УВОДНА РЕЧ
Од 9. до 12. јуна 2011. године у манастиру Св. Прохор Пчињски одр
жан је нау чни скуп 800 година српс ке медицине; други по реду под истим
нас ловом, али први у самосталној организацији Српског лек арског дру
штва, и његове Секције за историју медицине. Највише зас луге за успех
истог припадају председнику Организационог одбора др Вук ашину Ан
тићу, хирург у из Врања, уз допринисе осталих чланова како Организа
ционог тако Нау чног одбора, и председник а Српског лек арског друштва
академика Радоја Чоловића. Так ва оцена је једнодушна. Наћ и покрови
теље, у овим временима, не само жестоке економске кризе, него и сваког
другог опадања; задужбинаре који ће материјално помоћ и један овак ав
нау чни скуп, равно је подвиг у који не иде без личне жртве; подвиг у који,
осим осталог, сведочи да не постоје мале и велике култ урне средине већ
само мали или велик и људи који живе и раде у њима.
Да ће успех скупа превазић и и најсмелија очек ивања, осетило се већ
у Врању, где су учесници само предахнули, и где је одрж ана конферен
ција за штампу, друга по реду, будућ и да је недељу дана пре тога, прву
одрж ао др Вукашин Антић. А потом се, по обиласку куће великог српског
писца Боре Станковића, наставило ка древном манастиру.
Саборност. Та реч у свом најизворнијем значењу, најтачније одс ли
каваше не само та прва збивања у самом Врању, него и све оно што ће до
ћи касније. Заједништво. Оно као да објашњава и неку врсту повишеног
расположења, тихе, упорне а непрек идне радости, која прож имаше сва
ког учесника. Могла се приметити на сваком лицу, а самом скупу даваше
безмало необјашњив, а ипак толико природан, полет.
Пријем код Преосвећеног владике врањског, господина Пахоми
ја, који је истовремено и игуман манастира Св. Прохор Пчињски, потом
служба Божја – певао је хор монах иња из манастира Горње Жапско, по
себно доведен за ту прилику – па целивање ћивота с моштима светите
ља, па свечано отварање... Као да призиваху, као да подсећаху, на наду
и уздање, на светли, још неостварени, циљ оца Павла Александровича
Флоренског, „Руског Леонарда“, мученик а 20. век а, „о сједињавању Јеру
салима и Хеладе“.
Ретк и су одиста нау чни скупови као што овај беше, који је успео да
толико узбурка емоције свих присутних, да у толикој мери „измеша кар
те небеске и земаљске“ (Алесандар Блок), да истовремено повеже сада
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шњост и прошлост „немилосрдним“ критичк им умом, а све учеснике
напоји толик им силинама и поносом, вољом и жељом, спремношћу за
даљим стваралаштвом, а као круном свих напора – оснивањем Инстит у
та за историју медицине, кад тад.
Збогом заувек наметнути, срамни, самоубилачк и забораву...
Не поновило се.
Потврдило се, осим тога, по ко зна који пут да само оно што настаје
на ползу отечества, постоји још од првих својих тренутак а; да само они
пос леници који у свом стваралаштву теже на првом месту моралном за
довољењу своје душе, не осврћућ и се на ситну или крупну материјалну
вајду, увек успевају. Да их и милостиво Провиђење штити.
Довиђења наредне године у неком другом српском манастиру.
*
„Поправила“ се – али само донек ле – и Лек арска комора Србије. Бо
дови за КМЕ (континуирану медицинску едук ацију) признати су про
шлогодишњем скупу у манастиру Студеница (15. Студеничк а академија)
са закашњењем од неколико месеци. Овога пута Комора је каснила свега
неколико дана, па су и овога пута а у погледу бодова за КМЕ, заинтересо
вани стизали – „на сопствени ризик“. (Упркос свом претходном силном
администрирању, и мало је рећ и, надчовечанским напорима секретара
секције др Славице Жиж ић Борјановић, да све то на време буде предато
и како ваља!)
Према прописима Коморе, осим тога, студентски радови, па и радо
ви млађих лек ара (до пет година праксе) се за КМЕ, не признају. Шта ви
ше, може се десити да и пријављени нау чни скуп не буде „бодован“ само
због тога!? Овак во правило, барем са становишта Секције за историју ме
дицине Српског лек арског друштва, не доприноси развоју; поготову ако
се има у виду скуп који је одрж ан у Новом Саду, 29. маја 2011. године у
просторијама Матице српске, којом приликом се спонтано настали под
младак саме Секције својим студентским радовима, иск азао у најбољем
мог ућем светлу. Отуда је Нау чни одбор скупа 800 година српс ке медицине,
нак надно уврстио у прог рам и два студентска рада са тог скупа, која се
налазе и у овом Зборнику.
Рад академик а Радоја Чоловића 800 година српс ке медицине пленарно
изложен, одмах пос ле свечаног отварања, није увршћен у овај Зборник,
по жељи самог аутора. „Као усмено излагање, за свечану прилику, а као
нека врста претходног саопштења (мој) рад је могао да прође.“ Изјавио је
Председник Српског лек арског друштва. „Али би, да се штампа, тај исти
рад био само синопсис једне далеко обимније књиге. Зато, причек ајмо.“
И ње ће једном бити.
Председник Секције за историју медицине СЛД и уредник ове књиге
Брана Димитријевић
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