„МАЈСТОР ИЗ НЕМАЧКЕ“
Брана Димитријевић

Пред своју смрт др Емерих Линденмајер је на једном листу
хартије написао само неколико речи о себи. Родио сам се 1806 у
Ораовици у Банату, дорастао у Чакову, учио се у Пешти и Бечу,
прешао у Србију 1835. године са жељом да по своме знању и
искуству Србији честито и искрено служим. Линденмајер је за
доктора медицине промовисан у Пешти 1832. године, по одбрањеној инаугуралној дисертацији (Disertatio inauguralis): Hippokrates –
Homo, Philosophus, Medicus, па је после три године проведених у
слободној пракси прешао у Србију, у лето 1835, где буде одмах
постављен за окружног лекара Подринско-савске команде са седиштем у Шапцу. У тој служби остаје до јануара 1837. године.
У то време постојала је у Београду једна мала војна болница
под именом градски шпитаљ. Болничку службу, као хонорарни
лекар вршио је др Штекер, који међутим сасвим изненада даде
отказ. Иако у том градском шпитаљу тада не беше тешких болесника, па их Тома Вучић Перишић, по својој сопственој процени, није
у варош по кућама на Квартире премештао, ипак Његова Светлост
Књаз хитно нареди да у Београд дође и да ову шпитаљску дужност
прузме др Линденмајер, који се већ 24. јануара јавља Вучићу, а овај
о томе извештава Кнеза. Јутрос сам одвео доктора Линденмајера у
Савамахалу у Шпитаљ Солдачки, да повиди штаће, и како ће у
напредак са болестницима поступати... Поменути доктор много
коешта захтева... О чему ће он писмено тек да извести Његову
Светлост. Стога кнез Милош 30. јануара потанко упућујује Вучића
како да преговара с (тим) доктором који коешта захтева, налажући
да му ту и тамо попустити а ту и тамо остане чврст.
Линдемајер је, тада, тражио да се у болницу унесу гвоздени
кревети, да се обезбеди снабдевање лековима, да се њему лично
додели коњ, и да му се повиси плата, јер је у Београду, у поређењу
са Шапцем живот скупљи. Милош је међутим пристајао само да се,
ако баш мора, за болницу добаве кревети. А што се осталог тиче –
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одбио је. Кажите му, пише кнез Вучићу, да ми оћемо, да се он
непрестано у касарни налази, и да не живи и не тумара по вароши.
Па му коњ и не треба.
Убрзо је читава ова ствар, почела да се заоштрава. Премештај
из Шапца у Београд Линденмајер је у својој преписци са Кнежевском
канцеларијом, називао каштигом (казном). Тражио је да га у Шабац
врате или му даду отпуст из службе, па да оде из Србије. Али се
Милош на потоњу „Линденмајерову уцену“ и не осврну, већ одговори писмом (наредбом) Вучићу:
...Ми ни помислили нисмо да њега тим (премештајем) казнимо,
но што сама потреба тако изискује... Препоручујемо Вам, да
истом Линденмајеру кажете, кад воље не има служити, да га ни
Ми нећемо, нити га задержавамо, нека иде куда хоће... Научио се
код Лазе1 бадава седети...
Тада се Линденмајер обраћа молбом кнезу Милошу, писмом од
11. марта 1837. године:
...Кад сам овамо дошао (у Србију) то нисам као новајлија
медичетског званиа дошао, него као Доктор, кои сам пре тога три
године дана у Пешти практицирао, и за то време не само у медичетским вешествима него и у обхожденију с људима прибавио
заиста довољно искуства, кое ми е на велику ползу досад служило;
јер од како сам у служби Ваше Светлости био, имао сам срећу у
милости Вашој бити; и совршено задовољство не само целе чаршије Шабачке, већ и Окружја заслужити. Ово последње усуђујем се
с највећом покорношћу рећи, да одма неверујете, него да благоизволите милостиво ондашње људе испитати, кои ће надам се, истину
мои речи потврдити.
И данас, ова преписка подсећа на разговор глувих, допуштајући
свакојака тумачења. Зачетници научне медицине у Србији беху универзитетски образовани странци, али једва шачица. Долазили су и
исто тако брзо одлазили. Није их уважавао ни владар, ни његова
околина (с изузетком Јеврема Обреновића), ни народ. Додајмо томе
и застрашујућу заосталост Србије у то доба. Од просветних установа до краја 1830. године у Србији је било само основних школа и то
у најмањој мери. Тек после 1830. године почињу да се отварају и
гимназије. Писменост сеоског живља, тада најширих слојева народа
била је врло слаба. И саобраћајне прилике у почетку владавине
кнеза Милоша беху рђаве. Путовало се већином пешице и на коњима. Било је свега два главна пута, којима се могло ићи запрежним
1 Кнез Милош мисли на Лазара Теодоровића тадашњег команданта По-

дринско-савске команде.
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колима. Поште за време прве владавине кнеза Милоша у Србији
није било. Све се то одражавало и на начин живота. Потребе више
културе, па и раскоши нису продирале ни у кнежев двор. Сам
Милош беше скроман у потребама, док се кнегиња Љубица трудила
да ограничи раскош а нарочито кићење код српских жена, настојећи
да их задржи у скромности, простоти и старим навикама. Па је на
први поглед нејасно због чега је Емерих Линденмајер толико
настојао да се спроведу начела тадашњих културних држава Европе,
која наилажаху на одбојност или у бољем случају на ублажавања и
мигољења, на попуштања тамо где се баш мора; и да упркос свему
томе остане у Србији, и ту проведе сав свој живот?
Покушај одговора на ово питање, води нас два три века уназад;
у доба настајања и процвата занатства и трговине у Западној
Европи. У петнаестом веку ниједна мајсторска радионица није
могла да прими на занат ученика (шегрта), а да се овај пре тога не
закуне да ће свој будући посао радити поштено и у складу са статутом цеха и државним циљевима. Цехови (или еснафи) били су, пак,
стручна удружења; а њихова највећа брига беше израда квалитетних
занатских производа, данас бисмо рекли, по (ондашњим) стандардима. И, јао ономе који би се о огрешио о стандарде свог заната.
Тадашњим произвођачима текстила јавно би се спаљивало сукно у
које би било уткано ма и једно влакно материје од које се сукно не
прави. Они који су нетачно мерили вино, бацани су с крова у јаму
за отпатке. У Цириху су, према једној хроници, окривљеног пекара
носили у корпи обешаној о чабрњак кроз све градске улице...
„Несрећник“ је плакао и преклињао разјарене суграђане, махом
жене, вичући из свег гласа да су за грешке у мешењу и печењу хлеба
криви шегрти. Није помогло, завршиће у једној овећој бари.
Овако строге казне, које су најчешће значиле и професионалну
смрт прекршитеља, имале су повољно дејство. Временом је створена нека врста снажног морала, која је штитила не само купца већ и
произвођача занатске робе. Купца стога што је могао бити сигуран
да купује производ по стандардима дотичног цеха, док је произвођачу (занатлији) уливао сигурност у самог себе. Такав мајстор, ослоњен на свој занат, на своје знање и вештину, а држећи се правила
цеха, могао је да оде било где, сигуран да неће пропасти (умрети од
глади и без крова).
Ето шта је фасцинирало руског царевића, касније цара Петра
Великог, када се сусрео са Западном Европом, њеним занатима и –
мајсторима. Ето шта је, са друге стране подстакло мајсторе из
Западне Европе, Немце нарочито, да похрле у дивљу Русију. Јесте
да им је Петар Велики привилегијама добар пут поравнао, али је
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истина и то да без сигурности, која је потицала од неограниченог
поверења у сопствени занат и сопствену честитост, ова прича не би
ни из далека била потпуна, а ни сам успех Петровог подухвата.
Исти модел понашања (поштовање стандарда), исту честитост, ови
мајстори наставили су да теку и на тлу Русије; и уопште где год би
се населили.
Схваћено је то и међу Србима у Аустроугарској, када је основано још пре Првог светског рата удружење Привредник, чије је
гесло било Рад, штедња, честитост. Његови повереници обилазили би српске основне школе, и на препоруку учитеља, а у договору
с родитељима, стипендирали сиромашне а бистре и вредне ђаке,
које су слали на занате. Чим би дојучерашњи питомац Привредника
стао на своје ноге и отворио своју радњу, почео би да сразмерно
својим могућностима материјално помаже поменуто удружење, и да
прима на учење свог заната младиће које му је оно слало. Привредник
је наставио рад и у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, касније
Краљевини Југославији, а укинут је – као и многа слична удружења
– после Другог светског рата од стране нове власти.
Двадесети век у многоме је замаглио ову слику. Развој фабричке индустрије, са једне стране, смањиo je потребе за занатским
производима, па је и углед занатлија опадао; уз то је растао,
постајући све чешће пресудан, утицај рекламирања и маркетиншке
дреке, оповргавајући онај чувени Сјенкевичев исказ да се „(само)
шарлатани ослањају на рекламу“.
Упркос томе, опстајала је свима разумљива синтагма мајстор
из Немачке. Тако у песми Пола Селина (Паула Целина) Фуга смрти
која почиње стиховима: Црно млеко ноћи, пијемо те, а која говори о
приликама у нацистичкој Немачкој, рефрен који се понавља четири
пута гласи: Смрт је мајстор из Немачке.
Отуда већ поменуто писмо које је др Линденмајер упутио
Његовој Светлости Књазу ни у колико по својим основним својствима није посебно; могло је бити упућено било ком владару било
које земље, а у погледу сличног неспоразума.
Шта Линденмајер уствари каже? Да он довољно припада свом
занату, да се посла не боји ни најмање, али да су услови који му се
нуде да га часно обавља понижавајући. Није он дошао у Србију да
се обогати, али не може ни да саставља крај с крајем, нити да своје
болеснике лечи у неподесним условима.
Срећом је тај неспоразум изглађен, претпоставља се, заслугом
др Карла Пацека: јер су он и Линденмајер били школски другови са
студија. Па, Линденмајер напослетку не бива ни отпуштен, а ни
враћен у Шабац, већ послат у Крагујевац где буде постављен за
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гардијског лекара, док је др Карло Пацек, именован за кнежевог и
дворског.
У служби гардијског лекара Линденмајер остаје пуне две године, до маја 1839. године, до „Устројенија гарнизоне војске“. Тада је
основан Главни штаб, у коме беше предвиђено место за једног –
штабског – лекара. Оно ће припасти Линденмајеру 18. јула (по
јулијанском календару) 1839. године. На предлог др Александра
Недока Војска Србије узела је тај дан за датум оснивања свог (војног) санитета, који се под именом Дан санитетске службе Војске
Србије обележава сваког 30. јула по новом календару.
Војни санитет је у то Линденмајерово време још увек заједно с
грађанским, оба припадају Министарству унутрашњих дела, па
ипак још од оснивања стајаће војске војни санитет се сматра донекле самосталним.
Начелник (оба) санитета Линденмајер постаје 23. јула 1845.
године, када је дотадашњи начелник санитетског одељења др Јован
Стејић премештен за главног секретара Државног Совјета. На положају начелника Санитетског одељења Министарства унутрашњих
дела, Линденмајер остаје пуних 14 година (што се касније неће
поновити ни код једног од потоњих на истом том положају у Србији,
касније ни у Југославији, све до појаве др Гојка Николиша).
Ни до данашњег дана није расплетено зашто је Линденмајер
смењен нагло, преко ноћи. По повратку кнеза Милоша у Србију –
друга Милошева владавина – Линденмајер је разрешен дужности 1.
априла 1859. године. Није био ни опоменут. Преко њега се прешло
као да не постоји.
Линденмајера су, пише Милан Ђ. Милићевић, сви чиновници
у Министарству поштовали и волели као да им је род. Полазећи
(после тог изненадног смењивања) у приватни живот, он се лепо
праштао са свима. А, један од млађих слободнијих чиновника рекне
му: Па ви бисте, Господине, још могли служити? Господине (одговори му Линденмајер) овако је нашла за добро Његова светлост; па
овако мора и бити. И сузе му груну из очију.
Своје мемоаре који гласе: Србија, њен развој и напредак у санитету са напоменама о целокупном стању на Оријенту, Линденмајер ће штампати у Темишвару 1876. године.
Има у њима утицаја Жан Жак Русоа, па и Дарвина. Србин је за
Линденмајера безмало – племенити дивљак. А сама Србија безмало
– опет она Русоова – нетакнута дивљина. Егзалтиране описе српске
земље какве срећемо код Линденмајера, нећемо наћи ни код једног
од српских писаца тога доба. Важи то и за описе људи, српског
народа у целини. Реч „примитиван“ када је користи Линденмајер,
најчешће значи – првобитан.
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Та русовштина је код Линденмајера и нека врста полазишта.
Србин не може – зна то и Линденмајер – бити баш онај Русоов племенити дивљак, у најчистијем свом стању, као што ни Србија, осим
можда на први поглед, не може бити та дивља и неткнута, рајска
земља; али са друге стране, упркос петовековног ропства, Србин је
остао Србин, заражен Оријентом у многоме, али одлучан да се те
заразе ослободи.
Насупрот томе, за Линденмајера је Оријент (Отоманско царство)
синоним застрашујуће заосталости која потиче од нечињења.
Узалудни су, пише Линденмајер, не мали напори (цивилизованих)
Западних сила, да то већ изодавна окоштало и у најдубљи мрак потонуло безобално царство, макар у санитетском погледу, изведу на пут
напретка. Све пропада. Просто нестаје, као поточић у пустињском
песку; песку нечињења, непотизма и корупције, препуштања судбини, па шта буде. Што, међутим, неће бити случај у Србији.
Постоји код Линденмајера још један разлог, један психолошки
мотив, који га покреће на писање оваквог дела. Цивилизоване
европске земље, вели Линденмајер, већ су заборавиле (пра)почетке
настанака и развоја својих санитета, а ево како су (можда) и њихови
санитети „ни из чега“ настајали.
Ново уређење Србије, сматра Линденмајер, потиче тек из тридесетих година (19. века), па и развој санитета треба рачунати од
тада, посебно од Устава 1838. године. Санитет се од тада, истиче он,
развијао у складу с народним потребама, постепено, али непрекидно, тако да је већ кроз неколико година стекао поверење давно култивисаних европских држава као што су Енглеска, Француска,
Аустрија. Не сујетном хвалисавошћу и празним речима, већ делима,
сигурно кренувши ка части да буде примљен у ред осталих добро
уређених држава.
При свему томе, каже он, постојале су већ од раније неке
повољне околности коју се олакшавале овакво напредовање. У њих
се могу убрајати:
1. Срећан положај Србије, која се граничи са културном Европом. Србија је непосредно наслоњена на аустријске земље, које су
од ње раздвојене само великом европском жилом куцавицом
Дунавом, и реком Савом, што је њеном становништву пружило прилику да лако ступа у везе са толико различитих земаља; Дунавом
посебно и са најудаљенијим. Стога су Срби пословали не само са
већим пограничним аустријским градовима, већ и са удаљенијим
европским трговачким центрима као што су Пешта, Беч, Лајпциг,
Хамбург, Лондон. А то је довело до тога да је пријемчиви смисао
Срба за корисне европске институције доста рано пробуђен.
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2. У Београду је било седиште паше, који је на тако важној
тачци, на прелазу из Азије у цивилизовани свет, а због сталних
пословних веза с два аустријска генералата у Земуну и у Панчеву,
морао да буде нешто мање запарложена личност. Отуда су паше у
својој пратњи имали и европски образоване лекаре. Ови лекари су
додуше мало општили са српским становништвом, али се ипак
догађало да је понеки од тих лекара био приступачнији човек, коме
су Срби са свом предусретљивошћу и љубазношћу свог урођеног
гостопримства излазили у сусрет.
Треба још споменути да су Срби због тога што је Аустрија
била толико близу, а саобраћај с њом веома жив, често са својим
болесницима одлазили у аустријске пограничне градове упркос времену проведеном у некој карантинској установи, тражећи и налазећи тамо помоћ. Још чешће се дешавало да су у хитним случајевима из пограничних (аустријских) градова, па и из удаљенијег Новог
Сада, лекари позивани у Србију, обично на један дан, а у изузетним
случајевима када би аустријски погранични службеници били
спремни да покажу посебан обзир, и на три. Било је такође случајева да се болесник доводе у карантинску установу, да га ту прегледа
неко од карантинских лекара.
Почињући, дакле, од (пра)почетака, Линденмајер затим каже,
да ће се из институције кнежевог и дворског лекара развити физикат
(лекари у државној служби, распоређени по окрузима), да ће развој
српског воинства довести до оснивања српског војног санитета, док
је карантински санитет (захваљујући Милошевој борби против
куге) већ постојао, мада с недовољним бројем лекара. На тој подели,
на развоју ова три вида санитетске службе (физиката, карантинског
и војног санитета) почива структура Линденмајерових мемоара.
Описиваће годину по годину. А после општег (уводног) дела за
сваку годину, уследиће посебни описи тадашњих прилика и збивања у физикату, карантинима и војном санитету; што мемоаре др
Емериха Линденмајера, у многоме одваја од оног што смо већ навикли да очекујемо од дела ове врсте. Линденмајер не ниже своја
сећања једно за другим. Не пише по правилима која важе за таква
дела. Он пише, на први поглед би се рекло – законик. Параграф тај
и тај, тачка та и та... Све је то тако склопљено, од почетка до краја.
На видело излази напор што објективнијег представљања голих
чињеница, али и манир законодавца, више, рекло би се чак правника него лекара. Али у томе јесу и снага и истинитост његовог казивања, и наша постепена и све снажнија спремност да му верујемо.
За мемоарску литературу, увек под сумњом у погледу објективности, па и приказивања самих чињеница – од којих се неке прећут23

кују, друге свесно или несвесно не виде, а многе и забораве – структура оваквог једног на изглед „законика“, пружа максимум баш те
толико прижељкиване објективности.
За ову прилаку позабавићемо се учесталошћу долазака, останака и одлазака лекарских снага током првих десет година постојања
и рада српског санитета, а на основу података из мемоара др
Емериха Линденмајера.
О првим лекарима, махом странцима, опширније је писао
(1937. и 1938. године) др Војислав Михајловић. Помињу се Грк
Александриди као лични лекар кнеза Милоша, који се није у тој
служби дуго задржао, јер му почеше, како пише Вук Караџић,
„преко погодбе плату умањивати“; а о коме се, иначе, мало зна.
Такође Грк из Смирне, емпиричар Антониј Делини. Затим др Вито
Ромита, па др Бароломео Куниберт; обојица су били Италијани карбонари, онда, др Карло Пацек и др Јован Стејић, и напослетку др
Емерих Линденмајер.
Набрајајући лекарске снаге крајем 1838, Линденмајер даје следећи списак:
1. Др Карло Пацек, дворски и лични лекар кнеза Милоша.
2. Др Николић-Мишковићев, дворски лекар кнежеве породице у Пожаревцу.
3. Др Линденмајер, гардијски лекар у Крагујевцу.
4. Др Белони, лекар команде у Чачку.
5. Др Ребрић, приватни лекар у Београду.
6. Др Мајнерт, гардијски лекар у Београду.
7. Др Мушицки, карантински лекар у Алексинцу.
8. Др Михајловић, карантински лекар у Радујевцу .
9. Магистар хирургије Славуј, други гардијски лекар у Београду.
10. Хирург Ђоко Новаковић, нижи гардијски лекар у Пожаревцу.
11. Емпиричар Кипарис, такође код гарде у Пожаревцу.
12. Емпиричар Сава Јовановић, додељен карантину.
13. Др Штекер, лекар турског гарнизона у тврђави Београд.
14. Магистар хирургије Флоријан Бирг, други лекар турског
гарнизона и апотекар турске болничке апотеке.
То су снаге са којима се почело.
Видимо да осим доктора медицине постоје и магистри хирургије (који у то доба нису лекари) и „употребљиви емпиричари“,
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дакле они који су вештину лечења стекли не школовањем већ
искуством. Отуда и збирни исказ Линденмајеров – лекарске снаге.
Током периода 1839–1849 број ових снага ће расти. Ево тог
списка:
1. др Јован Стејић
2. др Месаровић
3. др Пантелић
4. др Николић-Мишковићев,
5. др Карабини
6. емпиричар Перини
7. др Емерих Линденмајер
8. др Белони
9. др Ребрић
10. др Мајнерт
11. хирург Ант. Славуј
12. др Мушицки
13. др Цомпа
14. др Антон Сухи
15. др Комненовић,
16. др Вартијадес,
17. др Логотетес,
18. др Рицо
19. емпиричар Боројевић
20. хирург Ђоко Новаковић (Леополд Ерлих)
21. емпиричар Кипарис
22. емпиричар Сава Јовановић
23. емпиричар Ант. Делини
24. др Константин Михајловић
25. др Антон Гродер,
26. хирург Флоријан Бирг
27. др Василије Теодоровић
28. хирург Будај
29. др Аћим Медовић
30. др Јов. Шафарик
31. хирург Јозеф Јанковић
32. хирург Јов. Димитријевић
33. хирург Шауенгл
34. др Јохан Хариш
35. др Андреас Ивановић
36. емпиричар Глигорије Рибаков
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37. др Кристофор Јовановића
38. др Бернхарт Калман
39. хирург Адолф Ада
40. хирург Мојсије Мајер
41. хирург Емануел Кон
42. др Херман Ландау
43. др Херман Вагнер
44. др Васић
45. емпричар Сава Перини, нећак претходног Перинија
46. хирург Шандровић
47. др Јов. Машин
48. хирург Франц Бихеле
49. др Јосиф Панчић
50. др Љубомир Радивојевић
51. др Ђорђе Малаћ
52. хирург Јосиф Штрасер
53. др К. Гадеши
54. др Хиларијон Анђелковић
55. хирург Херман Шлезингер
56. хирург Фрањо Кирил Кампелик
57. др Зигмунд Рот
58. др Луиђи Роберт
59. хирург Аугуст Хајнцман
(Курзивом су дата имена набројаних у списку из 1838.)

Из овог потоњег списка издвајамо
А. Списак употребљивих емпиричара:
1. Перини
2. Боројевић
3. Сава Јовановић
4. Ант. Делини
5. Глигорије Рибаков
6. Сава Перини, нећак претходног Перинија
7. Кипарис
Б. Списак хирурга:
1. Ант. Славуј
2. Ђоко Новаковић (Леополд Ерлих)
3. Флоријан Бирг
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4. Будај
5. Јозеф Јанковић
6. Јов. Димитријевић
7. Шауенгл
8. Адолф Ада
9. Мојсије Мајер
10. Емануел Кон
11. Шандровић
12. Франц Бихеле
13. Јосиф Штрасер
14. Херман Шлезингер
15. Фрањо Кирил Кампелик
16. Аугуст Хајнцман
Што значи да су се лекарске снаге састојале од:
1. Доктора медицине – мање од ⅔ или 61,0%
2. Хирурга – мање од ⅓ или 27,1%
3. Емпиричара – 11,86%
Неки од набројаних су остајали, заувек се настанивши у
Србији, прихвативши српско поданство, неки су остајали само годину, или више дана, а неки су током боравка у Србији и помрли.
Доктори медицине умрли у Србији:
1. др Цомпа
Хирурзи умрли у Србији:
1. Јован Димитријевић
2. Шандовић
Емпиричари умрли у Србији:
1. Боројевић
Доктори медицине који су се кратко задржали у Србији:
1. др Месаровић
2. др Пантелић
3. др Карабини
4. др Комненовић
5. др Вартијадес
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6. др Логотетес
7. др Рицо
8. др Јохан Хариш
9. др Андреас Ивановић (остао 7 година)
10. др Васић
11. др Љубомир Радивојевић
12. др Ђорђе Малаћ
13. дрЗигмунд Рот
14. др Луиђи Роберт
15. др Антон Сухи – протеран 1842. године
Хирурзи који су се кратко задржали у Србији
1 Јозеф Јанковић (остао 5 година)
2. Адолф Ада
3. Мојсије Мајер
4. Јозеф Штрасер
5. Емануел Кон
6. Фрањо Кирил Кампелик
7. Аугуст Хајнцман
Емпиричари који су се кратко задржали у Србији
1. Перини
2. Сава Перини
Овај да га тако назовемо растур лекарских снага обухвата 15
доктора медицине, 7 хирурга и 2 емпиричара, то јест оних који се
нису дуго задржали у Србији што укупно износи 24 особе; а ако би
им се додало још 4 умрлих онда је то укупнан губитак од 28. У
односу на укупни број лекарских снага ови губитци износе код доктора медицине 16 или 27%, код хирурга 9 или 15,5%, код емпиричара 3 или 5,08%.
Или у релативним односима: код доктора медицине ови
губитци износе 43,2%, код хирурга 43,7%, код емпиричара 50%.
Што значи, да је од двојице доктора медицине који би стигли у
Србију за стално остајао само један; исто важи и за хирурге и за
емпиричаре.
Постоје сведочења, нарочито Вука Караџића, да је кнез Милош
са лекарима поступао као са слугама и пандурима. Не поричући да
у томе има истине, др Војислав Михајловић држи да ту има и претеривања, наводећи како у другим неким писмима (на пример извесном др Прерадовићу, кога наговара да дође у Србију) Вук Караџић
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описује положај лекара у Србији у ружичастим бојама. Ко (од лекара) никаква друга посла нема, тај нек дође у Србију. И то је Вуково.
Стоји и то да тадашња научна медицина ни из далека није била
толико моћна, као што ће постати после Пастерових открића. Па и
ако је сам Милош имао своје учене лекаре (странце) исто толико је,
ако не и више веровао народној медицини, и народним лековима;
који су му гдекад и боље помагали. Године 1837. када је куга, пренета из Египта на Балкан, запретила Србији, Милош је, као државник, све учинио што је до њега било, да се то зло не унесе у Србију.
Милош је, осим тога, поједине лекаре, који су иначе били у његовој
служби, узимао за васпитаче своје деце. Један од њих, др Бартоломео
Куниберт написаће, чак, књигу о првој владавини Кнеза Милоша; у
којој не баш ретко помиње (и осуђује) негативна (по Куниберту
погрешна) сведочења о Милошевом карактеру и наводно погрешним његовим државничким потезима.
Али у периоду који обрађујемо Милош више није кнез Србије.
Наступиће најпре период политичке нестабилности или како
Линденмајер каже узбуђења у народу, који ће зауставити – срећом
само за тренутак – развој српског санитета, али неће изазвати његово назадовање. Бурне 1842. године окружни физикуси: из Смедерева
др К. Михајловић, из Пожаревца др Мишковић а из Неготина др
Антон Сухи, разрешени су својих дужности, бележи Линденмајер.
Разлози су били политички. Ипак, Окружна управа Смедерева је
следеће зиме због проверених лекарских способности др
Михајловића, а уважавајући жељу тамошњег становништва поднело представку кнезу, па је др Михајловић враћен на место физикуса
смедеревског округа. Новембра те исте 1842. године упркос поменутих политичких нестабилности у Србију ће доћи др Аћим Медовић,
који је већ децембра постављен за окружног физикуса у пожаревачком округу. А за њега добро знамо шта је све био.
Плата лекара износила је у почетку, с обзиром на место које би
лекар заузимао, или боље речено на основу мање или веће његове
омиљености, од 200 до 500 талира у сребру годишње. Али већ јулу
месецу 1839. Намесништво усваја закон а према предлогу
Санитетског одељења, да за сада није обавезно да се у свим окрузима поставе доктори медицине, већ само у оним који због своје величине или свог положаја заслужују ту предност. У свим другим
окрузима могу да буду постављени и хирурзи, у рангу магистара
хирургије. Плате тог особља тада су први пут нормиране. Доктори
медицине годишње добијају 300, а хирурзи 200 талира у сребру.
Осим ове фиксне плате они који вакцинишу треба да добију за сваку
успешно вакцинисану особу из града 20 крајцара, а за сељака 10
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крајцара у сребру. За сиромашне особе (које то доказују сиротињским уверењем) исплата оне мање своте врши се из држане
касе. Даље је сваки лекар за лечење болесника по визити добијао 20
крајцара, али за сиромашне награде, ни надокнаде из државне касе
није било. Службена путовања била су плаћена, а ако би службени
пут био изван округа дотичног физикуса припадале су му још три
двадесетице у сребру као дневница. Осим овога није се могао очекивати додатак вредан помена.
Стање је унеколико побољшано 1846. године када је
Министарство увело категоризацију према величини или важности
округа, за све окружне физикусе, како докторе медицине, тако и за
хирурге и емпиричаре, разврставши их у две класе.
У прву класу са платом од 400 талира увршћени су доктори
медицине окружни физикуси у Шапцу, Београду, Пожаревцу,
Крагујевцу и Ваљеву, у другу класу са платом од 350 талира доктори
медицине окружни физикуси у Смедереву, Јагодини, Крушевцу,
Неготину и вароши београдској.
У прву класу хирурга са платом од 300 талира увршћени су
окружни физикуси у Руднику, Ужицу, Чачку и Гургусовцу, а у другу
класу са платом од 250 талира окружни физикуси у Ћуприји,
Алексинцу, Црној Реци (Зајечар) и Подрињу (Лозница).
Овај предлог Министарства за кога се свим силама залагао
Линденмајер напослетку је одобрен али са примедбом да у будуће
морају да буду укинута плаћена путовања и надокнаде за вакцинисање сиромашних.
Што се самог народа тиче и његовог схватања лекарске
помоћи, Линденмајер каже ово: када би се болесник безусловно
препустио лечењу па оздравио после краћег или дужег времена,
исти би платио само лекове ако их је добио од лекара, из његове
приручне апотеке. За лекарско знање, за уложени напор и утрошак
времена болесник не би плаћао ништа. Претпостављало се да је
плаћеним рачуном за лекове покривено и све остало. Други су опет
били мишљења да су сеоски лекари већ плаћени и да сваког болесника морају да ионако лече бесплатно. Србин, пише Линденмајер,
који иначе није неосетљив на пружену лекарску помоћ, до оваквог
погрешног мишљења дошао је навиком и начином поступања
оријенталаца, надрилекара. Њихово понашање је и довело до тога
да се лекарско пружање помоћи унапред сматра као нешто што има
врло високу вредност, нешто што се и не може платити новцем, али
се даде поравнати даровима који исказују поштовање и наклоност.
Све ово није ишло у корист материјалног положаја лекара. Но,
без обзира на то, пише Линденмајер, у оно време тешко и да је било
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неког лекара који се не би радовао сваком свом моралном успеху, у
поређењу с материјалном добити, јер је тиме у пуној мери постизао
свој истински циљ – трајно признање и поштовање и свог сталежа
и свог знања.
Овом моралном утехом и поуком – која у потпуности потврђује
оно што смо још у почетку рекли – приводимо крају наше излагање.
Као начелник Санитетског одељења Унутрашњих дела
Линденмајер се својски трудио да побољша материјални положај
лекара и хирурга у државној служби; али је истовремено сматрао да
им њихов не баш завидан материјални положај, с моралне тачке
гледишта, не даје право, да крену надрилекарским стопама, да им
материјална добит а не добробит болесника постане прворазредни,
ако не и једини циљ. Више од тога, лекари су својим моралним
понашањем и поштовањем стандарда свога заната, имали и задатак
– просветитељски. Задатак увођења норми европског понашања,
борбу против заосталости и заблуда Оријента.
Стога су они који су били спремни да то прихвате и остајали
заувек у Србији. А они други, одлазили даље у Турску, у Влашке
кнежевине, или би се враћали откуда су и дошли, или ипак остајали
али у слободној пракси.
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