. јануар 1778) био је шведски научник, природњак и лекар. Отац му је био
лутерански свештеник и вртлар и то је вероватно имало утицаја да Карл већ
од ране младости показује интерес према биљкама. Студирао је медицину у
Лунду и Упсали, а дипломирао у Хардервајку у Холандији 1735. Још као сту
дент држао је предавања на универзитету у Упсали. У то време ботаника је
на медицинским факултетима била саставни део прог рама студија како би
се лекари обучили да преписују лекове добијенe из лековитих биљака. Додат
не студије из природних наука похађао је у Лајдену. Године 1732. био је на
ботаничкој и етнографској експедицији у Лапонији, а пропутовао је и Енгле
ску, Француску и Холандију, где је једно време и живео. По повратку био је
приватни лекар у Стокхолму, а од 1739. лекар у Министарству морнарице у
истом град у. Године 1741. изабран је за професора медицине и природних
наука на факултету у Упсали. Предавао је ботанику, фармакологију, дијете
тику и семиотику. Оснивач је биолошке систематике. У ботанику и зоологију
увео је биноминалну номенклатуру према којој се назив сваке врсте састоји
из две латинске речи, назива рода и врсте. Иако се током времена више по
светио флористици и ботаничкој систематици, није напустио лекарску праксу.
У своме делу Systema naturae разврстао је биљке и животиње на разреде, ро
дове, породице, редове и врсте према њиховим сексуалним карактеристикама
(Линеов систем). За свој нау чни рад добио је 1756. племићку титулу. Један
је од оснивача Краљевске шведске академије наука и њен први председник.

13

У Упсали је обновио Унивезитетску ботаничку башту. Као лекар и ботани
чар проучавао је деловање лекова и објавио приручник о биљним, животињ
ским и минералним дрогама. Године 1750. постао је ректор Универзитета у
Упсали. Умро је након три мождана удара. Сахрањен је у Катедрали у Упсали
[Grmek 1962] (Прилог 7).

Прилог 7. Карл Лине (1707–1778)

Ђовани Скополи (Giovanni Antonio Scopolli) (*Кавалесе, Јужни Тирол,
Италија, 3. јун 1723 – †Павија, Ломбардија, 8. мај 1788) био је aустријски лекар
и природњак. 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. Поред лекарског посла сакупљао је и проучавао биљке и инсекте.
Објавио је књиге Flora Carniolica (1760) и Entomologia Carniolica (1763). У
Идрији је проу чавао деловање руде живе на људски организам. На основу
резултата објавио је значајна клиничка запажања о терапији и профилакси
лаганог тровања живином рудом (меркуријализма) идријских рудара. Годи
не 1769. премештен је за наставника минералогије и металургије на Рударској
академији у Шемницу, а 1776. је именован за професора хемије и ботанике
на Универзитету у Павији где је и преминуо. Дописивао се с Карлом Линеом
и другим познатим научницима онога времена. Неколико биљака и инсеката
носе по њему име. Лине је биљку коју је Скополи први пронашао у Крањској
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и описао као врсту Аtropa с тоболчастим плодом назвао Hyoscyamus scopolia.
Никола Жозеф Жакен (Nikolaus Joseph von Jacquin) је за ту биљку основао нови
род и назвао наведену врсту Scopolia carniolica. Ернест Шмит (Ernst Schmidt)
је 1905. године из ове биљке изоловао, до тада непознати алкалоид, скопола
мин (scopolamine), антагонист мускарина, који се раније користио као анесте
тик, а сада ретко као антиеметик (средство против повраћања) [Grmek 1963,
VIII, 647; Giovani Antonio Scopoli 2017].

Прилог 8. Ђовани Скополи (1723–1788)

Прилог 9. Скополијева
Flora Carniolica

Јохан Хајнрих Непомук Кранц (Heinrich Johann Nepomuk von Crantz)
(*Roodt-sur-Eisch, Луксембург, 25. новембар 1722 – †Јуденбург, Аустрија, 18.
јануар 1799) био је аустријски лекар и ботаничар. Докторирао је на Медицин
ском факултет у у Бечу, као један од првих ученика славног Герхарда ван
Свитена. Усавршавао се у породиљству код Андреа Левреа у Паризу, а на
Универзитет у у Беч у предавао је опстет рицију и физиологију. Објавио је
више књига и радова из области породиљства. Поред медицине бавио се хе
мијом, ботаником и изворима минералних вода. Један род биљака је по њему
добио назив Crantzia [Schönbauer 1957].
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Прилог 10. Ботаничк и уџбеник Јохана Непом ука Кранца

Јакоб Винтерл (Jakab József Winterl) (*Штајр, доња Аустрија, 15. април
1739 – †Пешта, 23. новембар 1809) био je мађарски лекар, хемичар и ботани
чар. Иако је желео да постане свештеник, започео је студије медицине и сте
као докторску диплому у Бечу. Радио је као лекар у рударским местима у
Угарској, а 1770. године постављен је за професора ботанике и хемије на Ме
дицинском факултету Универзитета у Трнави (Nagyszombat). Пресељењем
Универзитета из Трнаве у Будим, а затим у Пешту, оформио је ботаничке
баште у сва три града и увео демонстрациону методу у обуку из ботанике.
Био је следбеник и присталица Линеовог система. У свом недовршеном Ре
гистру описао је 1.656 врста биљака и приложио 26 бакрореза. Посебно се
бавио анализом минералних вода. Био је шест пута декан и два пута ректор
Универзитета. Написао је већи број радова и књига из области ботанике и
балнеологије [Vida 1993; Magyar Lexikon 1885].
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Прилог 11. Јакоб Винтерл

Прилог 12. Докторска дисертација
Јакоба Винтерла

Прилог 13. Поштанска марка са ликом Јакоба Винтерла
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ЧУВЕНИ БОТАНИЧАРИ ЛЕК АРИ – ИСТРАЖИВАЧИ
ФЛОРЕ У ВОЈВОДИНИ
Пал Китајбел (Pál Kitaibel) био је угарски ботаничар, хемичар и лекар.
Рођен је у Нађмартону (мађ. Nagymarton; нем. Mattersburg), у западној Угар
ској (данас Аустрија) 3. фебруара 1757. године. Гимназију је похађао у Шопро
ну (мађ. Sopron; нем. Ödenburg), Лицеј у Ђеру (Györ). На Универзит ет у у
Будиму уписао је медицину, након неуспелог покушаја да студира право и
теологију. Након медицине студирао је хемију и ботанику. Докторску дипло
му стекао је 1785. године, у 28. години живота. Након смрти свога професора
Јозефа Јакoба Винтерлеа, Китајбел је 1809. преузео катедру и у Пешти преда
вао хемију и ботанику. Био је и директор Ботаничке баште у Пешти. У пери
оду између 1795. и 1815. године обавио је 16 нау чних путовања на којима је
истраживао биљни свет. Поред биљака, проучавао је својства и квалитет зе
мљишта, занимања становништва, болести, минерале, лековите минералне
воде и привреду крајева које је обилазио. Његови биог рафи говоре о њему
као о ботаничару, петрографу и сеизмологу. Током две деценије систематски
је испитао и описао 150 минералних извора. Путовао је запрежним колима,
кочијом, на коњу и пешке. Године 1794. обишао је Ријеку (Fiume), Трст и про
винцију Венецију, све до Пијаве, а следеће, 1795. године сакупљао је нову
врсту слеза код Вуковара, Беочина и Сремских Карловаца (можда заједно
са Будаијем, прим. аут.). У Славонији је ову биљку налазио у околини Наши
ца. Она је касније по њему названа Kitaibelia vitifolia (Kitaibela vitifolia – ка
дивка). Китајбелово име добиле су и следећи представници фауне и флоре:
Ablepharus kitaibelii (кратконоги гуштер), Cardamine kitaibelii (многолисна
режуха), Knautia kitaibelii (Китајбелова удовица) и Aquilegia kitaibelii (Китаjбелова кандилка). Китајбел je 1799. године обилазио Барању, 1800. Фрушку
гору и боравио у околини Земуна. У Банату, у Делиблатској пешчари и околи
ни Вршца и Ораовице проучавао је биљни свет. Може се рећи да је пропу
товао готово читаву територију данашње Војводине. Године 1802, са својим
пријатељем и сарадником Валдштајном (Waldstein) и цртачем Шицом (Schütz),
кренуо је на пут по Хрватској који је успешно окончао обиласком Заг реба,
Карловца, Коренице, Плитвичких језера, планине Пљешевице и Велебита.
С пута су донели велик и број врста нових биљака, које је засадио у Бота
ничкој башти у Пешти. С Валдштајном је путовао и на Високе Татре, а 1803.
године на Карпатима је провео четири месеца. Китајбел и Валдштајн су 1798.
године боравили у Берлин у код водећег ботаничара тога времена, Карла
Лудвига Вилденова (Carl Ludwig Willdenow, *Берлин, 1765 – †Берлин, 1812).
Обојица су тражила савет за заједничко ботаничко научно дело које су припре
мали. У знак поштовања према двојици истраживача, Вилденов је у номенкла
туру увео нове називе за слез из Срема и за прстолику биљку средњоугарских
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планина: Kitaibelia vitifolia – кадивка (Kitaibela) и Waldsteinia geoides – шумска
стежа [Grmek 1963]. Китајбелов пријатељ и мецена Франц Адам Валдштајн
(Franz Adam von Waldstein-Wartenbur, *1759 – †1823) био је аустријски официр,
витез Малтешког реда, учесник битака против Турака и краљевски комор
ник. Након ратова бавио се економијом и посветио ботаници. Поседовао је
добру моћ запажања и сопствено миш љење. Његов опсежан хербаријум и
стручна ботаничка литература чувају се у чешком Народном музеју у Прагу.
Заједно са Валдштајном, Китајбел je објавио капитално дело класичне бо
таничке литературе у три тома: Descriptiones et icones plantarum rariorum
Hungariae (Wien: M. A. Schmidt, I–III, 1800–1812). Kњига је написана на ла
тинском језику, по узору на Линеа и могла се наћи у многим европским књи
жарама тога доба. Китајбел је истовремено кад и Милер (Franz Jozeph Müler
von Reichenstein) открио телур. Први је открио хлорни креч и његову употребу
за избељивање текстила, а био је и први који је добио цијанову киселину у
сировом стању. Књига Hydrographica Hungariae објављена је у Пешти 1829.
године. Китајбелови савременици у Срему били су Андрија Будаји и Андри
ја Волни. Иако их Китајбел у својим списима не помиње врло је извесно да
је на својим путовањима кроз Срем с њима био у контакту и да је користио
њихове ботаничке прилоге за свој хербаријум и своје књиге. Преминуо је
13. децембра 1817. у Будимпешти [Magyar Lexikon 1885; Jávorka 1957; Both
2009; Österr. Biograph. Lexikon 1965] (Прилог 14–17).

Прилог 14. Пал Китајбел (1757–1817)

Прилог 15. Поштанска марка с ликом
Пала Китајбела и кадивке
(Kitaibelia vitifolia)
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Прилог 16. Карл Франц Валдштајн (1759 –1823)

Прилог 17. Карл Лудвиг Вилденов (1765–1812)

Аугуст Каниц (Ágost Кánitz / August Kanitz) је аустроугарски ботаничар.
Рођен је у Лугошу, у Банату, 25. априла 1843. године. На Универзитету у Бечу
је уписао студије медицине и природних наука. Диплому доктора филозофи
је стекао је 1869. на Универзитету у Тибингену. Краће време био је професор
природних наука на Високој пољопривредној школи у Алтенбургу. За потре
бе оснивања ботаничке баште и музеја Универзитета боравио је у Италији
1871. године. Већ 1872. године постао је професор ботанике на новооснова
ном Универзитету у Клужу (Klausenburg) где је основао и Ботаничку башту
и оформио хербаријум који се заснивао на исцрпном познавању литературе,
нарочито флоре Румуније и Босне и Херцеговине. Током 1887/88. био је ректор
Универзитета и два пута декан факултета (1881/82. и 1895/96). Први је описао
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историјат угарске ботанике (Geschichte der Botanik in Ungarn, Hannover–Pest,
1863). Каниц је са својим пријатељем, студентом медицине Јозефом Кнапом
(Josef Armin Knapp), 1864. године боравио у Славонији и Срему проучавајући
биљни свет. Поред успешно обављеног истраживачког рада на ботаници ових
крајева који је представио у једној својој публикацији, Каниц је указао и на
ботанички допринос истакнутих лекара, апотекара и професора природних
нау ка из Срема и Славоније. Између осталог наводи: „др Андрија Будаи,
физикус Сремске жупаније, за Plantae sirimienses у Китајбеловој Geographia
botanica приложио је 100 биљака сакупљених у околини Вуковара“. Каниц је
посебно хвалио рад ботаничара и директора Карловачке гимназије, Андри
је Волнија. За рад Волнијевог наследника на месту директора гимназије,
Андрију Румија, Каниц каже да су му записи само невешта компилација
Волнијевих дела. Каниц је преминуо у Клужу, 13. јула 1897 [Schulzer et al.,
1866; Richter 1977; Österr. Biograph. Lexikon, 1965a] (Прилог 18).

Прилог 18. Авг уст Каниц (1843–1897)

Јосиф Панчић рођен је 5(17). априла 1814. у селу Угрини код Брибира,
у католичкој породици, од оца Павла и мајке Маргарите. Родитељи су му
рано умрли, па се о њему бринуо стриц Гргур. Основну школу завршио је
у Госпићу, гимназију у Ријеци, а две године филозофије у Загребу. Медицину
је дипломирао 1842. у Пешти докторском дисертацијом о систематици биља
ка („Taxilogia botanica“) на латинском језику, коју је посветио стрицу Гргуру.
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По завршетку студија краће време био је практични лекар у Гергелезу код
Будима и варошици Рукберг у Банату, а после посете стрицу Гргуру, като
личком свештенику у Госпићу који га је школовао, године 1845. отишао је
у Беч и на Универзитету слушао предавања из ботанике чувеног ботанича
ра Ендлихера (Endlicher). У Бечу се упознао с Вуком Караџићем који му је
сугерисао да се упути у Србију и да изучава биљни свет. У Србију је стигао
већ 1846. године с препоруком и затражио место физикуса, у то време у уда
љеном Ужичком округу, где је сматрао да ће имати могућности за своја бота
ничка истраживања. Како молба читаву годину није била решена, др Панчић
је кроз то време проучавао биљни свет у околини Беог рада и из тог периода
потиче његова студија Флора у околини београдској (Беог рад, 1865), која је
са доп унама дож ивела неколико издања на српском и латинском језик у. У
међувремен у, по налог у министарства упућен је у фабрик у стак ла, у сел у
Белица, у Јагодинском округ у, да, као фабричк и лекар, сузбије епидемију
трбушног тифуса. Убрзо, 1847, добио је место окружног физикуса у Јагодини,
где је у слободним тренуцима проучавао биљни свет околине. Исте године
премештен је у Неготин, а затим у Крагујевац, где је такође био окружни фи
зикус. У то време био је и бањски лекар у Буковичкој бањи где је започео и
с проу чавањем минералних вода.
Године 1849. примио је православну веру и име Јосип променио је у Јосиф,
а 1854. постао је држављанин Србије. Тада се и оженио Људмилом-Милком,
ћерком барона, инж ињера Франца Кордона, који је био у служби „Високог
Правитељства Србског“. У брак у је имао седморо деце, три сина и четири
ћерке.

Прилог 19. Јосиф Панчић (1814–1888)
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Прилог 20. Поште Србије су 2014. издале јубиларн у марк у
поводом 200 година од рођења Јосифа Панчића

Након реформе Лицеја, 1853. године, основан је и трећи одсек – Јестастве
но-технички. Панчић је тада напустио Крагујевац, али и медицину. Постављен
је за конт рактуа лног професора зоологије, ботанике, минералогије с геоло
гијом и агрономије на Катедри јестаственице. Када је 1863. године Лицеј
прерастао у Велику школу, Панчић је преведен у звање редовног професора
за исте предмете. Панчић је основао и прве природњачке кабинете у Вели
кој школи, као и Ботаничку башту у Београду. Својим великим хербаријумом,
на научноистраживачкој основи, успоставио је изучавање флоре Балканског
полуострва. Обилазио је планине Србије, Црне Горе и Бугарске. На својим
путовањима описао је око 5.000 нових биљних врста чија су станишта у цен
тралним деловима Балканског полуострва. Широј светској и домаћој јавно
сти познат је по открићу и опису реликтне оморике, која је у ботаничкој ли
тератури добила његово име – Панчићева оморика (Picea omorika).
Своје прве нау чне и стручне радове Панчић је објавио у страним часо
писима на немачком језику јер је у Србији тога времена било мало стручних
часописа (“Verzeichniss der in Serbien wildwachsenden Phanerogamen, nebst den
Diagnosen einiger neuer Arten“, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 6, 1856; “Die Flora der
Serpentingebirge in Mittel-Serbien“, Ibid. 9, 1859, и др.). Као професор на Вели
кој школи објавио је своја најзначајнија дела: Флора Кнежевине Србије (Бео
град, 1872) а касније и Додатак флори Кнежевине Србије (Беог рад, 1884),
затим већ поменута Флора околине Београда [Диклић и Татић, 1998].
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Прилог 21. Панчићева оморика

Прилог 22. Национални парк Тара2

Јосиф Панчић je шест пута биран за ректора Велике школе, а 1884. годи
не постао је члан Државног савета. Цењен као нау чник и после пензиони
сања, све до 1887. године, предавао је ботанику и управљао Јестаственичким
кабинетом на Великој школи, и Ботаничком баштом на обали Дунава. Српска
краљевска академија га је 1887. године изабрала за свог првог председника.
У два наврата, 1870. и 1871. биран је за потпредседника Народне скупштине
2
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Фото В. M. Николић, септембар 2015

Краљевине Србије [Васић, 2012]. Био је редован члан Српског ученог друштва,
члан Српскe краљевске академије и члан Матице српске у Новом Саду, члан
Просветног савета, дописни члан Југословенске академије знаности и умет
ности, члан Угарске академије наука у Пешти, Бечког геолошког института
и Зоолошко-ботаничког друштва у Бечу, почасни члан Баварског друштва
„Pozychia“, Бранденбуршког ботаничког друштва, Јестаственичког друштва
у Шербуру и других биолошких и лекарских асоцијација. Био је члан Српског
лекарског друштва и један од петнаесторице његових оснивача. Избијањем
српско-турских ратова (1876–1878) и Српско-бугарског рата (1885/86) преузео
је дужност управника Резервне војне болнице Српског Црвеног крста у Бео
граду. Био је одликован Орденом Светог Саве, Орденом Таковског крста III
степена и Орденом Српског црвеног крста [Grmek 1951; Jавор 1888; Станојевић,
1972; Живановић 1893; Ђорђевић 1897; Двес та година од рођења Јос ифа
Панчића, 2016].
Јосиф Панчић често је посећивао Срем и Карловце. Приликом једне по
сете Карловцима и Карловачкој гимназији 1857. године Панчић је прегледао
Волнијев хербаријум и исправио неке мање грешке у одређивању биљних
врста. Данас се зна да је део овог хербаријума Панчићев и да обухвата преко
400 биљних врста.
Јосиф Панчић преминуо је у Београду 25. фебруара 1888. Сахрањен је на
беог радском Старом гробљу. Три дана пред смрт, премда тешко болестан,
упутио је Академији, као председник, своју последњу посланицу. У жељи
да се испуни завет научника планинари су уз сарадњу са Српском академи
јом наука и Српским географским друштвом 4. јула 1951. пренели посмртне
остатке научника и његове супруге и похранили их у крипту у маузолеју на
највишем врху Копаоника, који је тада преименован у Панчићев врх [Plani
narski glasnik, 1999] (Прилог 23).

Прилог 23. Панчићев маузолеј на Копаоник у
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Др Сава Петровић рођен је у Шапцу 14. јануара 1839. Био је лекар и бо
таничар, доктор медицине и хирургије, лични лекар краља Милана и сани
тетски пуковник. У родном граду завршио је основну школу и нижу гимна
зију. Вишу гимназију и две године Лицеја завршио је у Београду. Медицину
је студирао у Француској. Најпре је био окружни физикус у Крушевцу, а затим
је постављен за војног лекара у Беог раду. Постао је и лични лекар краља
Милана Обреновића који га је помагао приликом изучавањa флоре околине
Ниша. Иако лекар, посветио се ботаници и фармакогнозији. Његовом ини
цијативом краљ Милан пок лонио је Великој школи имање на Палилули за
ботаничку башту „Јевремовац“. Аутор је следећих књига из ботанике: Флора
околине Ниша (1882), Лековито биље у Србији (1883) и Додатак флори око
лине Ниша (1885). У околини Ниша 1884. године открио je ендемску врсту
Ramonda nathaliae (Наталијина рамонда; колачић; цвет феникс) коју је за
једно са Панчићем описао и дао јој име (Прилог 24). Наталијина рамонда је
ендемска биљка цент ралног Балкана из породице Gesneriaceae. Остатак је
супт ропске флоре и Медитерана, највероватније афричког порек ла. Веома
је слична биљци Ramonda sеrbica (српска рамонда), за коју се смат ра да се
од Наталијине рамонде одвојила у самосталну врсту током терцијара. Годи
не 1884, у околини Ниша (Јелашница, Сићевачка клисура) пронашао ју је др
Сава Петровић и заједно с Јосифом Панчићем описао је и дао јој име по кра
љици Наталији. То је вишегодишња зимзелена зељаста биљка са снажним ри
зомом. За ту биљку је карактеристична особина анабиоза, односно да се након
потпуног сушења у поновном контакту с водом и влагом регенерише. Ову осо
бину поновног повратка у живот након заливања поседује веома мало биљака

Прилог 24. Сава Пет ровић (*1939 – †1889)
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цветница. Ликовно решење љубичастог цвета Наталијине рамонде, уклопље
но у траку Албанске споменице употребљава се последњих година као амблем
који се у Србији носи у седмици пре Дана примирја у Првом светском рату
(11. новембар) и на сâм дан примирја.
Сава Петровић је био редован члан Српског ученог друштва (1869) и до
писни члан Српске краљевске академије (1889). Преминуо је у Беог раду 20.
јануара 1889 [Станојевић 1972; Станојевић 1992; Ранђеловић 1998].

Прилог 25. Ramonda serbica (српска рамонда) и Ramonda nathaliae (Наталијина рамонда)

Прилог 26. Поштанска марка и Амблем примирја у Првом светском рат у
(Наталијина рамонда)
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ЛЕК АРИ У СРЕМУ – БОТАНИЧАРИ
Током целог 18. и већег дела 19. века подручје данашњег Срема било је
подељено у две управне територије. Сремска Војна граница налазила се уз
реку Саву и била је у саставу Девете Петроварадинске пограничне пешадиј
ске регименте са седиштем у Сремској Митровици, а под директном управом
Дворског ратног савета у Бечу. Друга управна територија, цивилни део Срема
(Провинцијал) припадао је Сремској жупанији. Седиште Жупаније налазило
се у Вуковару. Свака од ове две управне територије имала је своју посебну
организацију здравствене службе. У Војној граници војни лекари имали су
завршену бечку Јозефинску војномедицинску академију, док су у Провинци
јалу здравствену заштиту становништва обављали физикуси, који су били
доктори медицине са завршеним бечк им или пештанским Медицинским
фак улт ет ом. Сед иш те главног жупан ијског физик уса било је у Вуковару
[Максимовић, 2007].
Андрија Будаи (Andreas Budai) рођен је 30. новембра 1759. године, у ме
сту Гарта, у Шопронској жупанији. Био је мађарске националности. Доктор
медицине, жупанијски физикус Сремске жупаније био је 41 годину. Дипло
мирао је 1. маја 1789. на Медицинском факултету у Пешти, где је исте године
стекао и диплому ветерине. Крајем 1789. стигао је у Вуковар где је постављен
за жупанијског физикуса. Пре њега жупанијски физикус био је др Марко
Мартиновић, који је дао оставку на тај положај. Будаи се 1806. венчао Алој
зијом Минас из Вуковара и живели су у кући у близини властелинског двора.
Њихову једину ћерку Хенрику оженио је потоњи жупанијски физикус др Ђуро
Штрајм. Већ првих година после именовања за жупанијског физикуса Срем
је захватила незапамћена епидемија куге, која је од јула 1795. до фебруара
1796. харала готово читавом жупанијом. И ако је Андрија Будаји провео 12
месеци у Иригу, у самом жаришту епидемије, није оболео од куге, највероват
није због тога што је цело тело свакодневно третирао сирћетним раствором.
Његов рад и залагање умногоме су допринели сузбијању ове епидемије, а
његова запажања о болесницима и историје болести преузео је професор Пе
штанског универзитета др Франц фон Шрауд (Franz von Schraud), руководи
лац противепидемијске заштите у овој епидемији и објавио их у свом позна
том делу Historia pestis Syrmiensis. Због искуства стеченог током епидемије
Сремске (Иришке) куге жупанијске власти су доктора Будаија 1804. године
послале у Стари Врбас да утврди да ли је заразна болест која је у овом месту
избила такође куга. Крајем 1813. и почетком 1814. године у Руми и Иригу из
била је епидемија међу италијанским и француским ратним заробљеницима
из наполеонових ратова, а у Иригу је било и неколико смртних случајева. На
месништво је поводом тога тражило да жупанијски физикус извиди прилике
у Руми и Иригу и да поднесе извештај. Будаји је у извештају навео да не посто
ји опасност од епидемије ширих размера, која би се проширила и на грађанство.
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У спору румског апотекара Вагнера с румским трговцима, Србима и Цинца
рима, који су у својим радњама продавали и лекове, Будаји је заузео став да
се оне материје које се претежно употребљавају у домаћинству и у занатима
могу и даље продавати, али да им се забрани да продају оне материје које
претежно служе за лечење, и то не само у Руми, него у целој Жупанији.
У вези с епидемијом међу ратним заробљеницима у Руми и Иригу, поја
вила се пот реба за постављањем секундарног жупанијског физикуса са се
диштем у Иригу, као помоћ редовном физикусу Будаију. Почетком 1815. на
овај положај постављен је др Данијел Сигварт (Daniel Siegvarth), који је у
Иригу, већ у марту 1816. изненада преминуо где је и сахрањен. На упражње
но место је тада именован др Андрија Фурјаковић (Andreas Furiakovich), до
тадашњи физикус Карловачког комунитета [Mićić 1968; Мићић 1987].
Поред тога што је у свом дугогодишњем раду стекао симпатије грађана,
пре свега у пружању помоћи за време епидемије куге, др Андрија Будаји је и
у нау чним круговима уживао глас као врстан ботаничар. Аугуст Каниц на
води да је доктор Будаји у околини Вуковара сакупио и описао око 100 леко
витих биљака, а да је његов хербаријум ушао у збирку „Plantae Syrmienses“ у
Китајбеловој Geographia botanica.
Касније су Шулцер, Каниц и Кнап, који су се бавили флором ових кра
јева, спомињући Китајбелове фундаменталне радове из те области, у својој
студији Die bisher bekannten Pflanzen Slawoniens указали на Андрију Будаиа
и Андрију Волнија – Китајбелове савременике који су веома заслужни за
познавање флоре ових крајева.

Прилог 27. Надг робни споменик Анд рије Будајиа
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Будаји је за своје заслуге и дугогодишњи рад одликован Великом злат
ном медаљом. Умро је у Вуковару 4. марта 1816. Колико је његов живот и рад
био повезан са епидемијом Сремске (Иришке) куге записано је и на његовом
надг робном споменику, који се чува у Градском музеју у Вуковару, а који је
дала да се изради његова ћерка. Када се саберу бројчане вредности великих
слова на епитафу, који је написан у виду криптог рама, добије се година ње
гове смрти: RELIQVIIS ANDREAE BVDAY PHISICI DE PESTE CIVIBVS MOTO
GRATA FILIA PONIT. (Прилог 26).
Будаји је у рукопису оставио и дело о лечењу реуматских болести под
називом „Modus aplicandi spirit um sedativ um in curandis morbis rheumaticis,
alisquae in genere“, датиран с 14. септембром 1826. Један примерак рукописа
налази се у библиотеци Фрањевачког самостана у Вуковару, а препис у Све
училишној библиотеци у Загребу [Jávorka 1957; Schulzer et al., 1866; Dorn 1976;
Максимовић 2015; Микић 2004].
Ђуро Штрајм (Georgius Streim) рођен је 1803. у Новом Саду, у Бачкој
жупанији. Био је католичке вероисповести. Дипломирао је 1829. стекавши
звање доктора медицине. У Вуковар је из Пеште дошао 1829. године. Исте
године Намесништво је захтевало да окружни физикуси испитују природна
богатства жупанија у којима су били на служби („самоникле биљке, минерал
не и животињске материје, а највише оне које могу да се користе за лечење
или у техничке сврхе“). Жупанија је тај задатак поверила вуковарском, тада
приватном, лекару др Ђури Штрајму, „зато што је један физик (Будаи) јако
стар, а други (Фурјаковић) болује од подаг ре“. Убрзо, 1831, Штрајм је поста
вљен за секундарног физикуса, а 1846. и редовног жупанијског физикуса. За
члана Пештанског краљевског лекарског друштва, изабран је 1843, а 1845.
за редовног члана Мађарског природословног друштва. Успешно је органи
зовао одбрану и спречио ширење колере (1831). Ђуро Штрајм активно се,
између осталог, бавио и ботаником. Каниц помиње да је Штрајм своје при
логе о флори Срема давао ботаничарима тога времена. Када је 1855. спојена
Сремска и Вировитичка жупанија, др Ђуро Штрајм је прешао из Вуковара
у Осијек [Schulzer et al., 1866; Mićić 1968].
Матија Кирхбаум (Kirchbaum Mathias) био је вуковарски апотекар. Син
је Феликса Кирхбаума (Felix Kirchbaum) (*Микулово, Моравска, 1757 – †Ву
ковар, 1803), власника прве апотеке у Вуковару. Феликс је дипломирао 1786.
у Пешти и крајем 1787. године отворио је апотеку у Вуковару. После његове
смрти супруга Магдалена остала је сама с малолетном децом. Нешто касније
удала се за провизора апотеке Јосифа Розманића који је умро 1827, па је руко
вођење апотеком преузео Феликсов син Матија Кирхбаум старији. Матија је
рођен у Вуковару 4. марта 1796. Дипломирао је фармацију у Бечу 1826. Зани
мао се и за ботанику. У његовој библиотеци пронађен је велики број струч
них ботаничких књига. Од 1864. био је члан Зоолошко-ботаничког друштва
у Беч у („Verhand lungen der Zoolog isch-Bot an ischen Gesellschaft in Wien“).
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Сарађивао је с познатим аустријским ботаничарем Аугустом Каницем при
ликом његовог боравка у Срему 1864. године. Каниц га спомиње као емери
тираног апотекара и доброг познаваоца флоре околине Вуковара, који му је
саопштио многе занимљивости и специфичности флоре тога краја. Између
осталог, Каниц наводи да је Матија у Вуковару као млад видео чувеног бота
ничара Китајбела који је 1800. и 1808. боравио у тим крајевима. Готово је си
гурно да је Китајбел често навраћао у очеву апотеку, па и у дом апотекара.
Матија је умро 19. маја 1868 [Schulzer et al., 1866; Mićić 1968].
Андрија Волни (Andreas Raphael Wolny) рођен је 10. децембра 1759. у
Шемницу, у Словачкој. Рано је остао без оца који је био рударски надзорник,
а кад му је било 18 година преминула му је и мајка. У родном месту је завршио
гимназију а даље школовање наставио је у Пожуну (Братислави) где је започео
медицину, а затим природне науке и педагогију. Може се претпоставити да се
Волни ботаником почео бавити још за време студентских дана. Његов старији
сународник Штефан Лумницер (Stephani Lumnitzer, 1749–1806), аутор Florae
Posoniensis (*Лајпциг, 1791), саветима и делом помогао је Волнију у сакупљању
биљака, јер је Волни, по доласку у Карловце већ имао доста опсежан хербари
јум. Патронат Карловачке гимназије га је 1794. године на позив митрополита
Стратимировића, а на препоруку професора Крајла, изабрао за професора
гимназије, а убрзо затим постављен је и на место директора (Прилог 28).

Прилог 28. Анд рија Волни (1759–1847) и његов факсимил
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За време његове службе у гимназији природне науке имале су приори
тет. Училе су се у свим граматикалним разредима и у разредима човечности.
После реформе наставе у Угарској 1807/08. Карловачка гимназија имала је
четири граматикална разреда и два разреда човечности. Уводећи метод очи
гледне наставе основао је природописне кабинете. За две године саставио је
минералошку збирку од 800 комада минерала и стена, а у околини Карло
ваца и по Срему сакупљао је биљке за своје хербаријуме.
Пре него што је настао хербаријум Андрије Волнија, у Карловачкој гим
назији, за потребе наставе постојао је Herbarium Blackwellianum из Нирнберга
– први који је садржавао пресоване биљке, а не цртеже као до тада. Овај је
хербаријум затекао Андрија Волни те је отпочео с формирањем свога хер
баријума. Поред сваке биљке записао је њен латински и немачки назив, а
поред појединих и српски. Постоји мишљење да је народна имена појединим
биљкама у том хербаријуму записао Захарије Орфелин. Године 1797. Волни
је сачинио прву свеску („centuriju“) своје Flore. Један хербаријум, који је вре
меном доста оштећен, данас се налази у природописној збирци Карловачке
гимназије (Florae Syrmiensis seu Plantarum in Syrmio sponte nascentium anno
1797. Centuria I et III), а друга два налазе се у Пештанском музеју (Notata bo
tanica ad floram Hungariae et Syrmii spectancia и Specimen florae Carloviciensis).
Друга карловачка центурија изгубљена је за време Првог светског рата. Аугуст
Каниц је у своме делу Die bisher bekannten Pflanzen Slavoniens, према пода
цима Валентина Карла, обележио звездицама све биљке које се налазе у Вол
нијевом хербаријуму у Будимпешти (Прилог 29). Постоји у Карловачкој бо
таничкој збирци, изван Волнијевих „Цент урија“, велик и број примерака
биљака које се приписују нау чницима ван Сремских Карловаца. Као што
смо већ навели, највише су заступљени прилози Јосифа Панчића са око 400
биљака који је приликом једне посете гимназији прегледао хербаријуме, међу
њима и Волнијев.
У научним круговима Андрија Волни био је веома цењен као ботаничар,
хемичар и минералог. Регенсбуршко ботаничко друштво (1803) и Минера
лошко друштво у Јени изабрало га је за почасног члана. У Будиму је објавио
дело Historiae naturalis elementa (1805).
Волни се 1798. године оженио Харитом Саборски, ћерком надзорника
свиларе у Иригу, с којом је имао осам кћери и једног сина. Како примања у
просвети ни у оно време нису била довољна, да би побољшали свој матери
јални положај, професори и директор Карловачке гимназије изнајмљивали
су собе за становање за ђаке гиманзије. То су била деца из имућнијих трго
вачких породица. Постоји податак да је у Волнијевом пансиону било кон
стантно шест до седам ђака и засебно ђак-инструктор. Међутим, како су
гимназијски фондови после Наполеонових ратова и девалвације новца били
толико слаби, да није било изгледа да би могли исплаћивати пензије својим
професорима, дошао је у питање Волнијев опстанак у Карловцима. Због
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Прилог 29. Herbar ium Wolnyanum

слабе материјалне ситуације, а како је већ био познат као хемичар, прихва
тио је место директора фабрике у Мужају (Muszay) у Берешкој жупанији те
се тамо и преселио. Након два мождана удара преминуо је 17. октобра 1827.
у Мужају [Петровић 1991; Perić et al., 2013; Марчетић и Бабић 1952; Јаковљев
1999; Стојшић 2010].
У Карловцима је Волни имао велики број пријатеља. Један од њих био
је и сâм мит рополит Стратимировић. Карловчани су волели Волнија и као
гимназијског професора и као човека, па су 1821. молили Пат ронат да га
врати у Гимназију, што због материјалних прилика није било могуће.
Неки од Волнијевих пријатеља у Карловцима такође су се бавили при
родним наукама, а посебну пажњу заслужује карловачки магистратски чи
новник Јозеф Шанц (Ioseph Schanc). Био је Волнијев пријатељ и пратилац
на ботаничким и минералошким екскурзијама. Показивао је велико инте
ресовање за ботанику, минералогију и геологију, па је и сâм сакупљао биљ
ке за хербаријум. Још и данас, у Ботаничкој збирци Карловачке гимназије
постоји Хербаријум Јозефа Шанца. За заслуге око ширења индустријских
биљака именован је 1813. године за поручника економске струке у Војној
крајини.
Жужана Бунке у једном својем раду поставља питање како, када и где
су се срели Андрија Волни и Пал Китајбел. Једна од могућности је да је то
било у околини Пеште и Будима, где је Китајбел био адјункт (асистент) у
Ботаничкој башти Универзитета. Чини се ипак да је Волни сâм сакупљао
биљке, а да је Китајбел касније прегледао и проу чио Волнијев хербаријум
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и на 66 Волнијевих етикета оставио свој запис, а неке етикете и проширио.
Очигледно је да су били у контакту. Да ли преписком или су се и лично позна
вали – остаје непознато.
Проу чавајућ и Herbarium Wolnyanum Бунке наводи да је једно време
Волни био усмерен на прикупљање лековитог биља, што би се могло дове
сти у везу с његовим интересовањем за фармакогнозију које датира још из
студентских дана, као и за медицину, које је исказао увођењем строгих хи
гијенских мера и прописа у Карловачкој гимназији у време његовог дирек
торовања, зак ључује даље Жужана Бунке.
Aндрија Волни несебично је помагао и млађим ист раживачима и науч
ницима. Бунке наводи пример младог пристава (асистента) на Ботаничкој
катедри Универзитета у Пешти, Јозефа Садлера (Joseph Sadler), који је 1820.
године бранио своју дисертацију о папратима. Волни му је тада послао мно
штво података из свога хербаријума. Код појединих примерака навео је и место
проналаска, нпр. за папрат јеленак (Asplenium scolopendrium): „Ad Carlowitz
in Syrmio, in Silva Strazsilovo frequens, item in Slavoniae silvis; in subalpinis
AD Erdöd Comitat us szatmariensis“, а за златну папрат (Asplenium ceterach):
„in Rimis saxorum Petrovaradini, et eorum qui iter ex Alba Ecclesia ad Moldaviam
facient ibus ad sin istram Danubii port am assurg unt. Septemv ri, 1817“ [Bunke
1996].
Карло Георг Руми (Karl Georg Rumy) је након одласка Андрије Волни
ја постављен за директора Карловачке гимназије. Рођен је 18. новембра 1780.
у месту Спишка Нова Вес (Словачка). Говорио је словачки, немачки, мађар
ски, латински, грчки и српски језик. Бавио се филологијом, историјом и при
родним наукама. Добро је познавао класичне језике, па је у Гимназији увео
учење грчког језика и био први предавач. Брзо је стекао наклоност митропо
лита Стратимировића, који му је крстио троје деце. Кад је митрополит умро,
Руми му је написао некролог у Новинама Сербским (бр. 41–44, за 1836). Руми
је имао намеру да настави Волнијев рад на сакупљању ретких примерака
карловачке и сремске флоре. Написао је 1842. године дело Szerém éghajlata
Szlavoniában. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai
(„О поднебљу Срема и Славоније...“). Каниц је ово дело окарактерисао као
некритичку компилацију Волнијевог дела. Премда се трудио да у Гимназији
одржи реноме школе какав је имала у Волнијево време, немајући такта изгу
био је приврженост ђака и наклоност карловачког грађанства до те мере да су
Карловчани поднели представку Пат ронату против њега. Због свега је био
приморан да 1821. године напусти Карловце. Изабран је за подректора и ка
тихету у Евангеличком лицеју у Пожуну, али се ни тамо није дуго задржао.
Тражећи уносније место прешао је 1824. у католичку веру и био постављен
за професора и библиотекара у Надбискупском презвитерију у Острогону.
Умро је у Естергом у 5. aприла 1847. [Schulzer et al., 1866; Пет ровић, 1991;
Kormošová 1998; Chalupecký und Fallenbüchl1987].
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Прилог 30. Карло Георг Руми (1780–1847)

Бартоломеј Емануел Годра (Bartholomäus Emmanuel Godra) био је војни
лекар. Рођен је 18. јуна 1834. у Лалићу (Lality) у Бачкој. Родитељи су му по
рек лом из места Бохунице у Словачкој. У Лалићу су били учитељи у Еван
геличкој школи, а отац од 1836. и директор. Бартоломеј је после завршетка
средње школе уписао студије медицине у Бечу. Дипломирао је на Војноме
дицинској академији „Јозефинум“ 1867. године. Постављен је за војног лекара
у Сремској Митровици, пошто је она на подручју Сремске војне границе била
седиште Пет роварадинске 9. пог раничне пешадијске регименте. Касније је
био унапређен у вишег војног лекара у чину потпуковника. Поред свог лекар
ског позива Бартоломеј Годра активно се бавио биолошким, а нарочито бота
ничким студијама, па се на том пољу истакао у ширим научним круговима.
Постао је члан Краљевског нау чног друштва зоолога и ботаничара у Бечу
[Mirković 1961; Zbirka Matičnih knjiga…, 1731/32; 1834; Rodokmeň rodu Godrov
cov 2016; Сеги 2010; Matična knj. umrlih Rimok. ur. Ruma, 1860–1878; Glesinger
1965].
Поред природних богатстава подручја Пет роварадинске регименте у
којем је живео и радио, истраживао је, проучавао и записивао живот и здрав
ствено стање становника овог подручја, привреду, економске услове, култур
но-историјске прилике. Као резултат овог свога рада објавио је 1873. године
у Земуну своје најзначајније дело, моног рафију о Срему (Monographie von
Syrmien: ethnographisch-topographische, kulturhistorische und statistische Skizze
des Peterwaradeiner Grenz-Regimentsbezirkes: mit besonderer Berücksichtigung
der in Syrmien kultivirten und wildwachsenden Glumaceen: mit einer Karte) (При
лог 31).
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Прилог 31. Насловна страна моног рафије Б. Е. Годре

Прилог 32. Утицај станишта на вегетационе форме глумацеја из Срема
(из монографије Б. Е. Годре)

36

Прилог 33. Систематика глумацеја из Срема (из монографије Б. Е. Годре)

У уводу ове, за историју и ботанику Срема драгоцене књиге, писац је
образложио да је као члан Царско-краљевског ботаничког друштва у Бечу
био замољен од Комитета да за Светску изложбу састави рад из ботанике.
Oдабрао је област ботанике која још није била довољно истражена, која може
бити од користи, не само за становнике Регименте, него и за општи интерес,
а то је осврт на биљке с овог подручја, из породице правих трава – тада Glu
maceae или Glumif lorae, данас Gramineae или Poaceae. Како је са ботаничког
гледишта ова област била непозната саставио је и придодао књизи писани
(„скицирани“) хербаријум глумацеја. „Скица“ је обу хватила поделу и опис
правих трава уопште, приказ њихових вегетацијских јединица према месту
налаза и време цветања према хронолошком реду, затим табеле жетви за 1870.
и 1871. годину, упоредне табеле тежина цереа лија, као и табеле о храњивој
вредности врста жита. Називи за поједине врсте исказани су на латинском
језику, а код неких врста и са народним именима на немачком, мађарском,
чешком, словачком, српском (хрватском), француском, италијанском, енгле
ском и руском језику. На крају уводног дела књиге аутор истиче да га је љубав
према науци и култури овог подручја мотивисала да напише ово дело, па
ако поштовани читаоци буду благонак лоно примили и оценили резултате
његовог рада, схватиће да је његов задатак, који је вредно и с радошћу обављао,
био успешан.
Годрина књига подељена је у пет делова.
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Први део посвећен је етнографско-топографском, културно-историјском
и статистичком опису подручја Регименте, која је основана 1750. године. У
политичком погледу подељена је на четири котара, а у војном на 12 компа
нија. Становници су граничари: Немци, Срби, Словаци, Мађари, Клименте
и Јевреји. Највише је православног становништва (57.304), затим католичког
(18.803) и протестан тског (4.520). Осталих је 609 што укупно чини 80.018,
колико настањује територију Регименте. Начин живота граничара је једно
ставан. Куће становника састоје се из једне собе, кухиње и једног надземног
подрума, а од хране највише користе пасуљ, сланину и црвени лук, а преко
зиме свињско месо. Конзумирају вино и ракију (шљивовицу). Одећа се састо
ји из грубо ваљаног сукненог капута (гуњца), сукнених панталона, плавка
стог прслука, опанака и вунених обојака. Зими облаче и бунду до колена, од
овчије коже. Главу најчешће покривају филцаним шеширом широког обода,
а зими шубаром. Лети, када је топло на голо тело облаче кошуље и дуге гаће
од избељеног платна и ходају боси.
Следи кратак историјски преглед Срема и Митровице, као седишта шта
ба Регименте, с посебним нагласком на антички римски град Сирмијум, где
напомиње да археолошки остаци још увек привлаче нау чнике и археологе
из целе Европе. Удружење пријатеља старина у Мит ровици основало је још
тада музеј који је имао Археолошки одсек и Одсек природних наука.
Даље наводи да је цео предео Регименте испресецан бројним мочвара
ма, потоцима и каналима, а да се понегде издиже брежуљак. Према северу се
терен издиже и прелази у планину (Фрушка гора), која не припада територи
ји Регименте, већ Провинцијалу. Као највиши врх планине (уместо Црвени)
спомиње Црни чот (1.698 стопа). У оквиру планине помиње „Врдничке бре
гове“ и њихово богатство у минералима и рудама: „пешчаник, шкриљевац,
кристално вапно (креч), серпентин и лискун“. Код Старог Сланкамена је де
таљно описао Слани извор, који је његов колега, надлекар у Сремској Митро
вици, др Јозеф Шолц (Josef Scholz), према налогу Команде Регименте, анали
зирао и указао на могућност да се та вода упот реби у будућности за лечење
скрофулозе и осталих плућних болести које у тим крајевима владају.
У даљем опису наводи да подручје Регименте највећим делом заузимају
оранице, затим шуме, потом ливаде, пашњаци, воћњаци и виногради. Од шум
ског дрвећа највише је заступљен храст, често великих димензија, затим брест,
граб, топола, јасен, јавор, липа и оскоруша. Дрво се највише користи за про
дају ради обраде, и за огрев. Називе шумског дрвећа, Годра као природњак и
ботаничар, наводи на више језика, као и називе жбунастог биља: дрен, лешник,
глог, зова, црни трн и др. Потом набраја и описује шумске биљке-пузавице:
бршљан, павитина, купина, дивља винова лоза, као и биљке-наметнице: име
ла и др. У наставку наводи да је Регимента богата и речним токовима који
на одређени начин ограничавају њену територију. Осим великих река Саве
и Дунава, помиње и Студву и Босут које служе за комуникацију и транспорт
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дрвета, а богате су и рибом (штука, шаран, сом). Мочваре заузимају 10.000
квадратних јутара површине. Посебно истиче Обедску бару као станиште
барског биља (трска и шаш) и егзотичних птица мочварица, што годинама
привлачи бројне стране орнитологе. Осим Обедске, спомиње и бројне баре
којих данас више нема због систематског исушивања. У вези с тим помиње
римског императора Проба који је започео исушивање овог мочварног под
ручја прокопавањем канала Јарчине који и данас постоји и којим се вишак
вода Срема одводи у Саву. У књизи се говори и о клими, која је оштра, зиме
чак изразито хладне.
Говедарство је главна грана привреде граничара. Осим рогате стоке, која
служи и за вучу, гаје се још коњи, овце, свиње, козе и магарци. Извоз рогате
стоке и свиња најзначајнији је предмет трговине.
Од пољопривредних култура највише се узгајају: пшеница, јечам, просо
и кукуруз, а на салашима и лан и конопља, као биљке за ткање, и репица за
добијање уља. Затим се помињу: кромпир, купус, диње и лубенице, а у башта
ма: пасуљ, боб, црвени и бели лук, салата, паприка, краставац, бундева и тиква.
Бележи и да су баште граничара претежно запуштене и не узгајају се зачин
ске биљке. Босиљак се проналази у свакој српској башти, јер се користи у
цркви и приликом кућних религиозних обичаја. Рузмарин је у Војној граници
неизоставан украс код венчања. Бројне биљке гајене су у лековите сврхе, али
и за различите враџбине. То су људи држали у тајности, па је аутор ове књиге
неке од њих ист раж ио и сазнао да се: јасенак и зумбул користе за заштит у
деце од фраса; кукурек (Christw urz, Niesswurz, Weinachtsrose) за различите
враџбине; рутвица као талисман за заштиту деце од вештичијег урока; сал
вија (жалфија) испреплетена с петловим перјем као талисман за војнике који
одлазе у бој; зова, вратич, калопер, пшена и др. код „љубавних проблема“ (да
се старе и несретне љубави поново повежу); вратич и пшена дају се кравама
да не би изгубиле млеко, док мрска служи за изазивање непријатељстава и тд.
Од лековитог биља најчешће су се узгајали анђелика или селен, невен и бели
слез. Дувана има у свакој граничарској кући, највише за властиту упот ребу
као „сељачки дуван“ или „кржак“ (Nicotiana rustica), а ређе се гаји широко
лисни дуван, који се вешто препариран не разликује од турског дувана који
углавном служи за извоз.
Уобичајене дрвенасте воћке које се гаје су јабука, крушка, кајсија, бресква,
трешња, вишња, шљива, орах, бадем и бели и црни дуд. Воћарске школе и
плантаже дудова могу се наћи у сваком већем месту и у њима се одржава
практична обука у оплемењивању и узгајању дрвећа. Главна плантажа под
руководством стручног баштована, плаћеног од средстава из Регименте, на
лазила се у штапском месту Митровици, где су граничари добијали бесплат
не оплемењене воћне младице. Једна одредба Генералне команде из 1856.
прописивала је да сваки граничарски младић, пре него што добије дозволу
за венчање, мора поднети доказ да је у својој кући засадио и подигао шест
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садница воћки. Шљивици се налазе у свакој граничарској кући, а од шљива
се пече позната шљивовица и кува пекмез. Даље у књизи наводи да дудово
дрво даје сочне јестиве плодове, али се радије култивише за узгајање свилене
бубе, па помиње да је у ранијим временима свако ко је подигао 30 дудових
стабала добијао новчану наг раду. Гајење свилене бубе раније је на подручју
Регименте било развијено, али у периоду када су се десиле поплаве 1869, 1870.
и 1871. године и када су дудови потопљени пропале су и гусенице, па је узгој
свилене бубе био заустављен. Дуж путева и улица саде се баг рем и топола,
на месту где су раније били дудови, брестови, јавори и врбе. Највише вино
града је код Карловаца, а у ове крајеве донео их је римски цар Проб. Лаћарач
ка и Адашевачка компанија производе у виноградима код Бингуле и Дивоша
вино „пиштина“, а дванаеста компанија код Беочина и Буковца вино „салакси
ја“, док се у Теочину, између Јаска и Ривице, прави квалитетно вино „аусбрух“.
У виноградима граничари саде купус и роткву, а од воћака брескве, трешње,
вишње и гуње. У књизи следи опширан приказ гајења крмног биља (дете
лина, луцерка, мухар, репа, грахорица), као и ливадског биља, тј. различитих
врста трава, што је и главна тема другог дела књиге. У зависности од ква
литета земљишта (добра земља, мршаво земљиште, влажне ливаде, песко
вито зем љиш те, бреж уљкасти терен и) наведене су врсте биљака које на
њима успевају.
Као увод у садржај другог дела ове књиге, аутор је са ботаничког гледи
шта записао: „Пошто у Срему, а посебно на подручју Регименте, на ливадама,
пашњацима, исушеним мочварама, шумама и шумским ливадама, траве вео
ма бујно и у вел икој кол ич ин и, у природном, још нек улт ивисаном стању,
расту, јавила ми се идеја да у Срему култивисане, као и дивље, самоник ле
глумацеје (Glumaceae), граминеје (Gramineae) и циперацеје (Ciperaceae) пре
парирам на једном картону и у форми хербарија пошаљем на Светску изло
жбу у Бечу 1873. године, под називом ’Glumaceotheca Syrmiensis’“.
Није познато да ли је др Годра овакав хербаријум послао на Светску из
ложбу, нити какав је успех на изложби постигао, ако га је послао.
У другом делу књиге, који носи наслов „О Глумацејама уопште“ („Ueber
Glumaceaen in allgemeinen“) аутор је описао главне карактеристике ове врсте
биљака, њихову значајну распрострањеност, и богатство врста и значај за
људску популацију.
Треће поглавље посвећено је утицају различитих станишта на вегетацио
не форме (1. шумске вегетационе форме, 2. вегетационе форме сунчаних бре
жуљака и грмовитих места, 3. вегетационе форме травнатих пустара и степа,
4. вегетационе форме ливада, 5. вегетационе форме мочвара, обала и др., 6.
вегетационе форме обрађеног земљишта, без култивисаног биља, 7. вегета
ционе форме пустих места, и 8. форме жита и осталих култивисаних трава).
У четвртом поглављу је приказано време цветања глумацеја у Срему
(март–мај), као и систематика сремских глумацеја на латинском, немачком,
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српском или хрватском и словачком језику. Последње, пето поглавље посве
ћено је приказу резултата жетве житарица и других пољопривредних кул
тура у Срему у 1870. и 1871. години, њиховој нут ритивној вредности, као и
пот ребама у житарицама у наредним годинама. Смањење броја житеља на
подручју Регименте у 1871. години образложио је епидемијским болестима
које су у претходним годинама владале (маларија, шарлах и богиње), што је
довело до високог морталитета становништва. У зак ључку је Годра исказао
скромну наду да ће ова моног рафија бити од користи, како за лаике, тако и
за стручњаке. Напомиње да је приликом писања моног рафије поред својих
властитих искустава, користио и поједине нау чне и стручне публикације,
као и табеле политичких и управних граничарских власти [Godra 1873; Bentham
and Hooker 1862–1883].
Бартоломеј Годра је радове из ботанике објављивао и у периодици Обзор
(1870), Österreichische botanische Zeitschrift (1877) итд. [Dítě et al., 2016; Mir
ković 1961; Glesinger 1965; Dugački 2012]. Бартоломеј Годра преминуо je 18. маја
1874. године. Сахрањен је у Руми [Matična knj. umrlih Rimokat. ureda Ruma,
1860–1878].
У 18. и 19. веку на подручје Војне крајине, као и у цивилном делу јужних
угарских покрајина, на територију данашње Војводине и Хрватске, населио
се већи број Чеха и Словака, међу њима и лекара. Многи од њих остали су
у овим крајевима и својим радом стек ли велике заслуге. Неки су се, поред
свога лекарског позива, бавили и ботаником. Један од њих био је и Бохуслав
Јируш. Рођен је у Прагу 17. септембра 1841. године. У Прагу је и дипломи
рао на Медицинском факултету (1865). Неко време радио је у Прашкој општој

Прилог 34. Бохуслав Јируш (1841–1901)

41

болници, а 1870. је постао асистент на Зоохемијском заводу у Прагу. Године
1875. позван је за редовног професора ботанике на новооснованом Свеучили
шту у Загребу. Ту је уредио Ботаничко-физиолошки завод, којем је поклонио
свој хербаријум од 10.000 врста. Године 1882. при Филозофском факултету
основао је фармацеутски течај, на којем је предавао фармакогнозију. Године
1886. захвалио се на професури и вратио у Праг, где је постао професор фарма
кологије и фармакогнозије на Чешком универзитету. За време свог боравка
у Загребу објавио је у стручним часописима већи број радова из области бо
танике и геологије, као плод његових научних путовања по Далмацији. Био је
уредник Liječničkog vjesnika, а 1883. је био изабран за дописног члана Збора
лијечника Хрватске. Преминуо је у Прагу 16. октобра 1901. Иако није живео
и радио на територији Срема, заслужује да буде споменут у овој студији као
лекар и као Чех, а пре свега као ботаничар [Glesinger 1965; Národní listy 1901].
Након ослобођења од Турака територија данашње Војводине била је рет
ко насељена, а њена природна богатства још неист ражена:
• Због тога је у 18, па још и у 19. веку Војводина била циљно истраживачко
подручје научницима и професорима природних наука, посебно ботани
ке, минералогије, геологије, хидрографије и балнеологије, с универзите
та у Бечу, Пешти и Клаузенбургу (Клужу). Онима који су те предмете
на својим катедрама предавали и о томе писали научне радове и књиге.
• Значајан допринос њиховом научном делу, као и свеукупном познавању
природног блага ових крајева, а највише ботанике, дали су и ист ражи
вачи из Срема: лекари, апотекари и професори, који су се, поред свога
основног посла, бавили и проу чавањем природе.
• Неки од њих су о резултатима свога рада објавили публикације и моно
графије и били цитирани од тадашњих европских ботаничких аутори
тета, а неки су постали и чланови европских нау чних природословних
друштава.
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БОРИСЛАВ НАЛЧИЋ
СЛОБОДАН Ђ. ЈОВАНОВИЋ1
Научно друштво за историју здравствене културе Војводине
Нови Сад

ПОЧ ЕЦ И РАЗВОЈА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ СЛУЖ БЕ
У СРЕМ У
О почецима развоја лабораторијске службе у Срему постоји веома мало
података. На територији Сремске жупаније почетак и развој здравствене
службе био је другачији него на територији Војне границе.

Прилог 1. Сремска жупанија (с почетка 20. века)
1

slobodan41@yahoo.com
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Срем је геог рафска целина која је на северу и југу ограничена Дунавом,
односно Савом, а на истоку Дунавом и ушћем Саве. Западна граница није
довољно јасна али се смат ра да је ограничена рекама Босутом и Вуком. У
зависности од историјских прилика Срем је често мењао политичку тери
торију и границе.
Још пре успостављања Сремске жупаније, на овој територији лечењем
су се бавили бербери (занатлије) и фрањевци. Ни после успостављања Жу
паније у њој није било организоване здравствене службе нити школованих
лекара. Почеци развоја здравствене службе и апотека временски се датирају
на крај 18. века. Административни центар Сремске жупаније био је Вуковар
и у њему је 1787. отворена прва апотека [Mићић 1987].

РУМА
Рума се први пут помиње 1634. године. Место је почетком 18. века зау
зето од стране Аустрије те је припало Мит ровачком властелинству [Мићић
1987]. Када је 1745. године реорганизована Војна граница, део Мит ровачког
властелинства, са средиштем у Митровици припао је Војној граници. Други
део остао је у цивилном Срему као посед феудалних господара Митровачког
властелинства. Као будуће седиште свог властелинства 1746. године барон
Марко Пејачевић почео је плански да изграђује Руму као ново насеље (јужни
је од старог села Руме). Већ 1748. помиње се да Рума има хирурга. Барон Пе
јачевић је 1749. Руми дао статус трговишта са магистром и доделио јој грб.

Прилог 2. Рума
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Лабораторијска служба у Срему је с развојем прво започела у Руми па
је ово место стављено на почетак овог рада. Лабораторијске анализе и овде
су везане за рад апотека којих је у Руми било укупно четири. Прву апотеку
у Руми отворио је 1795. Ладислав Вагнер [Arhiv Hrvatske: Fond Sremske žu
panije; Савков 2014: 253–254]. Апотека је после седам година затворена (1802).
Друга по реду апотека отворена је 1816. (апотекар Т. Трешчик). Трећу апотеку
основао је Андрија Козјак 1881. и четврту Едмунд Хус 1912. Постоји податак
да је Друга апотека у Руми имала стручне књиге за преглед мокраће које да
тирају из 1878. и 1903. године [Мићић 1987].
Основне анализе урина и крви почели су први да раде лекари у својим
ординацијама као и апотекари у апотекама. Да рад у апотекама у Срему није
новијег датума показују биохемијски реагенси за доказивање шећера у ури
ну и упути за рад са њима, и који се налазе записани у најстаријем сачуваном
мануа лу апотеке Хондл у Руми који потиче из времена после 1869. [Мићић
1987; Мајкић-Синг и сар. 1998]. Ради се о следећим реагенсима, од којих је
већина данас заборављена: један реагенс без имена аутора на бази бизмут-ка
лијум-тартарата; реагенс по Ботгеру (Böttger) на бази бизмутовог базичног
нит рата; реагенс по Хелеру (Heller) (уведен 1844) на бази карамелизације у
присуству калијум-хидроксида; реагенс по Мулдеру (Mulder) на бази индига;
и данас још донек ле познати реагенси по Тромеру (Trommer) (уведен 1841)
и Фелингу (Fehling) (уведен 1848). Поред наведених реагенаса забележених
у том најстаријем мануалу као и у каснијим који су писани у периоду од 1884.
до 1918. записано је још 40 биохемијских реагенаса. Међу њима се налазе
неки који су два или више пута записани у разним свескама мануала [Мићић
1987]. Тако су записани Реагенси за мокраћу:
• 5 диа зо реагенаса,
• 16 реагенаса за доказивање или полуквантитативно одређивање белан
чевина. Многи од њих су данас заборављени, као нпр. реагенс по Фуксу
(Fuchs) с фенолом и глицерином; реагенс по Јолесу (Jolles) и реагенс по
Аману (Amman) са сублиматом; затим више њих код којих није записано
име аутора, са созојодолом, танином, амонијум-молибдат-сублиматом,
калијум-јодидом и др.; као и данас још познати реагенс по Есбаху (Esbach),
• 9 реагенаса за доказивање или полуквантитативно одређивање шећера.
Многи од њих данас су заборављени, као нпр. реагенс по Елиоту (Elliot)
са сулфатом бакра и борном киселином; реагенс по Фароју (Faroy) са сул
фатом бакра, манитолом и амонијаком; по Риглер-Џесију (Riegler-Jessy)
с фенил-хидразоном; по Бехрензу (behrenz) с базичним бизмут-нитратом
и калијум-натријум-тартаратом; по Хејну (Hein) са сулфатом бакра и ка
лијум-хидроксидом; затим више њих код којих није записано име аутора,
с тимолом, сумпорном киселином, фенил-хидразином као и реагенс по
Ниландеру (Nylander).

49

Занимљиво је да Фелингов реагенс није записан у каснијим мануалима.
•
•
•
•

1 реагенс на крв у мокраћи с хлороформом и сирћетном киселином,
1 реагенс на гној у мокраћи с тинктуром Гуајаци,
1 тифоид (Typhoid) реагенс на бази метиленског плавила,
реагенс по Гунцбургу (Gunzburgu) за доказивање слободне соне киселине
у желудачном соку,
• Хајемов (Hayem) раствор за хематологију,
• 5 боја за бојење бактериолошких препарата.
Они сигурно нису коришћени у апотеци, јер апотека није имала одгова
рајући микроскоп. Вероватно су израђивани за лекаре од којих су неки врши
ли бактериолошке претраге, као нпр. за др Ђорђа Максимовића који је у Руму
дошао 1913. године и који је у својој ординацији редовно вршио биохемијске
и бактериолошке прет раге. Нема података које су анализе биле у питању
[Мићић 1987].
У Другој румској апотеци придавала се већа важност биохемијским ана
лизама него што је то било уобичајено [Мићић 1987]. Власник ове апотеке
био је Јохан Карл Хамфвогел старији (Johann Carl Hamfvogel)2. Био је истин
ски предани судски хемичар [Савков 2014]. Напред наведени реагенси по
тичу из времена након 1869, када су власници ове апотеке били из породице
Хондл (Јозеф I Хондл) [Савков 2014]. О интересовању апотекара из ове поро
дице за испитивање урина сведочи књига из 1878. коју је пок лонио новосад
ски апотекар Карло Гросингер (Carl Grossinger)3 [Loebisch 1878; Савков 2014].
Значи да су се Хондлови још 1884. интересовали за ове анализе а касније су
се служили једним приручником из 1903 [Senft 1903]. Из овог периода посто
ји сачувана микрохемијска вага.
Када је Милан Мићић 1934. [Мићић 1987] преузео ту апотеку затекао
је уринометар за одређивање специфичне тежине урина, сахарометар за одре
ђивање шећера врењем, албуминометар по Есбаху (Esbach) и један велики
модел полариметра-сахариметра производње Рајхерт (Reichert). После 1934.
апотека још више и интензивније ради на биохемијском одређивању. Поред
остале савремене лабораторијске опреме набављен је и нови Цајсов полари
метар (Zeiss Polarimeter) с којим су се могли вршити, поред утврђивања ше
ћера, и анализе лекова. Осим комплетног прегледа урина (укључујући и ми
кроскопски преглед седимента) вршило се и одређивање шећера у крви по
микрометоди Хагедорн-Јенсен (Hagedorn-Jensen method), одређивање урее
по Амбраду, преглед крвне слике и неке основне бактериолошке прет раге
(углавном на гонокок, узрочника гонореје). Проблем многих анализа био је
2 Хамфвогел старији рођен је у Белој Црк ви 1798, а премин уо у Руми 1861. Дип ломирао
је фармацију у Пешти 1830.
3 Рођен је 1830, а прем ин уо 1891. Дип лом ирао је у Беч у 1851.
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Прилог 3. Мик рохемијска вага

у томе да су се оне релативно ретко тражиле па је сваки пут требало да се
праве нове генерације што је захтевало већи утрошак времена и материјала
што није било рентабилно.
У овој апотеци која је постала државна, основана је 1957. савремена
Клиничко-биохемијска лабораторија, која је интег рационим процесима у
здравству 1963. прерасла у Лабораторију Дома здравља у Руми.
Први специјалиста медицинске биохемије у Руми био је магистар фар
мације Милан Мићић који је и најзаслужнији за развој лабораторијске службе
у Руми у 20. веку. Специјализацију је положио 1968. године. Након његовог
пензионисања кратко време у лабораторији радила је магистра фармације
Хајда Рад иш ић. Након ње, у лабораторији 1974. поч иње с радом маг истра
фармације Драгана Перић. Специјалиста медицинске биохемије магистар
фармације Борислав Налчић 1987. реорганизује рад у лабораторији и поста
вља нову савремену опрему (бројач за крвне слике, биохемијски анализатори
и анализатор за глукозу и електролите). За начелника лабораторијске службе
2002. постављен је магистар фармације Душан Налчић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
У новијој историји забележено је да је, по завршетку изградње, болница
у Сремској Митровици отворена свечано 7. маја 1826 [Мићић 1987]. У другој
половини 19. и првих деценија 20. века вршене су квалитативне, а понегде
и квантитативне анализе урина, како у лекарским ординацијама тако и у
апотекама. То није био рутински рад али су ипак повремено вршене. Разлог
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је био релативно мали број болесника. Ипак, постоји податак из 1885. да је
у склоп у развоја такозване Друге апотеке у Сремској Мит ровици, која је
основана 1885, и била у власништву Ернестине Цајсбергер постојао лабора
торијум („лучбарница“) [Архив Срема: Фонд Градског поглаварства, 1884].
Лабораторијум се налазио у дворишту и био је „простран и добро урађен“.
Ту се налазило и „водениште“ (вероватно дестилациони апарат), реагенције
и аналитички прибор. Апотека је носила назив „Код Анђела чувара“ и нала
зила се на Главној пијаци [Мићић 1987; Савков 2014: 261].

Прилог 4. Сремска Мит ровица

Прилог 5. Сремска Мит ровица
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Подаци везани за бржи развој лабораторијске службе болнице у Срем
ској Митровици датирају тек после 1946. године. Помиње се да је непосредно
после Другог светског рата лабораторија била смештена у дворишту болнице,
у малој соби у којој су све до 1954 радила три лаборанта. Касније је лабора
торија почела да ради при интернистичкој амбуланти са обученим медицин
ским лаборантом и тада су се радиле само одређене анализе: седиментација,
Ерлихов тест испитивања уробилиногена у урину и тест за испитивање глу
козурије Фелинг I и II (Fehling) за откривање шећерне болести. На микро
скопу су се тада једино посмат рале бактерије гонокока). У периоду од 1965.
до 1975. постепено се радило на развоју и унапређењу рада и организацији
рада лабораторијске службе.
После Другог светског рата при болницама, домовима здравља и здрав
ственим станицама у Војводини почело је оснивање лабораторија. У почетку
то су биле приручне лабораторије у којима су радили приу чени лаборанти
уз надзор лекара. Вршио се преглед урина, глукозе у крви, флокулационе
пробе, испитивање желудачног сока и др.
Први специјалисти из медицинске биохемије били су Вера Стојановић
и Вида Перуновић. Данас у лабораторији ради др Биљана Бранчевић као
начелник и магистар фармације Милица Вулета.

ИНЂИЈА
Након Карловачког мира 1699, источни Срем је остао у оквирима Осман
ског царства, а након поделе на властелинства Инђија је припала Румском
властелинству. Стара Инђија имала је севернији положај од данашње. Да
нашњи положај места настао је 1746. године насељавањем Срба из Бешке.
Као и у околним местима основне биохемијске aнализе вршене су у орди
нацијама лекара, јер је за њихово извођење био пот ребан само аналитичк и
прибор. Прва апотека помиње се 1869. године и први власник био је Антон
Хајниш4 (Hainiss). Након његове смрти апотеку је преузео његов син Јулије
(Ђула). У његовој апотеци рађени су прегледи урина на шећер и беланчевине.
У апотеци је као приправник радио Милан Мићић који се присећа да му је
Јулијус Хајниш5 тумачио хемијске реакције које су се одигравале приликом
испитивања и да је биохемијске анализе у апотеци обављао и његов отац 1870
[Мићић 1987; Савков 2014: 244–245, 291–292]. Јулије је у апотеци приправљао
и многе галенске препарате и обучавао и приправнике у томе. За време Првог
4 Антон Хајн иш рођен је 1829. у мес ту Асат у Жупан ији Тренч ин, у Словачкој. Дип ло
мирао је фармацију 1860. у Будимпешти. Пре Инђије имао је апотеку у Старој Пазови. Пре
мин уо је 1918. у Инђији.
5 Постао је власник очеве апотеке 1909. Рођен је 1877. у Инђији. Дипломирао је фармацију
1898. у Будимпешти. Премин уо је 1953. у Будимпешти.
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светског рата у недостатку јодоформа сâм га је синтетизовао јер је поседовао
елементарни јод [Савков 2014: 245].
После 1934. интензивиран је рад на биохемији. Поред постојеће лабора
торијске опреме набављен је Цајсов полариметар (Zeiss polarimetre). Осим
комплетног прегледа урина (укључујући и микроскопски преглед седимен
та) вршено је и одређивање шећера у крви по микрометоди Хагедорн-Јенсен
(Hagedorn-Jensen method), преглед крвне слике и неке основне бактериолошке
анализе (углавном на гонокок).
После Другог светског рата долази до формирања биохемијске лабора
торије при Дому здравља где у почетку раде лабораторијски техничари. Од
1970. биохемијски лабораторијум води др Александар Пирошков и то до 1981,
када је за начелника постављен Бошко Думановић, а затим Аница Козић, а
2008. др Драгана Милошевић.

Прилог 6. Инђија

ШИД
Шид се помиње тек почетком 18. века. Место је 1733. имало 113 домова
и 506 становника. Када је средином 18. века реорганизована Војна граница
Шид није потпао ни под Жупанију ни под Границу него под Дворску комору
у Бечу. Поменуте године, од царице Марије Терезије добио је статус града.
Као у Руми и Инђији, и у Шиду су у ординацијама вршене елементарне
биохемијске анализе. Специфичне анализе, за чије је извођење био потребан
аналитички прибор, вршене су у апотекама. Ово је карактеристика за другу
половин у 19. века и прве деценије 20. века [Mићић 1987]. Познато је да су
вршене квалитативне, а понегде и квантитативне анализе урина. Анализе
нису вршене свакодневно, рутински и континуирано. Шидски хирург Јосеф
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Хут (Josephus Huth) који је уживао поверење народа, по извештају физика Анту
на Фурјаковића, бавио се и неким основним биохемијским одређивањима.
Отварањем шидске апотеке од стране Аугуста И. Козјака6 1847. почиње,
како квалитативно тако и квантитативно, анализирање урина, одређивање
шећера у крви (микрометода по Хагедорн-Јенсену), одређивање уреe по Ам
барду. Апотека у Шиду била је по свим правилима што се види из конт роле
апотеке из 1874. Козјак је иначе свој рад усавршио у Букурешту код Паула
Клемша (Paul Klemsch), затим код Карла Хамвогела у Руми као и код Стефа
на Оравеца. Апотеку је 1890. пренео на сина Милана Емила Козјака [Савков
2014: 267–269].
Када је формиран музеј фармације у Пет роварадину (који је требао да
буде у саставу Музеја града Новог Сада) у апотеци у Шиду пронађени је при
бор за биохемијске анализе: један специјалан сталак за реагенсе и прибор за
преглед урина.
Након 1957. формирана је биохемијска лабораторија у саставу Дома здра
вља „Шид“. У њему су у почетку радили лабораторијски техничари, а 1984.
на место начелника постављена је магистра фармације Јелена Опачић, спе
цијалиста медицинске биохемије.

Прилог 7. Козјакова апотека у Шид у

СТАРА ПАЗОВА
Подаци о месту забележени су 1716, али на карти из 1730. Стара Пазова
није уцртана као град. Половином 18. века улази у састав Војне границе. Из
међу 1770. и 1775. населили су је Словаци и они тада чине знатан део станов
ништва [Мићић 1987].
6 Ауг уст Козјак рођен је 1816. у Сремским Карловцима, а преминуо у Шиду 1893. Дипло
мирао је фармацију у Пешти 1838.
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Из доступних докумената апотеку је у Старој Пазови од 1868. или 1869.
држао Антон Хајниш7 [Савков 1987: 263–264, 291]. Почетком 19. века овде
је по ординацијама вршен низ испитивања везаних за одређивање хемијског
састава телесних конституената. У то време развиле су се методе за испи
тивање урина (доказивање шећера, протеина) који су након Другог светског
рата веома брзо примењени на тест тракама.
У време након рата, објављено је више упутстава за хемијско анализи
рање урина и крви, и нове дијагностичке методе су постале широко познате
и примењиве. У Старој Пазови, формирањем Дома здравља после 1958. на
стаје прва биохемијска лабораторија у којој раде прво лаборанти, а 70-их
година прошлог века она добија квалификовану кадровску структуру. Спе
цијализацију из медицинске биохемије 1982. завршава магистра фармације
Босиљка Павловић, која унапређује рад у лабораторији.

Прилог 8. Стара Пазова

НОВА ПАЗОВА
Нова Пазова је релативно младо место. Први насељеници били су Немци
евангелистичке вероисповести, који су овде колонизовани 1790.
7
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Видети фуснот у 1.

Прва јавна грађанска апотека отворена је 1910. под називом „Код Спа
ситеља“ а први власник био је Петар Гарапић8 [Мићић 1987; Савков 2014:
248–249]. Не постоје подаци о лабораторијској служби тога времена.

ИРИГ
Ириг се први пут помиње 1225. године, и током средњег века и турске
владавине. Карловачким миром 1699. припао је под аустријску власт. Око
1770. у Иригу је постојала Гусларска школа, а 1842. основана је прва Српска
читаоница, која и данас постоји [Мићић 1987].
Прва јавна и грађанска апотека у Иригу отворена је 1861, а први власник
и концесионар био је Јован (Јános) Гвожђак9 и носила је назив „Код Светог
Тројства“ [Савков 2014: 246]. У Иригу као и у осталим околним местима по
четком 20. века лекари отварају приватне ординације. Тако je др Сима Грчић
радиo од 1918. до 1942. Др Драгутин Весели у Иригу ради од 1914, др Фрања
Весели од 1935, др Милан Михајловић од 1942. Сви они су у својим ординаци
јама вршили основне биохемијске анализе. Користили су Гунзбергов реагенс
за доказивање слободне хлороводоничне киселине у желудачном соку, Хаyемов реагенс за хематологију, као и боје за бојење бактериолошких препарата.
Након Другог светског рата формиран је Дом здравља, али је лаборатори
ја с лаборантом формирана тек 1963. Квалификовану кадровску структуру
лабораторија добија тек 2008. одвајањем од Дома здравља „Рума“. Лаборато
рија је савремено опремљена а за начелника је постављен магистар фарма
ције Александар Налчић.

Прилог 9. Ириг
8
9

Гарапић је рођен 1875. Дип ломирао је фармацију у Заг ребу 1904.
Гвож ђак је рођен у Руском Крстуру 1835. Дип ломирао је фармацију у Беч у 1859.
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ВРДНИК
Врдник је као насељено место забележен 1315. године. У средњем веку
било је утврђење и варош. За привреду Врдника је значајно налазиште угља
које је откривено 1781. Рудник је радио до 1968.
Место је у другој половини 18. века постало рударско па су временом на
стале „стара” и „нова колонија”, као и рударска апотека 1897. Постоје подаци
да је 1907. постојала мала рударска болница као и Прва рударска апотека (1910)
којом је руководио квалификован фармацеут. Према подацима из 1934. у Врд
нику је приручну апотеку водио др Љубиша Николић [Мићић 1987; Савков
2014: 41]. Не постоје подаци да су овде вршене неке лабораторијске анализе.

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Комунитетска болница у Сремским Карловцима помиње се први пут
1783. и имала је пет болесничких соба [Бреберина 2014]. Забележено је да је
1871. болница имала 23 постеље, а након укидања Војне границе 1881. добила
је статус градске (варошке) болнице. На тај начин ушла је у систем болнич
ких установа Сремске жупаније Прве земаљске владе у Заг ребу. Тај статус
је задржан до краја Првог светског рата када је претворена у Дом за болесне
и убоге. После Другог светског рата изгубила је и ту улогу.
Прву апотеку у Сремским Карловцима отворио је 1806. Франц Шамс
(Franz Schams)10, апотекар из Петроварадина [Мићић 1987]. Апотека је била
у згради магистрата. Антон Вајскоф11 (Anton Weisskopf) је 1818. добио дозво
лу да се настани и да отвори апотеку. Како није имао потомака апотеку је
1851. преписао на Јохана Штрасера, сина своје сестре. Касније је апотека пре
шла у посед Лудвига Штрасера12 а затим на његовог сина Стевана13 и ка
сније Павла (Паје)14 Штрасера. Нема података о лабораторијским анализама
из тог периода, иако имамо један интересантан снимак хемијске лабораторије
с почетка 20. века [Савков 2014: 251, 263, 294–295].
У новије време постоје подаци да је лабораторијска служба почела да
ради 1954. Први и једини лаборант била је Анхелина Кузмановић. Од ана
10 Шамс се род ио у Лит омерицама у Чеш кој, 1780, а умро је у Лак ип ус ти у северној
Мађарској 1839 [Савков 2014: 293–294].
11 Антон је рођен је у Вац у, у Мађарској 1788. Дип лом ирао је фармац ију у Пеш ти 1812.
Премин уо је 1851.
12 Луд виг је рођен у Тренч ин у, у Слов ачкој 1818. Дип лом ирао је фармац ију у Буд им
пешти 1838. Премин уо је 1878.
13 Стеван је рођен у Сремским Карловц има 1861. Дип лом ирао је фармац ију у Грац у
1882. Премин уо је у Сремским Карловцима 1951.
14 Рођен је у Сремским Карловц има 1889. Дип лом ирао је фармац ију у Грац у 1913. Пре
мин уо је у Сремским Карловцима 1959.
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Прилог 10. Хемијска лабораторија

лиза је обављана комплетна крвна слика, седиментација, преглед мокраће.
Нова зграда отворена је 1966. и тада се отпочело и с анализом вагиналног се
крета и прегледом на трудноћу, као и неким једноставнијим биохемијским
анализама. Материјал се од 1955. носио у Нови Сад на преглед.

Прилог 11. Сремски Карловци
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ПЕТРОВАРАДИН
Петроварадин је у прошлости био тесно повезан с развојем Новог Сада,
али се и насеље првобитно звало Пет роварадински шанац. Из тог разлога
развој здравствене и лабораторијске службе обрађен је у Свескама Матице
српске: Серија природних наука бр. 55 (2014: 95–96) у чланку „Почеци развоја
лабораторијске службе у Бачкој и Банату“ (аут. С. Ђ. Јовановић). Текст, не
знатно модификован, овде поново доносимо.
Прва војна болница помиње се после ослобађања од Турака у месту Лас
у близини Пет роварадина као Фелдспитал (feldspital). Болница се састојала
од барака и октобра 1692. имала је капацитет за смештај 3.000 болесника, што
је у то време свакако био значајан капацитет. Такође, располаже се податком
да је гроф Сигисмунд Колонич подигао самостан у којем су постојале про
сторије у којима су калуђери лечили и примали болеснике – цивиле и боле
сне и рањене војнике. Није иск ључено да се овде ради о истој болници. Не
постоје подаци о неким активностима у лабораторијама. Прва стална зидана
војна болница у Пет роварадину помиње се 1740. Међутим, сигуран доказ о
њеном постојању потиче из 1747. На плану града из ове године налази се згра
да болнице која се налазила у данашњој Улици Владимира Назора. Један део
ове болнице и данас постоји као зграда под бројем 96. Из 1753. је и податак
да је у Доњем граду била још једна болница – робијашка болница, која се
налазила поред Дунавске капије. У Пет роварадину је 1764. донета одлука о
оснивању апотеке и тада је Привилеговано трговачко друштво из Темишва
ра закупило право на војну апотеку „Код златног орла”, коју је користило и
цивилно становништво. У другој половини 18. века овде су радили штабски
лекари Фрања Петровић и Јосип Винклер, који се често помињу као испити
вачи при полагању испита новосадских хирург-мајстора. Стање у болници

Прилог 12. Некадашња „Шамсова апотека“ с почетка 20. века (Пет роварадин)
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није било редовно задовољавајуће. Тако је једна комисија 4. јуна 1811. поднела
извештај о стању у Градској болници који је био крајње неповољан. Наводи
се „да болничке собе годинама нису кречене и да је свуда неред, прљавштина
и смрад. Болесници леже у прљавој и поцепаној постељини” итд. Из доку
ментације даље сазнајемо да су предузете мере да се ово стање поправи. До
новог проширења болнице дошло је 1887. године када је у кругу подигнута
једноспратна зграда. Веће реконструкције болнице вршене су касније, после
Првог светског рата, 1927, а затим 1945. године. Нема података о лаборатори
јама из овога периода [Јовановић 2014].

ЕРДЕВИК
Ердевик је као насеље први пут забележено 1351. године [Мићић 1987].
Није познато када је у овом месту отворена прва грађанска апотека, због
тога што нема поузданих података. Претпоставља се да је отворена након
1874, јер је после ове године на територији Срема отворено више апотека. Ипак
је то било пре 1883. јер се те године помиње у листу Фармацеутски алманах
те се наводи да је апотекар Т. Ричел (Th. Ritschel). Већ следеће године (1884)
као апотекар помиње се Јозеф Задржил15. Не постоје подаци о лабораториј
ским анализама.

ЧЕРЕВИЋ
Черевић је 1372. забележен као варош. Дозволу за отварање апотеке добио
је 1888. године Душан Цвејић16. Апотека је носила назив „Код Светог Духа”
[Мићић 1987; Савков 2014: 266–267].

НОВИ СЛАНК АМЕН
Као година оснивања овог насеља помиње се 1783. Дозволу за отварање
апотеке добио је Отокар Петернек17 1893. и носила је назив „Код Свете Тро
јице”. Не постоје подаци о лабораторијској служби [Мићић 1987; Савков 2014:
250].

15
16

је 1937.

Дип ломирао фармацију у Инзбрук у 1876.
Цвејић је рођен у Шид у 1862. Дип ломирао је фармацију у Заг ребу 1886. Премин уо

17 Пород ица Пет ернек, према пород ичном предању, порек лом је из Прага. Отокар Пе
тернек рођен је у Новој Градишки 1868. Фармацију је завршио у Грац у 1891. Премин уо је у
Винковцима 1938.
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ЗЕМУН
Земун је врло старо насеље. У римско доба се звао Таурунум. Најстарији
писани трагови су из 12. века. Настао је од словенске речи „землин“ и прет
поставља се да има везе са земуницама које су масовно присутне у вертикал
ној ивици лесне терасе. Земун је преко 200 година био под турском влашћу,
до потписивања Пожаревачког мира 1718. након чега започиње и његов зна
чајнији развитак [Мићић 1987].
У Земуну се од средине 18. до краја 19. века помињу следеће болнице:
Контумацки лазарет, хоспитали (Православни, Католички, Јеврејски и Град
ски), Војна болница, Болница Дунавског паробродског друштва и Болница
милосрдних сестара, а кратко време, за време Мађарске буне 1848/49, посто
јала је и Војвођанска војна болница [Максимовић 2014]. У Земуну је осно
вана прва грађанска апотека на територији Срема. Претпоставља се да је
основана 1759. јер се као оснивач и апотекар помиње Елиас Хаубенлехнер
(Haubenlech ner)18. Славонска генерална команда је 1807. издала дозвол у
Францу Шамсу19 да отвори другу апотеку под називом „Код златног орла“.
Након десет година, 1817. Тома Трешћик (који је 1809. откупио апотеку од
Шамса) је откупио прву земунску апотеку. Трећа апотека отворена је 1832
(„Код Светог Тројства”), а четврта 1905 („Код Спаситеља”) [Mićić 1980: 49–56;
Савков 2014: 241–244). Нажалост, ни код једне од поменутих болница и апо
тека нису пронађени подаци да су се ту вршиле лабораторијске анализе.
Лаборатoријски рад у Земуну забележен је почетком 20. века. Најједно
ставније лабораторијске анализе вршили су приучени радници у здравству уз
консултацију лекара појединих болничких одељења. Лабораторијско одељење
формирано је 30-их година 20. века и у њему су се поред прегледа урина и
крвне слике одређивали седиментација ерит роцита, уреа, глукоза и дирек
тан преглед спутума. Педесетих година 20. века се појављују први лаборато
ријски техничари и дипломирани фармацеути. Један од првих је и мр Милан
Јовановић Лале (1947). Први начелник лабораторијске службе била је др Нада
Лазаревић.

СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Не постоје подаци о томе да су се у Сремској Каменици радиле лабора
торијске анализе у првој половини 20. века односно пре отварања специјалне
болнице за плућне болести. Лабораторија у Сремској Каменици отворена је
у саставу Болнице за плућне болести, касније Института за плућне болести,
Института за онкологију и Института за кардиоваскуларне болести [Мајкић18
19
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Хаубенлехнер је рођен 1777.
Видети фуснот у 7.

-Синг и др. 1998]. Први медицински биохемичар специјалиста била је маги
стра фармације Ана Клаић, потом мр ph Биљана Пражић и мр ph Ержебет
Јоановић те дип ломирани хемичар Александ ра Лисовац. Знатно касније
отвара се и прва приватна медицинска лабораторијае (2006), коју је водио
примаријус др Слободан Ђ. Јовановић.

ВУКОВАР
Иако је Вуковар био тесно повезан с развојем апотека и здравствене
службе Срема овде се неће обрађивати пошто сада припада другој држави.
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и државн у бриг у.“
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ван члан Научног друштва Србије.
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ФУНКЦИОНАЛНО КАЗИВАЊЕ БИОГРАФСКИХ ПОДАТАК А
ПРОЖЕТО ДОПРИНОСИМА, ДОСТИГНУЋИМА
И РАДНИМ АКТИВНОСТИМА
Милутин Пенчић рођен је 1928. године у селу Градиште, у Пиротској
општини. Основно образовање стекао је у месту рођења, гимназијско у Пи
роту 1947. године. Као стипендиста Српске академије наука, дипломирао је
на Ратарском смеру Пољопривредно-шумарског факултета Универзитета у
Беог раду (1952). Деветомесечну специјализацију из примене радио-изотопа
у проучавању физиологије биљака обавио је 1960/61. године у лењинградском
Институту за биофизику Академије наука СССР и московској Тимирјазевској
академији. За асистента на пословима генетике и селекције стрних жита иза
бран је 1953. године у Заводу за пољопривредна ист раживања у Крушевцу.
Докторску дисертацију, под насловом: „Биолошке и економске особине по
пулација (сората) овса у ужој Србији“, одбранио је 1962. године на Пољопри
вредном факултету Универзитета у Беог раду.
Др Милутин Пенчић у Институту за кукуруз „Земун Поље“ почео је да
ради 1958. године. У Институту „Земун Поље“ биран је у сва научна звања:
научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник. За заменика пред
седника Савезног комитета за науку и технологију изабран је 1986. године,
да би 1990. године постављен за савезног саветника за нау чно-технолошки
развој. Пензионисан је 1993. године.
У свом радном веку др М. Пенчић обављао је велики број дужности. У
Институту за кукуруз „Земун Поље“ био је шеф Одсека, управник Одељења
за науку, директор основне организације удруженог рада за науку, заменик
генералног директора као и дужност генералног директора.
Поред наведених, др М. Пенчић је обављао и функције од ширег друштве
ног значаја. Био је први председник Управног одбора Организација за храну
и пољопривред у УН/Прог рам Уједињених нација за развој (FAO/UNDP),
Европског кооперативног прог рама за биљне генетичке ресурсе (ECP/GR)
са седиштем у Женеви. Био је кoординатор Европске кооперативне ист ра
живачке мреже за кукуруз Организације за храну и пољопривреду (FAO-a),
национални координатор и члан ECP/GR, члан југословенске Комисије за
UNESCO, председник југословенске делегације у кооперативном нау чно
истраживачком програму СЕВ-а, члан Комисије за науку Савезне скупштине
Југославије, председник Сталне конференције нау чноистраживачких орга
низација Беог рада и члан Комисије FAO за биљне генетичке ресурсе.
Као консултант Агенције УН за исхрану и пољопривреду (FAO) учество
вао је у изради и реализацији националних програма за научни рад и унапре
ђење производње кукуруза у Танзанији, Мозамбику и Анголи. Др Пенчић
био је експерт Савезног Министарства за науку и технологију. Био је члан
Националног савета за биолошку сигурност. Др М. Пенчић је и члан Друштва
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биљних физиолога и Друштва генетичара Србије и члан Европске асоција
ције биљних физиолога. Председник је Удружења за заштиту агробиодивер
зитета (AGROGEN Yu). Био је председник Југословенске инжењерске акаде
мије (2003–2007), данашње Инжењерске академије Србије. Члан је нау чног
друштва Србије.
Др Милутин Пенчић активно је учествовао у Инжењерској организа
цији од 1954. године. Дванаест година био је главни и одговорни уредник
часописа Архив за пољопривредне науке, шест година уредник међународног
билтена за кукуруз Zea (Рим), три године члан Редакције новосадског часо
писа Селекција и семенарство. Такође је био уредник области за пољопри
вреду у Енцик лопедији српског народа (Беог рад: Завод за уџбенике, 2008).

Прилог 1. Мил утин Пенчић држ и говор на прослави
50. година излажења (1934–1984) часописа
Архив за пољопривредне науке (Беог рад)

Др Милутин Пенчић је аутор или коаутор 138 библиог рафских једини
ца од којих су 32 објављене у иностранству. Научноистраживачка активност
др Пенчића може се поделити у два дела: 1) физиологија биљака (углавном
кукуруза), и 2) генетика и оплемењивање кукуруза (углавном генетички ре
сурси). Општа карактеристика нау чноистраж ивачког опуса др Пенчића је
отварање нових нау чноистраж ивачк их праваца у нашој зем љи. Почетком
60-их година 20. века основао је прву Лабораторију у Југославији која изучава
физиологију кукуруза. Био је иницијатор увођења биофизичких метода у
проучавању реакције биљног организма на промене услова спољашње среди
не. Заједно с младим ист раживачима формирао је посебну Лабораторију за
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биофизику биљака – прву на територији ондашње Југославије, у којој се спе
цијализирало десетак младих истраживача с разних института и факултета.

Прилог 2. Др Мил утин Пенчић у разговору са професором D. O. Hall-oм
из Краљевског колеџа из Лондона.

Рад на биљним генетичким ресурсима представљао је пионирски подухват
у нашој земљи. Организовани рад на овим ресурсима, у послератној Југосла
вији иницирао је Милутин Пенчић (започети су пројекти „Банка биљних гена“
и „Форм ирање генофонда за пот ребе банке“) у којима је учес твовало 26
ист раживачких организација из целе земље. Др Пенчић је аутор наведених
пројектних задатака и пројеката о технолошком развоју. Био је председник
Надзорног одбора пројекта о формирању генофонда. Из ове области објавио је
радове који третирају проблематику генетичких ресурса као целине: „Гене
тички извори за селекцију биљака“ (1987); „Банка биљних гена Југославије“
(с М. Милошевићем, Савремена пољопривреда, 3–4, 1997); „Место биљних
генетичких ресурса у очувању биодиверзитета“ (1993); „Управљање биљним
генофондом Југославије“ (с С. Јевтићем, Савремена пољопривреда, 1–2, 1997);
„Банка биљних гена – начин очувања и коришћење генетичке варијабилности
биљака“ (2002); „Основни елементи стратегије управљања биљним генетич
ким ресурсима“ (с Д. Шкорићем, и С. Јевтићем, Зборник радова са Научног
скупа „Управљање генетичким ресурсима биљних и животињских врста
Србије“, Беог рад 2009).
Као кординатор у Европском кооперативном програму за биљне генетич
ке ресурсе дао је значајан допринос увођењу многих младих ист раживача у
комплексе технологија очувања биљних генетичких ресурса, подизању све
сти о друштвеном значају тог посла, као и увођењу међународно унифици
раних (IBPGR – Међународни одбор за биљне генетичке ресурсе) стандарда,
документације о биљним генетичким ресурсима. Захваљујући његовој међу
народној активности у овој области, нашој земљи је обезбеђено финансирање
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из страних извора, неколико ист раживачких пројеката и специјализација.
Нашој земљи (Институту за кукуруз „Земун Поље“) је поверено формирање
и одржавање Европске базе података о кукурузу. На његову иницијативу и
суорганизацију одржано је неколико значајних националних скупова о гене
тичким ресурсима у нашој земљи: „Биљни генетички ресурси Југославије“
(1997); „Генетички ресурси за пољопривреду и исхрану Србије и Црне Горе“
(2003); „Управљање генофондом Србије у сарадњи са САН У“ (2009); „Ме
ђународни скуп са Комитетом за банку биљних гена Европске асоцијације за
истраживање у оплемењивању биљака” (Maize and Sorghum eucarpia: program
me / XVIII International Conference on Maize and Sorghum Genetics and Breeding
at the End of the 20th Cent ury), Беог рад 2000.
У Лабораторији за физиологију биљака, под руководством др Милути
на Пенчића примењивана су три приступа у изучавању сложених процеса:
1) физиолошки, 2) биохемијски, и 3) биофизички.
Физиолошки приступ најчешће је обу хватао проу чавања животног ци
клуса, утицаја деловања чинилаца спољашње средине, утицаја водног ре
жима и механизме деловања стреса на кукуруз. Др Пенчић највише радова
посветио је изучавању стреса (водни баланс, феномен суше, ниске и високе
температуре) у радовима као што су: „Some investigation of the water balance
within the pljant of maize“ (1967); „High temperat ure affects some phzsiological
process in maize plant“ (1980); „Photoinduced bioluminescence method for the
inestigation of photosintetic structures“ (1975); „Проучавање утицаја земљишне
суше и високих температура ваздуха на неке физиолошке процесе у биљци
кукуруза“ (1976); „Неки показатељи отпорности линија кукуруза према ни
ским температурама“ (1985); „Проучавање физиолошког аспекта отпорности
хибрида и линија кук уруза на високе температ уре методом инд уковане
фотоиндуковане биолуминисценције“ (1975); „Физиолошке основе селекције
кукуруза“ (1985).
Биохемијски приступ проу чавања кукуруза обу хватао је више од десе
так квантитативних и квалитативних одређивања: суве материје у зрну, са
држаја уља, садржаја провитамина А, садржаја протеина, садржаја протеин
ских фракција, протеинских аминокиселина, есенцијалних аминокиселина
лизина и триптофана и садржаја слободног пролина у зрну кукуруза. Поред
тога, анализирани су узорци из домаће колекције и интродукованог матери
јала с циљем да се одаберу генотипови с одговарајућ им карактеристикама
погодним за процесе селекције на одређена својства. Наведена истраживања
доп ринела су стварању високоп рот еи нских и високол изинских хибрида
кукуруза. Вршена су и одређивања активности ензима метаболизма азота,
и то: глутамат дехидрогеназе, глутамин синтетазе, аспартат аминотрансфе
разе, аланин аминот рансферазе и лизин кетоглутарат редуктазе. У области
минералне ихране вршена су испитивања метаболистичких промена у биљци
индуковане количином и формом азота. У митохондријама изолованим из
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Прилог 3. Мил утин Пенчић са сарадницима лабораторије за физиологију кук уруза (1995)
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корена кукуруза одређивана је респираторна активност. Механизми отпор
ности биљке кукуруза на стресове изучавани су анализирањем антиоксида
тивних и редокс система у њој.
Биофизички приступ изу чавања на кукурузу обу хватао је:
• Побољшање постојећих и развој нових биофизичких метода за изучавање
параметара, процеса и механизама,
• Развој и примена јон-селективних електрода у изучавању механизма усва
јања јона кореновим системом,
• Увођење и широка примена електрофизиолошких метода на нивоу биљне
мембране, ћелије, ткива и органа,
• Увођење и вишеструко побољшавање метода за регистровање функцио
налних промена закаснеле флуоресценције хлорофила у зависности од
фотосинтетичких процеса.
• Увођење и побољшавање метода за регистовање улт раслабог светљења
ткива корена у његовом физиолошком и побуђеном стању.
Поред непосредног нау чноистраживачког рада др М. Пенчић је допри
нео ширењу и примени научних достигнућа у нашој земљи и иностранству.
Један је од оснивача и предавача на међународном Курсу младих агронома-ист раживача из земаља у развоју „Мaize breeding and seed production“ (У
Институту за кукуруз едуковано је десет генерација).

Прилог 4. Мил утин Пенчић и сарадници с Ломоносовог универзитета из Москве
и колегама из Инстит ута за кук уруз из Зем ун Поља (1972) с којима је радио на
методама биол уминисценције
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Др М. Пенчић је носилац бројних одликовања и признања (Орден рада
са златним венцем, Орден заслуга за народ са сребрним зрацима, Спомен
плакета и Плакета града Беог рада, Повеља Почасни члан Савеза пољопри
вредних инжењера и техничара, Заслужни члан Савеза инжењера и технича
ра Србије, Диплома Сталне конференције нау чноистраживачких организа
ција и Диплома Архива за пољопривредне науке).

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
Развојни пут др Милутина Пенчића је више него успешан. Њега карак
теришу достигнућа у образовању, остварењу нау чних резултата и стицању
научних звања. Значајни су његови успеси у руковођењу са својим сарадни
цима, како у нау чноистраж ивачк им пројектима, тако и у међународним
организацијама и државним установама.
Милутин Пенчић један је од легенди Института за кукуруз „Земун Поље“.
То је неподељено мишљење сарадника Института. Пенчић је дао веома ве
лики допринос у развоју Института, а нарочито у његовој култури рада и
угледу који је Институт стекао у земљи и иностранству.
Укупна и појединачна остварења и доприноси др М. Пенчића могу бити
сјајан пример генерацијама младих у Србији. Његови доприноси нису нат
човечански, нап ротив њих може достић и млади и образовани човек који
воли да ради, који зна шта жели постићи и чему треба тежити.
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