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КО ЈЕ ЗА И СТА БИО ПР ВИ ДИ ПЛО МИ РА НИ 
ЛЕ КАР РО ЂЕН У СР БИ ЈИ?

Прим. др Алек сан дар С. Не док
Ака де ми ја ме ди цин ских на у ка Срп ског ле кар ског дру штва

Са же так
 
Го ди не 1827. ро ђе на су тро ји ца бу ду ћих ле ка ра ко ји ма је при па ла част 

да бу ду пр ви док то ри ме ди ци не ро ђе ни у Ср би ји, иако је ре до след ме ђу 
њи ма и до да нас остао не та чан. Ве ро ват не раз ло ге тре ба тра жи ти ка ко у 
исто риј ском за бо ра ву, та ко и у њи хо вом зна ча ју за раз вој здрав ства у вре-
ме срп ске (по лу)др жав но сти.

Пр ви од њих, ко ји је де фак то био pri mus, је др Ми ло сав Па вло вић, 
ро ђен у по мо рав ском се лу Дра жми ло вац, округ ћу приј ски. Гим на зи ју 
је за вр шио у Бе о гра ду 1847, а ме ди цин ске сту ди је у Ве ли кој ме ди цин-
ској шко ли у Ца ри гра ду 1853. го ди не. По сле бо рав ка у Па ри зу ра ди уса-
вр ша ва ња (дер ма то ве не ро ло ги ја?) вра тио се 1860. у Ср би ју и све до смр-
ти ју на 1873. био је окру жни фи зи кус у Ја го ди ни. Био је по ли гло та. Ни је 
имао де це.

Дру ги је до бро по зна ти и за слу жни др Сте ван Ми ло са вље вић. Ро ђен 
је у Бе о гра ду, где је за вр шио основ ну шко лу и (?) гим на зи ју. Ме ди ци ну је 
сту ди рао о свом тро шку у Па ри зу и, на кра ју, уз др жав ну по моћ, ди пло-
ми рао је 1855. го ди не. У Бе о гра ду се ба вио при ват ном прак сом док га Кнез 
Ми лош ни је кра јем 1859. по ста вио за на чел ни ка Са ни тет ског оде ље ња 
По пе чи тељ ства уну тра шњих де ла уме сто др Еме ри ха Лин ден ма је ра. На 
то ме ме сту остао је до смр ти 1879, са чи нив ши низ здрав стве них за ко на, 
уре да ба и про пи са ко ји ма је здрав стве на слу жба у Ср би ји уре ђе на. Бо ле-
стан још из мла до сти од ту бер ку ло зе, на кра ју жи во та по тра жио је ле ка у 
Швај цар ској и Аустри ји, где је и умро у Бе чу 13. фе бру а ра 1879.

Тре ћи је др Ри ста Ми ха и ло вић, ро ђен у Ја го ди ни, „шко ло ван у Ца-
ри гра ду“, ту је за вр шио и Ве ли ку ме ди цин ску шко лу 1862. го ди не. Све до 
око 1875–76 го ди не је био тур ски ле кар у Ма лој Ази ји (Ери зин џан), где су 
му се из ро ди ла де ца. По по врат ку у Ср би ју био је оп штин ски ле кар у Ја-
го ди ни, Ћу при ји, Па ра ћи ну, Ни шу и Ле сков цу. Уче сник је ра то ва са Тур-
ском. Умро је 1886. за бо ра вљен у срп ској ме ди цин ској исто ри о гра фи ји. 
Отац дво ји це за слу жних срп ских ле ка ра, пу ков ни ка др Жив ка и на род ног 
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по сла ни ка рез. ма јо ра др Ахи ла, ко ји су уче сни ци ра то ва 1912–1918. Ахи ло 
је умро од пе гав ца у по мо ру 1915. у Ђу рин ци ма код Бе о гра да, док је Жив ко 
ра то ве пре жи вео.

Др Сте ван Ми ло са вље вић – „Ба на бак“

Већ ду го вре ме на, све до да нас, вла да ми шље ње да је пр ви ди пло ми-
ра ни ле кар „Ср би ја нац“ био др Сте ван Ми ло са вље вић – „Ба на бак“. Нај ве-
ро ват ни ји раз лог за то су две чи ње ни це: пр во, он се за и ста као пр ви вра-
тио у Ср би ју са ле кар ском ди пло мом ко ју је сте као у Па ри зу 1855. го ди не, 
и дру го, као пр ви сту пио je у др жав ну слу жбу (1859) у то ку ко је је по стао 
оп ште по зна та и за слу жна лич ност за раз вој срп ске здрав стве не кул ту ре. 

Сте ван се ро дио у Бе о гра ду 18. де цем бра 1827. го ди не и ту учио основ ну 
шко лу и гим на зи ју, ве ро ват но при ват но по ла жу ћи раз ред не ис пи те (не-
ма га у Спо ме ни ци Пр ве му шке гим на зи је, ко ја је у оно вре ме би ла је ди на 
гим на зи ја у Бе о гра ду), из др жа ва ју ћи се сам по сле ра не оче ве смр ти.

Сту ди је ме ди ци не за по чео је у Па ри зу ја ну а ра 1850. го ди не, жи ве ћи 
од ма ле уште ђе ви не и при ја тељ ских по зај ми ца, по све ћен сту ди ја ма, „ра-
де ћи као роб“ у бол ни ци и да њу и но ћу. Др жав ну сти пен ди ју до био је тек 
кра јем сту ди ја ко је је за вр шио 18. апри ла 1855. го ди не.

По по врат ку у Бе о град по све тио се при ват ној прак си, све до по врат ка 
Кне за Ми ло ша у Ср би ју, ка да га Је врем Гру јић, ње гов вр шњак и друг из 
Па ри за, пре по ру чи Кне зу. Кнез га по зва на раз го вор и ре че му: „Ти ћеш од 
са да би ти на чел ник Са ни те та“ (уме сто др Лин ден ма је ра, ко га је ски нуо 
са по ло жа ја без ре ше ња да би га ка знио што је слу жио под Ка ра ђор ђе ви-
ће вом вла дом.). 

Та ко је по че ла ње го ва др жав на ка ри је ра то ком ко је је из ра дио низ са ни-
тет ских за ко на, упут ста ва, про пи са и уре да ба ко ји ма су уре ђе ни од но си у 
здрав ству. На ме ђу на род ној кон фе рен ци ји за хи ги је ну у Бе чу 1874. го ди не 
имао је за па жен ре фе рат, по сле ко га је Ср би ји ода то „при зна ње за бри жну 
по све ће ност јав ној хи ги је ни“, што је би ла пр вен стве но ње го ва за слу га.

За чет ник је иде је о сла њу та лен то ва них срп ских мла ди ћа на сту ди је 
ме ди ци не о тро шку др жа ве, што ће убр зо по че ти да се оства ру је.

На род ни по сла ник, же сток про тив ник и по ле ми чар са др Вла да ном 
Ђор ђе ви ћем, због че га ни је био ак ти ван у Срп ском ле кар ском дру штву, 
али је том дру штву по сле смр ти оста вио сву сво ју имо ви ну.

Уче ство вао је у оба срп ско-тур ска ра та 1876. и 1877–1878. као шеф 1. ре-
зер вне вој не бол ни це у Бе о гра ду.

Бо ле шљив од мла до сти од ту бер ку ло зе због те шких усло ва жи во та, 
од ла зи по сле ра то ва на ле че ње, пр во у Швај цар ску, а по том у Беч, где уми-
ре 13. фе бу а ра 1879. го ди не.

Без сум ње, др Ми ло са вље вић је био ис так ну та и за слу жна здрав-
стве на лич ност оно вре ме не Ср би је, па је као та кав за бе ле жен као пр ви 
Ср бин из Ср би је – „Ср би ја нац“ – ко ји је по стао ле кар.
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Др Ми ло сав Па вло вић

Дру ги ле кар, ко ји би тре ба ло хро но ло шки да по не се тај на зив био је 
мно го ма ње и у ра ни јим вре ме ни ма по знат, а да нас је за бо ра вљен. Пре 
не го што га пред ста ви мо, мо ра мо се вра ти ти у оно вре ме ну Ср би ју, ко ја је 
тек сул та но вим ха ти ше ри фи ма 1830. и 1833. до би ла не ку си гур ни ју уну-
тра шњу са мо у пра ву, Ср би ју ко ја је би ла без ијед ног шко ло ва ног гра ђа-
ни на и ко ја се из сво је ве ков не за о ста ло сти де це ни ја ма из вла чи ла уз по-
моћ стра них струч ња ка свих вр ста, Ср ба из Аустри је али и при пад ни ка 
дру гих на ро да. У тој и та квој Ср би ји је ду го вре ме на вла дао мен та ли тет 
на сле ђен од ви ше ве ков ног вла да ра – Ото ман ске Им пе ри је. Ни је сто га ни 
ма ло чуд но да су у оно вре ме крх ке срп ске по лу са мо стал но сти у „цар-
ском Стам бо лу“ мно ги и да ље гле да ли не ки свој да ле ки циљ, жар ко же-
ле ћи да у ње му жи ве или да се та мо шко лу ју. Та ко је, ве ро ват но, би ло и 
са два на ша „ср би јан ска“ мла ди ћа, По мо рав ца, вр шња ка др Сте ве, ко ји 
ће ме ди ци ну сту ди ра ти и за вр ши ти у Стам бо лу, је дан пре, дру ги по сле 
ње га и би ти у исто ри ји срп ске ме ди ци не ско ро за бо ра вље ни, је дан без 
по ро да, дру ги упам ћен пре ко сво јих, за Ср би ју за слу жних си но ва.

Цар ски Стам бол у вре ме ка да су ова дво ји ца оти шла да у ње му сту-
ди ра ју био је ве ли ка, уз бур ка на ори јен тал на ме тро по ла ко ја је уве ли ко 
по че ла да уво ди европ ске вред но сти у обра зо ва ње, здрав ство и вој ску у 
окви ру ре фор ми мо дер ни за ци је ко ји су је за хва ти ли упрос сна жним от-
по ри ма, ме тро по ла пре пу на стра на ца из свих европ ских зе ма ља. Та ко су, 
што се ти че здрав ства, за вре ме вла де сул та на Мах му да II у Ис тан бу лу 
осно ва не 1838. го ди не две зна чај не ин сти ту ци је ко је су озна чи ле пре о-
крет у до тле пот пу но за по ста вље ној обла сти ко јом су ве ко ви ма вла да ли 
на дри ле ка ри у ви ду хо џа, дер ви ша, ба ја ли ца и пу ту ју ћих „ис це ли те ља“ 
ра зних вр сти:

1. Са ни тет ска ко ми си ја (у ства ри са вет) чи ји је члан био он да зна ме-
ни ти фран цу ски ле кар др Би лар (Bu lard) и

2. Ме ди цин ска шко ла у Га ла та-Са ра ју, у ства ри фа кул тет, во ђе на од 
де сет европ ских ле ка ра, Аустри ја на ца, Не ма ца и Фран цу за, у ко јој су се 
шко ло ва ли ле ка ри и апо те ка ри пр вен сте но за тур ску вој ску и ње не бол-
ни це. У ту шко лу до спе ла су и два срп ска мла ди ћа, Ми ло сав Па вло вић и 
Ри ста Ми ха и ло вић, обо ји ца ро ђе ни ка да и Сте ван, 1827. го ди не.

Пр ви од њих, др Ми ло сав Па вло вић је ро дом из се ла Дра жми ров ца, 
округ ћу приј ски. У ра ној мла до сти до шао је у Бе о град и, слу же ћи по ку-
ћа ма, ус пео да за вр ши три раз ре да гим на зи је до 1844. го ди не у он да је-
ди ној (му шкој) гим на зи ји (ка сни је Пр ва му шка гим на зи ја). Же љан да-
љег зна ња, упу ти се у Ца ри град, пе шке до Ра ду јев ца, а ода тле бро дом до 
Гал ца и по но во бро дом до Стам бо ла, све ми ло шћу до брих љу ди. У Ца ри-
гра ду се сна ла зио, ра де ћи пр во у срп ској Кан це ла ри ји, по том код ру ских 
по шта ра као ку вар и на по кон у фран цу ској штам па ри ји. За то вре ме је 
на у чио фран цу ски, ру ски и тур ски је зик и за ра дио не што нов ца... Мла ди 
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Ми ло сав се 1846/47. го ди не вра тио у Беoград да би по ло жио гим на зиј ске 
ис пи те три по след ња раз ре да, па га у „Спо ме ни ци Пр ве му шке гим на зи-
је“ на ла зи мо као свр ше ног ђа ка он да по след њег, ше стог раз ре да у школ-
ској 1846-47. го ди ни. 

По при чи др Вла да на Ђор ђе ви ћа ко ји га је лич но по зна вао, у је сен 
1847. је по чео сту ди је ме ди ци не у Ца ри гра ду. по пре по ру ци срп ског прет-
став ни ка Ко сте Ни ко ла је ви ћа, по став ши „тур ски др жав ни пи то мац у Ле-
кар ској шко ли Га ла та Са рај“. 

Од др Лин ден ма је ра са зна је мо да се 1853. го ди не обра тио срп ској Вла-
ди за нов ча ну по моћ од 300 сре бр них фло ри на, ка ко би „у Кон стан ти но-
по љу ...сте као док тор ску ти ту лу“ (так се за сти ца ње ди пло ме би ле су, као 
и у свим др жа ва ма он да шње Евро пе, ду го трај не и пред ста вља ле за сту-
ден те из у зе тан тро шак) и, по том, „...у Па ри зу из ве сно вре ме по се ћи вао 
ме ди цин ске уста но ве ра ди да љег уса вр ша ва ња у обла сти ко ју сам иза-
брао, а по сле то га у до мо ви ни ис ко ри стио сте че но зна ње“. Из са чу ва них 
из во ра ни смо са зна ли ко ја је то „област“ ме ди ци не, али из ка сни јих до-
га ђа ња прет по ста вља мо да је то мо жда би ла Дер ма то ве не ро ло ги ја ко ја је 
у оно вре ме у Фран цу ској би ла нај ра зви је ни ја. 

Од Лин ден ма је ра са зна је мо да му је тра же на по моћ одо бре на, да је 
бо ра вио у Па ри зу, да се вра тио у Ср би ју и да је у про ле ће 1860. го ди не упу-
ћен у се ло Склап ни цу код Сту де ни це да за ме ни ем пи ри ка Ка па ри са у 
при вре ме ној бол ни ци за „френ гу“ (си фи лис). За то и прет по ста вља мо оно 
што смо го ре на ве ли по во дом дер ма то ве не ро ло ги је. (По др Вла да ну, он се 
у Ср би ју вра тио кра јем 1859. го ди не).

Да ље го во ри ње го ва кон ду ит-ли ста:
– има ди пло му док то ра ме ди ци не и хи рур ги је и ма ги стра фар ма-

ци је,
– „про вео шест ме се ци код Ту ра ка као вој ни ле кар“ (по др Вла да ну, 

„тур ска Вла да га у чи ну кај ма ка ма као чла на ре грут не ко ми си је ша ље у 
Ди јар бе кир у Ира ку“),

– „у Па ри зу из у ча вао ле кар ске на у ке“ (не на во де ћи ни од ка да до ка да 
ни ти ко је), 

– Ука зом Сн. бр. 47 од 27. сеп тем бра 1860. по ста вљен за из ван ред ног 
фи зи ку са (у го ре по ме ну тој бол ни ци), а дру гим Ука зом Сн. бр. 2147 од 20. 
ок то бра 1861. за окру жног фи зи ку са ја го дин ског.

Кон ду ит ли ста по твр ђу је, у не до стат ку са чу ва не ди пло ме, да је он 
за и ста сту ди је за вр шио у Ца ри гра ду пре пу та у Па риз, са мим по дат ком 
да је као ле кар од слу жио у тур ској вој сци сво ју оба ве зу, чи ме се от кла ња 
сум ња у вре ме и ме сто ди пло ми ра ња. 

Пре ма др жав ним Ше ма ти зми ма, у Ја го ди ни је остао не пре кид но до 
сво је смр ти 20. ју на 1873. го ди не.

Кон ду ит ли ста, ко ју је лич но по пу нио, но си да тум 12. ја ну а ра 1873. и 
то је по след њи ње гов соп стве ном ру ком оста вљен траг ко ји је до да нас са-
чу ван у Ар хи ву Ср би је. 
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Био је оже њен, без де це, го во рио је „срп ски, тур ски, грч ки, ру ски и 
фран цу ски“ је зик.

Ње го ва слу жбе на оце на упи са на у кон ду ит ли сти је од лич на.

Др Ри ста Ми ха и ло вић

Дру ги је био др Ри ста Ми ха и ло вић, ро ђен 1827. го ди не у Ја го ди ни, за 
ко га не зна мо ка да и ка ко је до спео у Ца ри град, из гле да да је та мо за вр-
шио гим на зи ју, у кон ду ит ли сти је за пи сао „шко ло вао се у Ца ри гра ду“. 
Фа кул тет је за вр шио 1862. го ди не, сте као ти ту лу док то ра ме ди ци не и хи-
рур ги је и по сле то га је био тур ски вој ни ле кар у Цен трал ној бол ни ци у 
Ери зин џа ну у Ма лој Ази ји, где су му се ро ди ла и де ца (два си на и кћи ) из 
бра ка са Гр ки њом.

У Ср би ју је до шао (пре бе гао ?) са по ро ди цом или уочи, или из ме ђу два 
срп ско-тур ска ра та (1876. или 1877/78.), ме ђу уче сни ци ма пр во га га ни-
смо на шли, док је у дру го ме био у Ти моч ком кор пу су, пр во у са ни тет ском 
оде ље њу, а по том шеф ње не 3. пољ ске бол ни це. По сле ра та био је оп штин-
ски ле кар у ви ше ме ста (Ја го ди на, Ћу при ја, Па ра ћин, Ниш, Ле ско вац). 
По што је у вре ме срп ско-бу гар ског ра та 1885. још био жив, у Ле сков цу је 
по ма гао у при вре ме ној вој ној бол ни ци, а већ га у Ше ма ти зми ма за 1877. 
и 1888. не ма, па прет по ста вља мо да је умро то ком 1886. го ди не. Во ји слав 
Су бо тић мла ђи га у сво ме „По ме ни ку по ги ну лих и умр лих“ не по ми ње.

Био је за оно вре ме вр ло обра зо ва ни по ли гло та, го во рио је „срп ски, 
грч ки, тур ски, фран цу ски и ита ли јан ски“, а пре ма слу жбе ној оце ни био 
је „бла ге на ра ви, та чан и са ве стан ле кар“.

Ње го ва два си на, Жив ко и Ахи ло, би ли су та ко ђе ле ка ри, пр ви са ни-
тет ски пу ков ник и уче сник ра то ва 1912–1918, дру ги гра ђан ски ле кар, на-
род ни по сла ник, ре зер вни са ни тет ски ма јор, уче сник од бра не Бе о гра да 
1914, по сле че га се раз бо лео и умро од пе гав ца у Ђу рин ци ма фе бру а ра 1915.

Из ца ри град ског Ме ди цин ског фа кул те та срп ски вој ни са ни тет 
имао је још два ле ка ра – пре бе га из тур ске вој ске у вре ме Хер це го вач ког 
устан ка 1875, Ср би на др Ва су Брен то ви ћа, ка сни је пу ков ни ка и Јер ме ни-
на др Ми хра на Ка зе са, ма јо ра, ко ји је тра гич но из гу био жи вот у вре ме 
по вла че ња 1915. у Ал ба ни ји, у пре па ду Шип та ра на ко ло ну Мо рав ске ди-
ви зи је 2. по зи ва у ко јој се на ла зио. 

Сле де ћа два „Ср би јан ца“ ко ји су за вр ши ли ме ди ци ну би ли су вој ни 
ле ка ри, пу ков ни ци др Фи лип Та и сић (Беч, 1864) и др Са ва Пе тро вић (Па-
риз, 1866.), али то је већ дру га при ча.

То су, у сва ком слу ча ју, би ли пр ва пе то ри ца док то ра ме ди ци не ро-
ђе них у Ср би ји, ко ји су 1860-1870. сту пи ли у др жав ну слу жбу, гра ђан ску 
или вој ну. Сви оста ли ле ка ри би ли су стран ци, Ср би – „пре ча ни“ или дру-
гих на ци о нал но сти. 
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Из во ри

За др Сте ва на Ми ло са вље ви ћа:
1. Ста но је вић С: На род на ен ци кло пе ди ја СХС, књ. 2, За греб, 
1925, 777
2. Н.Н. Ин ме мо ри ам, Ја вор, Но ви Сад, 1879, VI, 10, 316-318
3. Гру јић Ј: За пи си, књ. III, СКАН, Бе о град, 1922, 6-7
4. Ђор ђе вић В: Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ. III, Бе-
о град, 1880, 117, 520
5. Кне же ви на Ср би ја: Др жав ни ше ма ти зми за 1861-1880
6. Ђор ђе вић В: Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ. 2/1 и 
књ. 3, Др жав на Штам па ри ја, Бе о град, 1893 и 1880

За др Ми ло са ва Па вло ви ћа:
1. Кон ду ит ли ста за 1872, Ар хив Ср би је, Бе о град, МУД-С, Ф. 
I, Р. 68/73
2. Спо ме ни ца 100-год. 1. му шке гим на зи је 1839-1939, Бе о-
град, 1939, 442
3. Em me rich Lin de mayr: Ser bien, des sen Ent wic ke lung und 
Fortschritt im Sa ni ta tets- We sen..., Csa na der Di o e ca e sa en buc-
hdruc ke rei, Te me svar, 1876, 337, 365, 373
4. Kнежевина Ср би ја: Др жав ни ше ма ти зми за го ди не 1861-
1873
5. Ста но је вић В: У Спо ме ни ца СЛД 1872-1972, Бе о град, 1972, 
49-50
6. Су бо тић В. М. мл: По ме ник по ги ну лих и по мр лих ле ка ра 
и ме ди ци на ра, Срп ско ле кар ско дру штво, Бе о град, 1922, 4

За др Ри сту Ми ха и ло ви ћа
1. Кон ду ит ли ста за 1881., Ар хив Ср би је, Бе о град, МУД-С, Ф. 
I, Р. 8/82
2. Кон ду ит ли ста за 1885., Ар хив Ср би је, Бе о град, МУД-С, Ф. 
XI II, P. 1032/86
3. Вр хов на Ко ман да: Ше ма ти зам срп ске деј ству ју ће вој ске у 
ра ту 1877-78, Ниш, 1878, 182-185
4. Кра ље ви на Ср би ја: Др жав ни ше ма ти зми за 1884 и 1885. 
го ди ну
5. Не док А: Пер со нал на исто ри ја срп ског вој ног са ни те та 
1836-1918 (нео бја вље ни по дат ци)
6. Ђор ђе вић В: Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ.3 и 4, 
Држ. Штам па ри ја, Бе о град, 1880. и 1886 

За по дат ке о Тур ској:
1. Еmmerich Lin de mayr: Ser bien, des sen Ent wic ke lung und 
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Fortschritt im Sa ni- ta et swe sen..., Csa na der Di o e ca e sen buc-
hdruc ke rei, Te me svar, 1876, 14-22, 

Оста ли из во ри:

1. Em me rich Lin den mayr: Ser bien, des sen Ent wic ke lung und 
Fortschschritt im Sa ni ta et swe sen, Csa na der Di a ca e sen buc-
hdruc ke re ie, Te me svar,1876,14-22, 337, 365, 371, 373
2. МУД-С, кон ду ит-ли сте ле ка ра, Ар хив Ср би је, F. I, R. 68/73, 
F. I, R 8./82, F XI II,. R. 1032/86
3. Kнежевина Ср би ја: Др жав ни ше ма ти зми за 1861-1886 го-
ди ну
4. Н.Н.: Ин ме мо ри ам др Сте ван Ми ло са ве вић, Ја вор, Но ви 
Сад, 1879, VI, 316-318
5. Ста но је вић В: др. С.М., На род на ен ци кло пе ди ја СХС, За-
греб, 1925, 777
6. Ста но је вић В: Спо ме ни ца СЛД 1872-1972, Бе о град, 49-50
7. Ђор ђе вић В: Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та, књ.2/1, 3, 4, 
Држ. Штам па ри ја, Бе о град, 1893, 1880 и 1886 




