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По здрав на бе се да проф. др Сла ви це Ђу кић Де ја но вић 
пред сед ни це По ча сног од бо ра

Ва ше Пре о све штен ство, 
По што ва ни про фе со ре Ди ми три је ви ћу, 
По што ва ни про фе со ре Чо ло ви ћу,

Ве ли ко ми је за до вољ ство, дра ге ко ле ге и при ја те љи, што смо се оку-
пи ли под окри љем Срп ског ле кар ског дру штва а по во дом обе ле жа ва ња 
800 го ди на срп ске ме ди ци не. Сре ћан је на род ко ји се мо же по хва ли ти ова-
квом тра ди ци јом и ја сам по но сна што је то упра во на род ко јем при па дам. 

Ве ли ка ми је част, дра ге ко ле ге и дра ги при ја те љи, што имам при-
ли ку да вас, у име По ча сног од бо ра за про сла ву овог из у зет ног ју би ле ја, 
по здра вим и што, у име свих нас, мо гу да за хва лим на шем до ма ћи ну у 
овој све ти њи на ње го вим то плим ре чи ма. 

А ре чи из го во ре не у овом про сто ру има ју по себ ну те жи ну. Сва ка 
пред ста вља још јед ну те жњу за чу ва њем иден ти те та, бит ку ко ја ни ка-
да не пре ста је. Сва ко до стиг ну ће, сва ки ка мен угра ђен у бе дем ко јим се 
бра ни мо од про ла зно сти, да је мо до при нос свет ској ба шти ни, ко јим се 
бра ни мо од са мо за бо ра ва, има не про це њи ву вред ност. Сту де нич ки ти-
пик Све тог Са ве, ко јим је за че та срп ска ме ди ци на, је дан је од ка ме но ва 
ме ђа ша по ста вље них у вре ме док је све ко ли ка ствар ност би ла ма ње пар-
це ли са на, а је дин ство на ро да оли че но у је дин ству др жа ве, цр кве и на у ке. 

О зна ча ју исто ри је углав ном про ми шља мо у кон тек сту по ли тич ког 
жи во та. На зи ва се учи те љи цом јер кроз при зму вре ме на ис кри ста ли-
ше до га ђа је та ко да их учи ни те ме љем на ше бу дућ но сти. Исти на је да 
ве ра у ње но оштро око и пра вич ност по ма ло бле ди ка да се по ми сли на 
мак си му да је углав ном пи шу по бед ни ци; по не кад - као што је про фе сор 
Ди ми три је вић при ме тио у увод ном тек сту збор ни ка ра до ва ко ји пра ти 
про сла ву 800 го ди на срп ске ме ди ци не – исто ри ју ис пи шу они вред ни ји. 
За што смо се ово ме мо ра ли учи ти на при ме ру исто ри је Ме ди цин ског фа-
кул те та у При шти ни, из ко је је од стра ње на мај чин ска уло га Бе о град ског 
и се стрин ска уло га оста лих уни вер зи те та у Ср би ји, оста ће пи та ње на ко-
је ће мо мо жда до кра ја овог ску па и на слу ти ти од го вор. 

Же ле ла бих да по ру ка за крај мог обра ћа ња и по че так на шег дру же ња 
бу де у ства ри по зив да се увек из но ва на па ја мо на из во ру на ше тра ди-
ци је, да се и у на уч ном ра ду во ди мо нај ви шим људ ским вр ли на ма ко је 
се мо жда нај бо ље пре ла ма ју упра во кроз на шу про фе си ју. Не ка ме та фо ра 
овог ју би ле ја про жме све нас ка ко би смо сва ко на свом по слу, са на шим 
па ци јен ти ма, уз по моћ сту де на та и ко ле га, на ста ви ли да не гу је мо свест 
о соп стве ном тра ја њу, ка ко би смо се на кри ли ма вред но сти ко је су нас 
одр жа ле као др жа ву и на род уз ди гли из над те шко ћа са ко ји ма се су о ча-
ва мо. За љу де 800 го ди на је ско ро па веч ност, а за исто ри ју тек ма ло ви ше 
од тре нут ка. Не ка нам по у ке и са овог ску па по мог ну да са ми ис пи су је мо 
соп стве ну исто ри ју. И бу ду ћу исто ри ју срп ске и свет ске ме ди ци не. 


