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организовао 12. јула 1930. године. За цену улазнице од пет динара могао 
се играти клис, коларићу-панићу и плесати "до зоре", и то уз бенгалску 

' "110 
ватру и музику "оригиналног шкотског гаЈдаша . 

Summary 

Petar Dragisic 

English-American-Yugoslav Club in Belgrade 1930-1941. 

Numerous anglophile associations were of particulat importance for the pro
cess of strengthening the Anglo-Saxon cultural presence in Yugoslavia in nineteen
thirties. Englisћ-Yugoslav club, estaЫisћed in 1924, played the most important role 
apart from the other associations of anglophile orientation. 

The year 1930 was of reatest importance for the development of tће Club. Pro
moting American culture was also а part of the activities of the Club, whicћ conse
quently caused the cћange in its name. Тће new name of the Club was Englisћ
American-Yugoslav Club. In February, the sаше year, the Association of Friends of 
Great Britain and America in Yugoslavia was founded. English-American-Yugoslav 
club tigћtly cooperated with the Association, which positively effected the activities 
of the Club. In 1935 the Club came into relations witћ the British Council, wћiсћ 
enaЫed the Club to furtћer develop various forms of its activities. In cooperation 
with the Association and the British Council, the Club strained to create integral 
anglopllile movement in Yugoslavia, which consequently led to estaЫisћing the 
Yugoslav-Britisћ Institute in Belgrade. 

The Club promoted the Anglo-Saxon culture in various ways. It organized well
attended courses ofEnglish language, wћile in 1937 it fou11ded English kindei-garten 
in Belgrade, It the course of 1937 Тће Anglopћile magazi11e was being puЬlished Ъу 
the Club and the Association. Apart from other issues, the Magazine puЬlished tће 
news about activities of anglopћile associations in Yugoslavia, as well as the infш
mation concerning vai-ious forms of relationship between Yugoslavia and Great Brit
ain. Тће Club organized, either on its own or in coope1-ation with the Associatio11 of 
Friends of Gi-eat Britain and America in Yugoslavia, numeшus lectures so tliat the 
Yugoslav puЫic could get to k11ow the Anglo-Saxon culture better. In addition, the 
Club organized for its members and syшpathizers vai-ious manifestations of entei-
taining cћaracte1·. 
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БАШТИНА 

HERITAGES 

Александар С. Недок 

ЛЕКАРИ ЈЕВРЕЈИ У СРПСКОМ ЗДРАВСТВУ 

XIX И РАНОГ ХХ ВЕКА 

Мојим школски друzовима Јеврејима, ђацима 

Прве мушке беоzрадске 'гимназије, жр~ивама 
нацисшичкоz йоzрома, у йомен. 

Јевреји су у Србији били познати још у доба средњовековне немањићке 

државе; они се спомињу у краљевским хрисовуљама.1 У доба турске владавине, 

када су на прелому XV и XVI века прогнани из Шпаније и Португалије, највећи 
део се расуо широм Османског царства, па и по српским земља:rv~:а, бавећи се 

уmавном ситном трговином и занатством. Ту су дочекали и српске устанке и 

аутономију, прелазећи у Србију и из суседних турских области. 

Милошева Србија, стекавши унутрашњу аутономију, у прво време није 
имала ниједног школованог лекара, веh је лечење било у рукама народних 

видара (,,хеhими") и путујућих епирских Грка - исцелитења (,,калојатри").2 

Први дипломирани доктор медицине, Наполитанац - карбонар др 

Вита Ромита појавио се у Београду 1821. године, у пратњи турског 
гувернера Абдурахман-паше, а касније је прешао у Милошеву службу. 
О његовом раду сачувано је доста докумената у архиви Кнежеве 

канцеларије.3 После њега у Србију долазе лекари разних националности. 

Јевреји у српс1шм санитету XIX века. 

Делећи са домаћим становништвом сиромаштво и необразованост 
шпански Јевреји- Сефарди нису дали из својих редова ниједног лекара до 

последње деценије XIX века. Скоро сви Јевреји лекари који су делали У 
Србији припадали су источној - ашкенаској грани, долазећи највећим 

делом из суседне Аустрије или из Русије. 

1 Енцик:лойедија Просвета, Књ. 1, Београд 1968, 608, 
2 Т, Р. Ђорђевић, Медсщинск:е йрилик:е за вре.ме йрве владе кнеза Милоzиа 

Обреновиhа, Београд 1921, 1-98, 
3 Архив Србије (даље: АС), Кнежева канцеларија 1822-1839, XVIII, Лекари и 

апотекари. 
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Први Јеврејин у српској служби био је, по свој прилици, магистар 

хирургије Мориц Фидлер, претходно "подлекар у аустријским војним 
болницама"; он је 4. септембра 1839. постављен за штабс-хирурга у 
ондашњој војној болници у Београду, да после двогодишње службе, умре 

у октобру 1841.4 

Од Линденмајера, савременика и санитетског историчара, сазнајемо 

за следећа лица јеврејске националности која су до 1850. године боравила 
у Србцји:5 

1846. Магистар хирургије Мојсије Мајер добија право приватне праксе 
у Београду, али је "после кратке и обеhавајуhе активности умро". 

1847. Магистар хирургије Емануел Кон ради у Београду као приватни 
лекар. ,,После неколико година прешао је у турску службу." 

Исте године магистар хирургије Јозеф Штрасер, родом из Сент 

Андреје код Будима, добија државну службу као окружни хирург у Зајечару, 

али је веh идуhе године напушта "на лични захтев". 

1848. Из Галиције долази др Херман Ландау, ,,који he се у Београду ,, 
усталити . 

1849. Др мед. Сигмунд Рот добија право приватне праксе у Београду. 
1850. Долазе две лекара - др Вилхелм Ротцигал и др Адам Флеш. После 

неколико година др Ротцигел одлази у Јерусалим, на позив Ротшилд ове 

фондације и тамо ускоро умире. 

1854. Долази први Јеврејин чију смо кондуит-листу пронашли,6 патрон 
хирургије Мориц Гартенберг, родом из Дрохобича, који следеће две године 

ради као лекар "Рударског друштва Мајдан-Пек", а потом прелази у 
Београд, добивши право приватне праксе. До доласка у Србију службовао 

је по Турској од 1838. године. 
1862. Долази др Самуило Попе лекар који he не само у медицини веh и 

уопште у ондашњем српском друштву оставити дубоке трагове. Рођен 

је 1837. у Лавову, где завршава гимназију и медицинске студије. После 
краћег службовања у београдској Душевној болници (,,Заведеније за 
с'ума сишавше"), био је општински лекар у Чачку и Параћину, а затим 

до смрти у Београду. Био је дугогодишњи председник Јеврејске општине 

и Сиротињског фонда, један је од оснивача "Српског Сокола", учесник 
је Српско-турских (1876, 1877/1878) и Српско-бугарског (1885) рата, 
резервни капетан I класе, носилац више одликовања (Таковски крст V 

4 Е. Lindenшayr, Seгbian, dessen Entwickelung und Foгtschritt iш Sanitaetswesen, Темесвар 
1876, 1-439. 

5 исто. 
6 АС, Министарство унутрашњих дела (даље: МУД), Санитетско одељење, ф. 4, 

рег. 5/57. , 
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реда, Медаља за ревносну службу, Споменице ратова). Умро је у 
Београду 17.јуна 1914.7 

1867. Др Мориц Познер, рођен 1836. у Будимпешти, медицину 
студирао у родном граду и Бечу, био је дугогодишњи општински и срески 

лекар у Смедеревском округу, учестовао је у оба српско-турска и у 

српско-бугарском рату. Од 1886. га нема у Шематизмима. 8 

1868. Др Леополд Леви, рођен 1834. ,,у Моравској", медицину завршио 
у Бечу, био варошки лекар у Јагодини и Смедереву, учесник оба српско

турска рата, вероватно умро 1885, јер "није најздравији". 9 

1869. Др Бернхард Пас (од 1871. покрштен и променио име у Милан 
В. Миловановић), рођен 1840. у Пшемислу, медицину завршио у Бечу. При 
подношењу молбе за службу, уз остале документе "поднео је сведочанство 
даје обрезан". Био је лекар "Рударског друштва Мајдан-Пек", срески лекар 
у Виткову, Брзој Паланци и (најдуже) Великом Градишту, где је и умро 22 
марта 1912. Учесник је оба српско-турска и Срспко-бугарскограта, резервни 
капетан I класе, носилац "Таковског крста" V реда и Споменица ратова. За 
собом је оставио бројно потомство (шесторо деце), које се утопило у српски 

народ. 10 

1872. Др Лајб-Израел (Леон) Шнекендорф (од 1888. покрштен и 
променио име у Љубомир Селаковић), рођен 1842. у Дрохобичу, радио 
као лекарски помоћник у Чачку и Шапцу, док није уштедео потребну 

своту да дипломира у Марбургу. Био је лекар срезова Посавског, 

Колубарског, Нишавског и Сврљишког, увек са одличним службеним 

оценама. Учествовао је у оба српско-турска рата у мају 1885. ступа у 
војску у чину капетана II класе и, као трупни лекар, учествује у Српско
бугарском рату, а затим наставља војну службу у Нишу, Књажевцу и 

Лесковцу, затим поново у Нишу, напредујући до чина потпуковника, у 

коме је, болестан, пензионисан 1909. године, да веh следеће умре, 20. 

7 АС, МУД, Санитетско одељење, Конудит-листе лекара за 1884, ф. 4, рег. 30/85; В. 
М. Суботић, Поменит, Погинулих и йо.мрлих лекара и Аtедицинара у ратовима 1912-1918, 
Београд 1922, 1-139. 

8 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; 
АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1882, ф. 1, рег. 12/83; Календар 
са шемаiйизлюм Књажесiйва Србије, Београд 1879-1886. 

9 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; 
Календар са шема~иизмолt Књажесiйва Србије, Београд 1879-1886. 

10 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1884, ф. 4, рег. 30/85; 
АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; АС, МУД, 
Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1882, ф.1, рег. 12/83; АС, МУД, Санитетско 
одељење, ф.1, рег. 220/71; Шелtаiйuзам одликованих лсща у Краљевини Србији, Књ.1 (1865-
1894), Б~оград 1895. 
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децембра. Одликован је "Таковским крстом" V и IV реда, Орденом 
"Свети Сава" V реда и Споменицама ратова.11 

1874. Магистар хирургије Јаков Вархафтиг, лекарски помоћник у 
болници у Крушевцу, касније срески лекар у Књажевцу, учесник оба 
српско-турска рата, одликован "Таковским крстом" V реда. 12 

Патрон хирургије Хајнрих Моргенштерн, рођен 1832. у месту 
Волковци (Угарска), школу завршио у Будимпешти, седам година служио 

у аустријској војсци, био лекарски помоћник у болницама у Ужицу и 
Књажевцу, учествовао у оба српско-турска рата као уговорни 

потпоручник.13 

1877. Др Давид Розенберг, ,,реформисани Израелит", рођен у месту 
Добра (Неухаус) у Угарској, медицину завршио у Бечу. Учествује у II српско
турском рату 1877 /1878. као уговорни потпоручник, потом лекар среза 
Брзопаланачког, па 1822/1884. активни санитетски капетанП класе, затим 
лекар срезова Посавског, Таковског, Лепеничког, Моравског, Пожешког, 
Сврљишког и Шабачког, учествује као резервни официр у Српско
бугарском рату 1885, 1893. је капетан I класе, 1897/1898. управник војне 
болнице у Шапцу, где и умире као пензионер 26. јуна 1900.14 

1881. Др Аврам Манделбаум, рођен 1848. у Царигарду, медицину 
завршио у Минхену. До 1883. ради у Пиротској болници, а затим прелази у 
војну службу и као санитетски поручник учествује у Српско-бугарском рату. 
Од 1894. је настањен у Ћуприји, где ради као болнички, општински и 
приватани лекар. Умро је у Београду 1909. године. Његов син Евгеније 
био је војни апотекар.15 

11 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1884, ф. 4, рег. 30/85; 
АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; АС, МУД, 
Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1882, ф.1, рег. 12/83; АС, МУД, Санитетско 
одељење ф. 1, рег. 220/71; Календар са ще,майlизмом Књажесйlва Србије, Београд 1879-
1886. 

12 Н. Н., ,,Санитетско особље у Србији 1879", у: Срйски архив за целокуйно 
лекарсйlво, Београд 1879, 187; В. Ђорђевиh, Исйlорија срйскоz војноz санийlейlа. Књ. 2, св. 
1, Београд 1893, 8; В. Ђорђевиh, Исйlорија срйскоz војноz санийlейlа. Књ. 3, Београд 1880, 
111. 

13 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; Н. 
Н., ,,Санитетско особље у Србији 1879", у: Срйски архив за целокуйно лекарсйlво, Београд, 
1879, 187. 

14 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; 
Календар са ше.майlизмом Књажесйlва Србије, Београд 1879-1886; Архив Војске Југославије 
(даље: АВЈ), Министарство војно (даље: МВ), Кондуит-листе официра српске војске за 
1878/79, поп. 14, кут. 22, ф. 1/1. 

15 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1881, ф. 1, рег. 12/82; 
Расйоред и ранz-лисйlе официра и војних чиновншщ Београд 1884-1893; Календар са 
щемайlиз.молt Краљевине Србије, Београд 1894-1909. 
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1883. Др Лео Дајч, рођен у Бечу 1838. године, где је завршио студије 
медицине и радио 10 година у Општој болници. У Србији је до 1889. био 
лекар срезова Рађевског и Врањског, а потом је вероватно отишао из 

ње. Учествовао је у Српско-бугарском рату као шеф привремене војне 

болнице у Врању.16 

1884. Др Симон Мошковиh, рођен у Одеси око 1855, медицину 
вероватно завршио у Русији. Неколико месеци ради као млађи лекар у 

болници у Ча~IКУ, а затим прелази у војну службу као санитетски поручник, 
1885. учествује у Српско-бугарском рату и у војсци остаје до 1901, када се 
враhа у Одесу, али и даље остаје члан Српског лекарског друштва.17 

Исте године др Лудвиг Сор је лекар Нишавског среза, следеhе учествује 

у Српско-бугарском рату, а 1889. вероватно одлази из Србије.18 

Др Хајнрих Фридман је 1884. постављен за лекара Темниhког среза, 
следеhе године учествује у Српско-бугарском рату, затим је лекар срезова 

Голубачког и Звишког, касније нестаје из Шематизма.19 

1885. Др Рубин Бирер, рођен 1840. у Лавову, медицину студирао у 
Лавову и Бечу и потом, до доласка у Србију, радио у тим градовима. Од 

марта је срески лекар у Власотинцима, потом општински у Београду, 

учествовао у Српско-бугарском рату. Године 1887. се вероватно вратио у 
Аустрију.20 

1884-1886. Др Самуило Розенфелд био општински лекар у Ужицу.21 

1884-1918. Доктор Самуило Попер, рођен у околини Братиславе. 26 
година служио у српској војсци као поручник, учествовао у ратовима: 

Српско-бугарском, балканским и I светском. Умро 1918. од сепсе. Једно од 
његове деце, под посрбљеним именом (Александар Марковић), био војни 
лекар, учестовао у балканским и I светском рату и напредовао до 
пуковничког чина.22 

1886-1889. Др Илија Рознештајн био срески лекар Моравски.23 

16 АС, МУД, Санитетско одељење, Кондуит-листе лекара за 1885, ф.13, рег.1032/86; 
Календар за шемайlизл10л1 Књажесz71ва Србије, Београд 1879-1886. 

• 17 АС, МУД, Санитетско одељење, ф. 10, рег. 943/84; Расйоред и ранz-лисШе официра 
и во1них чиновника, Београд 1886-1901; Календар са щелtайlиз.мол1 Краљевине Србије, 
Београд 1906. 

18 Календар са щемтиизмом Књажесйlва Србије, Београд 1879-1886. 
: Календар са zиемайlизмом КњажесШва Србије, Београд 1879-1886; Календар са 

U1елтщ.uзл10м Књажесйlва Србије, Београд 1879-1886. 
20 Календар са U1елtаШизмом КњажесШва Србије, Београд 1879-1886. 
21 Календар са lllемаШизмом КњажесШва Србије, Београд 1879-1886. 
22 В. М. Суботиh, Поменщ< йоzинулих и йолtрлих лекара и л1едицинара у раШовилtа 

1912-1918, Београд 1922, 1-139; 24 Ратна ранz-лисz71а резервних официра 1917-1918 (стање 
1. јуна 1918), Солун 1918. 

23 Јfалендар са lllемайlизлtолt Књажесйlва Србије, Београд 1879-1886. 
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1887-1891. Др Исидор Кон био општински лекар у Пожаревцу.24 

1886--1887. Др Самуило Рети би_о Је -едговорни капетан II класе, а 
1888-1889. лекар Јасеничког среза.25 

1888-1889. Др Симон Шенбаум био је уговорни капетан II класе.26 

1889. Др Бернхард Вајсфогел (касније покрштен у Белиh) био лекар 
среза Таковског, касније се настанио у Београду. Учесник је оба балканска 

и I светског рата, резервни капетан I класе.27 

1891-1915. Др Аврам Јосиф Винавер, рођен у Варшави, где је завршио 
студије медицине. Био дугогодишњи болнички и приватни лекар у Шапцу, 

донео у Србију први приватни рентген-апарат. Учесник је балканских 

ратова и I светског рата, резервни мајор, умро 24. јула 1915.28 

1896. Др Јаков Брик, рођен 1867. у Херсону (Русија), од доласка у Србију 
до краја службовања активни је санитетски официр, учесник балканских 

ратова и I светског рата, напредовао до пуковничког чина, умро после 1920.29 

Вероватно су јеврејског порекла два лекара која су дошла из Румуније 
- др Сигмунд (касније покрштени Драгољуб) Шрага и др Берман 

(покрштени Божидар) Занфт: 
Др Сигмунд - Драгољуб Шрага, рођен у Галцу, 1866. медицину и 

специјализацију за болести уха, грла и носа завршио у Бечу. Године 1893. 
долази у Београд и оснива прво одељење за поменуте болести у Општој 

државној болници. Од 1905. приватни је лекар у Београду. Учесник је 
балканских ратова и I светског рата, 10. августа 1915. као активни мајор, 
умире од попуштања срца. Одликован је "Таковским крстом" V реда, 
орденом "С. Сава" IV реда, ,,Медаљом милосрђа", ,,Медаљом за ревносну 
службу".30 

Др Берман - Божидар Занфт, рођен је 1864. у Јашију, медицину и 
специјализацију бакетериологије завршио у Бечу, у Србију дошао као 

24 Календар са 1иемаш.из.1,ю.лt Књажесiйва Србије, Београд 1879-1886. 
25 Календар са и1е.1,1Мйизмом Књажесiйва Србије, Београд 1879-1886; Расйоред и 

ранl-лисiйе официра и војних чиновника, Београд 1888-1914. 
26 Календар са шемаiйизмом Књажесiйва Србије, Београд.1879-1886; Расйоред и 

ранl-лисiйе оф~щира и војних чиновника, Београд 1888-1914. 
27 Календар са ше.1,~аiйизмом Књажесiйва Србије, Београд 1879-1886; Раiйна ранl

лисiйа резервних официра 1917-1918 (сiйање 1. јуна 1918), Солун 1918. 
28 В. М. Суботић, По.1,~еник йоlинулих и йомрлих лекара и мед~щинара у раiйовима 

1912-1918, Београд 1922, 1-139; Календар са ~иемаiйизмо.лt Књажесшва Србије, Београд 
1879-1886. 

29 Раiйна ранl-лисiйа резервних оф~щира 1917-1918 (сiйање 1. јуна 1918), Солун 1918; 
Расйоред и ранl-лисiйе официра и војних чиновника, Београд 1888-1914; Ойшiйа и стручна 
ранl-лисiйа дејсiйвиiйелних офtщира, Београд 1908, 181. 

30 7 В. М. Суботић, По.1,1еник йоfuнулих и йомрлих лекара и мед~щинара у рашови.лtа 
1912-1918, Београд 1922, 1-139. 
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млад лекар 1888. године и ступио у војну службу, радећи и у Зајечару и 
Нишу, где је био управник војне болнице и реферат санитета Моравске 

дивизије. Године 1915. године заразио се пегавцем и 21. фебруара умро 
у Нишу, у чину санитетског мајора.31 

Овим се завршава плејада лекара Јевреја који су у Србију дошли из 

других земаља. На сцену ступају домаћи Јевреји сефардске гране, српски 

држављани и добри родољубиви, који су себе називали "Србима Мојсијеве 
" вере. 

Лекари последње деценије XIX и првих деценија 
ХХ века (до 1918) 

У последњој XIX века јавља се прва група српских Јевреја: 
1895. Др Аврам Фарки(h), рођен у Београду 1866, дугогодишњи је 

београдски лекар, резервни официр Српске војске, прошао оба балканска 

рата и I светски рат, напредовао до потпуковничког чина.32 

1896. Др Симон Фарки, рођен у Београду 1862, резервни официр, 
вероватно умро пре ратова.33 

1897. Др Максим Селаковић, син др Љубомира Селаковића ( алиас Лајб 
Шнекендорф ), рођен је 1870, резервни официр, учесник сва три рата, остао 
1915. у Србији по наређењу Врховне команде, мајор.34 

1897. Др Александар Попе Драгић, син др Самуила Попеа, рођен је 
у Београду 1864, медицину завршио у Бечу, где је специјализовао болести 
уста и зуба, учесник сва три рата, резервни мајор, носилац више одликовања 

( орден "Свети Сава" V и IV реда, Сребрна медаља за ревносну службу, 
Крст милосрђа). Умро је у Београду 1921.35 

31 7 В. М. Суботић, По.1,1еник й.оlинулих и йомрлих лекара и .л1ед1щинара у pmuoвu.1,ia 
1912-1918, Београд 1922, 1-139; Календар са ше.лtаiйиз.1,юм Књажесiйва Србије, Београд 
1879-1886; Расйоред и ранl-лисiйе официра и војних чиновника, Београд 1888-1914. 

32 Календар са ше.л1аiйизмо.1,1 Краљевине Србије, Београд 1894-1909; Раiйна ранl
лисша резервних оф~щира 1917-1918 (сiйање 1. јуна 1918), Солун 1918; Ранl-лисiйа резервних 
официра, Београд 1904; Службени војни лисiй, Београд 1924, 13, 528-529; В. М. Суботић, 
Срй.ски лекари и срй.ске добровољне болничарке у раiйовима с Турцима и Буlари.лtа 1912 
и 1913, Београд 1919, 1-104. 

33 Календар са 1ие.лtаiйиз.1,10.л1 Краљевине Србије, Београд 1894-1909; Ранl-лисiйа 
резервних официра, Београд 1904. 

34 Раiйна ранl-лисiйа резервних оф~щира 1917-1918 (сiйање 1. јуна 1918), Солун 1918; 
Ранl-лисiйа резервних офи~1ира, Београд 1904. 

35 В. М. Суботић, По.1,1еник йоlинулих и й.о.1,1рлuх лекара и медицинара у pmuoвl/.1,ta 
1912-1918, Београд 1922, 1-139; Раiйна ранl-лисiйа резервних официра 1917-1918 (сiйање 
1. јуна 1918), Солун 1918; Ранl-лисiйа резервних официра, Београд 1904; Календар са 
ше.1,~ашиз.1,юм Краљевине Србије, Београд 1894-1909. 

_Календар са rиемаiйиз.1,10.1,1 Краљевине Србије, Београд 1894-1909. 
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1899. Др Исак Рега - Херцог, рођен је у Београду 1870, медицину 
завршио у Бечу, дугогодишњи лекар у Шапцу, учесник сва три рата, 

резервни мајор, умро од пегавца 1915.36 

Почетком ХХ века, 1902, на медицинској сцени Србије појављује се 
вероватно најзначајнији и највећи међу синовима јеврејског народа, Србин 
по рођењу и вокацији, йрофесор др Леон Коен. Рођен је у Београду 23. 
октобра 1876, где завршава основно и гимназијско образовање. Медицину 
је студирао у Бечу, а хирургију специјализовао у Београду код професора 
др В. Суботића, у Паризу иу Бечу. Цео свој радни век провео је у Београду, 
у Општој државној болници, касније Хируршкој клиници. Оснивач је српске 

школе Урологије, славан широм Европе, професор Медицинског 

факултета, учесник сва три рата, резервни пуковник. Умро је 1947. Носилац 
многих одликовања (одрен "Свети Сава" V, IV, III реда, орден "Бели орао" 
V и IV реда. Златна медаља за ревносну службу.37 

1905. Активни санитетски пуковник др Александар С. Марковић, син 
докторанда Самуила Попера, рођен је 1878. године у Бечу, где је завршио 
медицину, од исте је године (27. августа 1905), поручник. После неколино 
година службе као пуковински лекар, специјализовао је радиологију (Беч) 
и потом радио у београдској војној болници. Учесник сва три рата (1912. 
трупни лекар, 1913. и 1914-1918. војни радиолог у Београду и Солуну). 
Носилац многих одликовања: орден "Свети Сава" V и IV реда, орден "Бели 
орао" V и IV реда, Златна медаља за ревносну службу, Крст милосрђа и 
др.38 

1906--1912. Појављује се плејада београдских Сефарда:39 

Др Соломон Алкалај, гинеколог, учесник свих ратова, резервни 

потпуковник; 

36 7 В. М. Суботић, По.менш, йоzинулих и йомрлих лекара и .медицинара у райlовима 
1912-1918, Београд 1922, 1-139; В. М. Суботић, Срйски лекари и срйске добровољне 
болничарке у ртиовилtа с Турцима и Буzари.ма 1912 и 1913, Београд 1919, 1-104; Райlна 
ранz-лисйlа резервних официра 1917-1918 (сйlање 1. јуна 1918), Солун 1918; Ранz-лисйlа 
резервних офzщира, Београд 1904; Календар са ше.майlиз.мом Краљевине Србије, Београд 
1894-1909, 

37 Райlна ранz-лисйlа резервних оф~щира 1917-1918 (сйlање 1. јуна 1918), Солун 1918; 
Ранz-лисйlа резервних оф~щира, Београд 1904; В. Станојевић, ,,Коен, др Леон", у: Народна 
енциклойедија СХС. Књ. 2, Загреб 1927, 337. 

38 М. Ј овановиh, М. Перишић, ,,Биографије лекара, аутора текстова у жНаше ратно 
санитетсо искуство"', у: В. Станојевић, Историја срйскоz војноz санийlейlа. Наше ратно 

санитетско искуство, Београд 1992 (2. изд), 892; Ойшта и стручна ранz-лисйlа 
дејствийlелних официра за 1908, Београд 1908;, 174; Расйоред официра и војних чиновника, 
Београд 1905-1914. 

39 Ратна ранz-листа резервних оф~щира 1917-1918 (сйlање 1. јуна 1918), Солун 1918; 
В. М. Суботић, Срйски лекари и срйске добровољне болничарке у ратовилtа с Турцилtа и 
Буzари.ма 1912 и 1913, Београд 1919, 1-104. 
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Др Моша Б. А. Алкалај, лекар у Београду, учесник ратова, 

потпуковник, вероватно идентична личност са др Букус Алкалајом у 

неким изворима; 

Др Давид И. Албала, лекар у Београду, учесник ратова, мајор, 

Др Соломон М. Азирел, учесник ратова, капетан I класе, 
Др Рафаило Алфандари, лекар у Пожаревцу, учесник ратова, мајор; 

Др Мориц Е. Були, врло поз:нати бактериолог београдске општине и 

Српске војске у свим ратовима, резервни мајор; 

Др Букић Пијаде, познати београдски лекар пре и после ратова, хирург, 

учесник Кумановске и Облаковске битке, по наређењу Врховне команде у 

новембру 1915. предао болницу у Алексинцу; 
браћа Русо. др Менахем Д., капетан I кл., предао болницу у Пећи, Хаим 

Д., до ратова срески лекар у Доњем Милановцу, у ратовима трупни лекар, 

резервни мајор; 

Др Хуго С. Хоровиц, лекар у Београду, учесник ратова, рез. мајор; 

Др Нисим М. Теста, тек дипломирани лекар, учесник ратова, капетан, 

Др Боривоје - Исак Бераха, лекар у Ваљеву, учесник ратова, као рез. 

капетан I класе остао, по наређењу Врховне команде, у Ваљеву да преда 
непријатељу болницу са рајеницима и болесницима; после рата рез. мајор; 

Др Авесај Рафаило Халеви, учесник ратова, рез. капетан II класе, 
једини из породице домаћих Јевреја који се "предао непријатељу 11. 
новембра 1915",40 

Осим веh наведених активних официра Српске војске, уочи балканских 

ратова у службу су ступили у исто време: 

др Исак И. Ешкенази, из ратова изашао као мајор, 

др Јосиф Х. Хаим, из ратова изашао као мајор и 

др Моша Г. Мунк, из ратова изашао као мајор. 

Најмлађи активни санитетски официр др Натан А. Тајтацак, 
београдско дете, започео је студије у Бечу, прекинуо их због учешћа у 

балканским ратовима, студије завршио 2. марта 1914, добио поручнички 
чин и место у гарнизонској амбуланти у Скопљу. У рату, 1914/1915, био је 
трупни лекар VIII пешадијског пука I позива, с којим је учествовао у 
борбана. Разболевши се од пегавог тифуса, умро је 21. марта 1915. у 
Пожаревцу у својој 27. години (рођен 2. октобра 1888), а сахрањен на 
београдском јеврејском гробљу. Одликован је Сребном медаљом за 

ревносну службу, Медаљом Црвеног крста и Крстом милосрђа.41 

40 Ратна ранz-лисйlа резервних официра 1917-1918 (стање 1. јуна 1918) (стање 1. 
јуна 1918), Солун 1918. 

41 В. М. Суботић, Помени" йоЉнулих и йолtрлих лекара и лtедицинара у райlовилtа 
1912-191.8, Београд 1922, 1-139. 
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Лекари странци у српској служби 

Упркос постојећем домаћем кадрову, у Србији се осећао недостатак 
лекара, па су у службу и даље примани страни држављани, поготово после 

балканских ратова. 

Уочи балканских ратова у Краљевини Србији било је само 370 лекара, 
од којих је ратним распоредом ангажовано 296.42 

Када је 1914. године почео Први светски рат, у Србији је било 445 домаћих 
лекара, од тога 89 активних санитетских официра. Држава је из иностранства 
ангажовала још 150 лекара.43 Осим њих, у Србији су делале многе стране мисије. 

Стравична епидемија пегавог тифуса, која је избила у Србији после 

Битке на Колубари и трајала неколико месеци, однела је, осим огромних 
војних и грађанских жртава, и 124 лекарска живота.44 

Међу страним лекарима било је и Јевреја. 

1912-1913. Азриел Глузман иначе лекар Рудничког среза, радио је за 
време Балканских ратова у Сталној војној болници у Нишу (Ћеле-кула) 

као в.д. шефа Интерног одељења. Имајући у виду да је добио чин 

санитетског поручника, могуће је да је добио и српско држављанство.45 

Његово име касније не налазимо.46 

1913-114. У војном санитету налазимо као контрактулане лекаре III 
класе (ранг поручника): др Симон Швиф, др Абрахам Берман, др Леон С. 

Рабиновиh и др Мојсије Бурзук. 

1914-1918 (и даље) Др Ефраим Исак Браварски, др Исидор В. 
Георгенбергер, др Јаков Рабин, др Мордухај Новогродски и др Бенијамин 

Новогродски (који је 1915. остављен са неком~Ьјном болницом у Србији 
да је преда непријатељу, а 1918. је наставио службу у војном санитету).47 

У епидемији пегавца 1914/1915. умрли су следећи страни лекари 
јеврејског порекла: др Леон Вајс (САД), др Самуел Алберт (САД), др 
Самуел-Алберт Кук (САД), др Селма Елијасберг.48 

42 Наведено према: В. Станојевић, ,,Српско лекарско друштво и његови чланови у 
Народноослободилачким ратовима Србије 1876-77-78 и 1912-1918." 

43 В. Стаонојевић, ,,Позадинске санитетске установе на Солунском фронту", у: Bojнo
caнuiueiucкu йреzлед 1, Београд 1959, 85-86. 

44 В. Станојевић, ,,Српско лекарско друштво и његови чланови у 
Народноослободилачким ратовима Србије 1876-77-78 и 1912-1918." 

45 В. М. Суботић, Срйски лекари и срйске добровољне болничарке у раiиовима с 
Турци.ма и Бу'iарима 1912 и 1913, Београд 1919, 1-104. 

46 Paiuнa ранz-лисШа резервних оф~щира 1917-1918 (сШање 1. јуна 1918), Солун 1918. 
47 РаШна ранz-лисШа резервних официра 1917-1918 (сШање 1. јуна 1918), Солун 1918; 

В. Станојевић "Српско лекарско друштво и његови чланови у Народноослободилачким 
ратовима Србије 1876-77-78 и 1912-1918." 

48 В. Станојевић, ,,Српско лекарско друштво и његови чланови у 
Народноослободилачким ратовима Србије 1876-77-78 и 1912-1918." 
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Најзад, 1914. у Србију долази из Швајцарске др Лудвик Хиршфелд 
и његова супруга др Ана, покрштени пољски Јевреји, касније професор 

Универзитета у Пољској, славни бактериолог и епидемиолог, који са 

Српском војском проводе цео рат, чинећи огромне напоре у сузбијању 

епидемијских појава и сачињавајући вакцине на Солунском фронту против 

бактерија тифус-паратифусне групе. За његово име везано је и разјашњење 
варијетета пегавца. Преживевши Варшавски гето, умро је 1954. године у 
својој 70. години. 

Друштвени статус Јевреја - лекара у Србији 

Јевреји, као и сви други страни држављани, примани су у државну 

службу уговорно (,,контрактуално") на једину годину, с могућношћу 

продужења. После седам година проведених у Србији, или изузетно раније, 

прелазећи у српско поданство", постајали су без икакве дискриминације 
стални (,,дејствителни") државни службеници у грађанском или војном 

санитету, сходно важећим законима још из раних дана српске државе.49 

Из појединих биографских података види се да је доступност положаја 

у државној хијерархији зависила од стручне спреме и искуства (времена 
проведеног у служби). 

Домаћи Јевреји - Сефарди самим рођењем у Србији постајали су 

српски држављани и као такви примани у службу. 

После Берлинског конгреса (1878) и доношења Устава 1888 Јевреји су 
и званично добили грађанску једнакост. Постепено економско јачање 

српске јеврејске популације допринело је њиховом масовнијем 

интелектуланом уздизању и видном присуству не само у санитетском, веh 

и уопште у културном животу Краљевине Србије. Својим исказаним 

патриотизмом припадници јеврејске верске заједнице, Срби-мојсијевци, 

како су сами себе називали, не само у миру, веh посебно у ратовима 1912-
1913. и 1914-1918. одужили су се држави и народу, које су сматрали својима. 
Та приврженост средини која их је примила ишла је дотле да су се одрицали 

и вере праотаца, па чак и имена, уклапајући се у потпуности у средину коју 

су изабрали да у њој живе. С друге стране, и та средина је без икаквих 

предсрасуда примала и сматрала својима. 
Поред свих примера видних из изнетих података напоменућемо само 

још једно име: др Александар Белић, велики српски лингвиста и 

дугогодишњи председник Српске краљевске академије наука (касније 
Српска академија наука и уметности) био је јеврејског порекла. 

49 Е. Lindeпmayr, Serblen, desseп Entwickeluпg uпd Fмtsch1·itt im Sa11itaetswese11, Temesvar 
1876, 1-4?9, 
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После трагичног уништења српских Јевреја 1941/1942, што су 
починили нацистички злочинци, остало је вечно жаљење, јер је њихов 
нестанак оставио трајну празнину у нашој средини, чији су они недељиви 
део били. Њихова вредноhа, њихова васпитаност, њихова интелектуална 

обдареност, а посебно мудрост својствена том прастаром, столеhима 
прогањаном народу, и данас недстају као позитиван пример у тешким 

данима који су крајем ХХ столеhа снашли српски народ. 
Нека стога ови редови остану као трајни спомен на све те лекаре који 

су нашем народу помогли да се уздигне из вековне заосталости 

проузроковане турским игом, да у ослободилачким и одбрамбеним 
ратовима XIX и почетка ХХ столеhа преживи и постане део европског 
културног простора. 

Summary 

Jewish Doctors in XIX and Early ХХ- Century SerЬia 
Dedicated to ту jewish scool-friends killed Ьу Nazis in 1941/42. 

Young serЬian autonomous state in her еагlу days had no qualified medical 
personal until 1821. Allmost all doctors engaged later originated in the neighbouring 
Austrian Empire. Between them wеге also many asl1kenasy-bгanch Jews. 

А lot ofthem came between 1845. and 1885., many changed an original citizen
ship to serЬian, some also converted theiг confession and names, staying foi- good in 
SerЬia and playing an outstanding гоlе in the development of domestic health sys

tem. 
They also participated the LiЬeration wars against Turkey (187 6, 1877 /78) and 

the war against Bulgaria (1885), serving as active or reserve medical oficers. 
At the end of XIX and the beginning of ХХ century а lot of young domestic 

Jews, sons of sephaгdic families living witћ Serbs for centuгies under turkish rule, 
niclшaming tћerselves as "Moses-Sel'Ьs"; finished medical studies and enteied serЬian 
civil and military servies. They also bravely participated as officers of Sel'Ьian Aimy 
the two Balcan (1912/13) and tће Great (1914/18) war, some ofthem succumЬing to 
war efforts and epidemics. 

Young serЬian state had not an antisemitic feelings, as docшnented in this aI
ticle: jewish doctors were tгeated as all otheгs in getting any availaЫe pгofessional 
position according to tl1eiI qualificatioвs and expeгinces in civil and milita1y health 
services. Many of them weie higll raвking officeгs of SerЬian Army. А good and 
lo11g-lasti11g cohaЬitation of those two peples was bгutally bioken Ьу а Nazi-holo
caust in 1941./42. 

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 

ON IDEAS AND BOOKS 

Радивој Радић, Сшрах у йозној Визаншији 

1180-1453, 1-11, Београд 2000. 

Превазилажењем дилема и недоумица у које је запала историјска 

наука у другој половини двадесетог столеhа или победом историје над 

теоријом, како је то више пута поновио Иван Ђуриh, у последњих 

неколико деценија историчари су се с новом снагом, ојачаном 

признавањем слабости сопствених метода, окренули новим путевима у 

проучавању прошлости, знатно проширујуhи своја интересовања. 

Свеобухватна историја друштва постављена пред изазов проучавања 

по~ава дуг?г трајања, донела је са собом нову свест о самом току историје 
ЧИЈИ су поЈедини исечци престали да се посматрају као затворене целине. 

Управо зато, као један од одговора на постојеhе мада често прикривено, 

питање: Чему уопште историја?- или као аргумент у својеврсној апологији 

струке - могла би се навести њена стална актуелност или, речено на други 

начин, историчар није окренут никад само прошлости управо због њене 

нераскидиве повезаности и утицаја на садашњицу, његову стварност. 

Свестан свега тога, аутор на самом почетку ове двотомне студије даје 

објашњење читаоцима - могло би се реhи и упозорење - да је страх као 

феномен нераскидиво повезан са људским битисањем и самим тим постоји 

у свим епохама историје. Да је то управо тако, најочитије показује и сам 

живот ове књиге, која се појавила у времену и средини обележеним 

разноврсним страховима, те зато није неочекивано да се на истој страни с 

причом о "Страху у позној Византији" у једном београдском дневнику нађе 
и расправа о утицају страха у свакодневици, што само потврђује теорију 

по којој је свако историјско дело, без обзира на тему коју обрађује, 

прворазредни извор за време у коме је настало и са којим је нераскидиво 

повезано. 

Задржавајуhи се још мало на уводном делу књиге, потребно је 

поновити, заједно са писцем, да тај обиман оглед представља прво 

истраживање те теме у византологији и самим тим ставља њеног аутора у 

помало непријатну и изузетно захтевну позицију. Стварајуhи методологију 
у ходу, он се морао опредељивати за начин на који he приступити подацима, 
за тем~ које најбоље оцртавају представе Византинаца о страху, за 

облик експозиције који he омогуhити да навођење података не наруши 




