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HISTORYCY MEDYCYNY I NAUCZANIE HISTORII MEDYCYNY
W JUGOSŁAWII

Nauczanie historii medycyny w Jugosławii nie mogło oczywiście istnieć 
przed założeniem wydziałów lekarskich na uniwersytetach: w Zagrzebiu 
w 1917 r. oraz w  Belgradzie w 19:18 r. Niemniej badania naukowe w za
kresie dziejów medycyny na ziemiach Jugosławii miały początek wcze
śniejszy, na przełomie ubiegłego i początku obecnego stulecia. Zamiłowa
nia zaś historycznomedyczne mają tu jeszcze dłuższą tradycję, i to znacz
nie dawniejszą.

W pierwszej połowie XVI w. chorwacki profesor języków klasycznych 
w Tybindze, Maciej Grbac (Mathias Garbicius Illyricus), wygłosił ob
szerną i wnikliwą apologię życia, idei i działalności Hipokratesa oraz prze
mowę o przysiędze hipokratesowej. Wobec wielkiego zainteresowania,, 
jakie wzbudziły mowy Grbaca, zostały one ogłoszone drukiem (Oratio de 
vita, moribus, doctrina et professione Hippocratis illius Coi, medicinae 
parentis et architecti. Adiecta est Lex Hippocratis [...] cum interpretatio- 
ne et scholio brevi. Tübingen 1544).

W trzysta lat później „ojcu i budowniczemu medycyny” dużą pracę 
(Hippocrates: homo, philosophus, medicus. Padova '1870) poświęcił naczel
nik administracji zdrowotnej Księstwa Serbii, Emeryk Lindenmayr (1806 
— 1883). Obok niego warto wymienić dwóch autorów publikujących, rów
nież w Padwie, dysertacje z zakresu historii medycyny: Ivana Kubica 
z Istni (1830) oraz Józefa Omaszica (1860).

Za pierwszą pracę historycznomedyczną w języku narodowym (serbo- 
chorwackim) uchodzi powszechnie artykuł pisarza Ante Kuzmanica (1807 
— 1879) o dżumie w Splicie w 1348 r. (Splitska kuga g. 1348), ogłoszony 
w czasopiśmie „Zora Dalmatinska” w 1844 r. Epidemie, które od dawien 
dawna nękały ziemie Jugosławii, zwłaszcza —  dżumy, interesowały tu 
zawsze historyków i lekarzy, toteż nic dziwnego, że dzieje ich przebiegu 
i walki z nimi były tematem wielu prac, ukazujących się coraz częściej 
w połowie ubiegłego Stulecia; jako autor wyróżnił się przede wszystkim 
Antun Frarij (1780—1865i). W  drugiej połowie X IX  w. historię medycyny 
uprawiać zaczął w szczególności znakomity pisarz, mąż stanu i chirurg 
Vladan Dziordziewic (18441— 1930), wydając liczne dzieła traktujące za
równo o naukach lekarskich, jak o wojskowej i cywilnej służbie zdrowia 
w Serbii.

W najwcześniejszym okresie jugosłowiańskiej historiografii medycyny 
napotyka się przeważnie badaczy i uczonych nie mających wykształcenia 
lekarskiego, jak np.: filolog Vatroslav Jagic (1838— 1923), archiwista Jo- 
sip Gelcich (1848— 1925), historyk Peter Radies (1836— 1912) etnolog 
Tihomir Dziordziewic (1868— 1944), archeolog Frane Bulić (1846— 1934) 
czy wybitnie zasłużony autor —  kanonik z Zagrzebia Janko Barie (1869—  
— 1941).
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Spośród lekarzy, którzy na przełomie wieków X IX  i X X  prowadzili 
badania historycznomedyczne, należy wymienić: Nikola Grżetica (1850— 
— 1909), lekarza i archeologa Bernarda Schiavuzziego (1850— 1929), chi
rurga Vojislava iSubbotica (1859— 1923) oraz Niikola Sełaka {1862— 1891). 
Na wspomnienie zasługują również dwaj lekarze cudzoziemcy: Polak Le
opold Glück (1854— 1907), wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego, in
teresujący się dziejami medycyny w Bośni, oraz Czech Oskar Hovorka 
(1866— 1930), działający w Dalmacji.

Prawie wszyscy wymienieni dotychczas autorzy parali się historią me
dycyny nie zawodowo, lecz raczej z zamiłowania, toteż ich prace nosiły — 
niezależnie od wysokiego niekiedy poziomu —  piętno ama tors twa. Różni 
się natomiast znacznie taik pod względem syntetycznego charakteru, jak 
szerokiego zasięgu i metodologii badań działalność naukowa dwóch uczo
nych, których można uznać za właściwych twórców historiografii medy
cyny narodów południowo-słowiańskich.

Jednym z nich jest Lujo Thaller (1891— 1949), pierwszy wykładowca 
(od 1927 r.) i kierownik katedry historii medycyny w Jugosławii. Już jako 
młody lekarz internista, ogłosił on w latach 1926/27 monografię historii 
medycyny w Chorwacji i Słowenii w latach 1770— 1850. Od tego czasu 
opublikował wiele innych prac, brał czynny udział w międzynarodowych 
kongresach historii medycyny, a szczyt swojej działalności osiągnął 
w 1938 r., gdy stał się jednym z inicjatorów i organizatorów Sekcji His
torii Medycyny przy Stowarzyszeniu Lekarzy Chorwacji. Pod jego prze
wodnictwem odbył się w Zagrzebiu i Belgradzie IX  Międzynarodowy Kon
gres Historii Medycyny. Thaller był nie tylko autorem cennych publi
kacji, lecz również wychowawcą wielu współczesnych historyków medy
cyny w Jugosławii.

Drugim twórcą jugosłowiańskiej historii medycyny jest Risto Jeremic 
{1869— 1952), chirurg i uczony, autor pierwszego wyczerpującego opisu 
dziejów medycyny Jugosławii do końca X IX  w., wydanego w 1935 r. Poza 
opublikowaniem wielu monografii naukowych i bibliografii z zakresu his
torii medycyny, założył on w 1938 r. —  przy Centralnym Instytucie 
Higieny w Belgradzie —  Muzeum Historii Medycyny; Muzeum uległo nie
stety całkowitemu zniszczeniu podczas bombardowania miasta w 1941 r.

Thaller i Jeremic zgrupowali wokół siebie licznych badaczy i miłośni
ków historii medycyny, którzy przyczynił się do rozwoju i wzbogacenia 
zarówno regionalnych i narodowych, jak i powszechnych dziejów medy
cyny. W żywych ośrodkach pracy w zakresie historii medycyny wyróżnili 
się przede wszystkim tacy lekarze, jak: Vladimir Stanojevic, Grga Bogie, 
Lazar Stanojevic, Vojislav Mihailovic, Ljubisza Arsenovic w Belgradzie; 
Ivan Pin tar i 'Mirko Karlin w Lublanie; Drago Muszic w  Novim Sadzie; 
Vjakoslav Kuszan w Sarajewie; Drago Chloupek w Varażdinie i wielu 
innych, o których będzie jeszcze mowa.

W Jugosławii istnieje obecnie 8 uniwersyteckich wydziałów lekarskich 
w  Belgradzie, (Zagrzebiu, Lublanie, Sarajewie, Skopje, Rijece, Novim Sa
dzie i Niszu. Wykłady historii medycyny odbywają się na 5 z nich, i to 
nie zawsze są obowiązkowe, choć plan działalności dydaktycznej wydzia
łów lekarskich wszędzie przewiduje obowiązkowe nauczanie tego przed
miotu. Na paru jednak uniwersytetach nie można obsadzić stanowisk 
wykładowców — pomimo rozpisania konkursów —  wskutek braku odpo
wiednich kandydatów.
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Nauczanie historii medycyny zostało zapoczątkowane w Zagrzebiu, 
gdzie — jak wspomniano —  zainicjował je w 1927 r. Lujo Thaller. W y
kład nie był wówczas Obowiązkowy, ale Thaller przyciągał licznych słu
chaczy. Po II wojnie światowej na Wydziale Lekarskim w Zagrzebiu obo
wiązywały wykłady noszące nazwy: Wstęp do medycyny oraz Historia 
medycyny.

Pierwszy przedmiot powierzono profesorowi higieny i  medycyny spo
łecznej Andrejowi iSztamparowi (1888—1958), który nadał mu swoisty 
charakter, o czym świadczy nadany przez iSztampara nowy tytuł wykładu:
0  lekarzu i jego roli w społeczeństwie. Od 1954 r. Wstęp do medycyny 
powierzono świeżo habilitowanemu ¡Milko Grmekowi. Jego wykład, cał
kowicie odpowiadający propedeutyce medycyny, odbywał się na I roku 
studiów przez jeden semestr po jednej godzinie tygodniowo.

Wykład historii medycyny po Thallerze przejął od 1948 r. Lavoslav 
Glesinger (ur. w 1901 r.), neuropsychiatra, który habilitował się z historii 
medycyny w 1956 r. Wykład ten od 1950 r. jest na Wydziale Lekarskim 
w Zagrzebiu obowiązkowy, odbywa się na V  semestrze po dwie godziny 
tygodniowo, przy czym konieczne zdanie kolokwium warunkuje zalicze
nie wysłuchania wykładu. Przygotowaniu się do kolokwium służą studen
tom podręczniki historii medycyny, głównie Thallera Od czarownika i ma
ga do nowoczesnego lekarza z 1938 r. oraz Glesingera Medycyna przez 
wieki z 1954 r. Ponadto Glesinger prowadzi nieobowiązkowe wykłady 
z wybranych zagadnień z dziejów medycyny Chorwacji.

Z Zakładu Historii Medycyny Wydziału Lekarskiego w Zagrzebiu, kie
rowanego przez Glesingera, wyszło wiele publikacji dotyczących dziejów 
medycyny powszechnej i narodowej. W  1969 r. Zakład został wydzielony 
z uniwersytetu i przyłączony do nowo założonego —  z siedzibą w Za
grzebiu —  Oddziału Historii Medycyny Instytutu Historii Nauk Przy
rodniczych, Matematycznych i  Lekarskich przy Jugosłowiańskiej Akade
mii Nauk i Sztuk; profesorami historii medycyny zostali wówczas mia
nowani: Grmek etatowym, Glesinger tytularnym.

Na Wydziale Lekarskim w Lublanie rozpoczął wykłady historii me
dycyny w 1935 r. Ivan Pintar '(ur. w 1888 r.), od 1919 r. docent —  pierw
szy w Jugosławii habilitowany w zakresie historii medycyny. Początkowo 
wykłady odbywały się na I i II semestrze, później jednak na V  i VI, 
a przedmiot był obowiązkowy. Gdy okazało się, że studenci I roku studiów 
mają zbyt mało wiadomości, b f  należycie korzystać z wykładów historii 
medycyny, wprowadzono na I semestrze Wstęp do studiów lekarskich
1 wykład ten powierzono ftyzjatrze Robertowi Neubauerowi {ur. w 1895 
r.). Zakład Historii Medycyny w Lublanie, kierowany przez Pintara, ze 
zbiorami muzealnymi i  archiwalnymi oraz biblioteką —  stał się znanym 
ośrodkiem prac i badań historycznomedycznych nie tylko w skali Słowenii, 
ale też całej Jugosławii. Liczne prace z dziejów medycyny Słowenii 
i innych krajów Jugosławii, obok Pintara, ogłosili: Drago Muszic (ur. 
w 1899 r.), Mirko Karlin (ur. w 1900 r.) oraz Ivan Logar {ur. w 1905 r.). 
Od 1963 r., po przejściu Pintara na emeryturę, wykłady historii medycyny 
zostały w Lublanie przerwane z powodu braku następców.

Nauczanie historii medycyny w stolicy Jugosławii napotykało pewne 
trudności. Przez krótki okres przed II wojną światową wykładowcą his
torii medycyny na tutejszym Wydziale Lekarskim był ¡Stefan Ivanic (1884 
— 1948), dyrektor Centralnego Instytutu Higieny, oraz Jovan Mijuszko- 
vic, chirurg i polityk (skazany przez sąd na śmierć, został stracony
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w 1945 r.). W 1948 r., według planu nauczania, na II semestrze odbywać 
się miał wykład Wstąp do medycyny z historią medycyny. Na krótko wy
kładowcą został Vladimir Stanojeyic, ale gdy kandydatura jego nie zo
stała zatwierdzona przez władzę zwierzchnie, zaniechano wykładów. Po 
kilkuletniej przerwie wykład Wstępu do medycyny na I semestrze podjął 
profesor bakteriologii Aleksander Dziordziewic (ur. w 1893 r.), a wykład 
historii medycyny —  Zdenko Levental )(ur. w 1914 r.), autor prac histo
rycznych o wojskowej służbie zdrowia, o tematyce medycznej w sztyce 
średniowiecznej, o gruźlicy i in. Historia medycyny na Wydziale Lekar
skim w  Belgradzie jest jednak przedmiotem nieobowiązkowym, wykła
danym przez jeden semestr na III roku studiów po dwie godziny tygod
niowo.

Przy okazji godzi się wspomnieć o Wojskowej Akademii Medycznej 
w Belgradzie, w której istnieje specjalny Oddział Historii Medycyny 
Wojskowej z archiwum i Muzeum Wojskowej Służby Zdrowia Wojny 
Wyzwoleńczej Narodów Jugosławii. Założył je i prowadził Boris Roić; 
obecnie kierownikiem Oddziału jest Peter Czakuljevic.

W Sarajewie, po utworzeniu Wydziału Lekarskiego na uniwersytecie 
w 1947 r., nie było wykładowców przedmiotów propedeutyki lekarskiej 
i historii medycyny, przewidzianych w planie nauczania. Dopiero od 
1957 r. na I roku studiów lekarskich rozpoczął wykład Wstępu do medy
cyny profesor higieny Grujica Zarkovic l(ur. w 1915 r.). W ramach tego 
wykładu zaznajamia on również słuchaczy pokrótce z dziejami poszcze
gólnych specjalności. W ostatnich latach na III roku studiów wykład 
historii medycyny zaczął prowadzić Vladimir Stanojevic, autor jedynego 
podręcznika historii medycyny w języku serbskim.

W latach 1949— 1956 wykładał propedeutykę medycyny oraz historię 
medycyny na Wydziale Lekarskim w Skopje Boris Spirov. Oba przed
mioty były nieobowiązkowe, wykłady odbywały się okresowo, a po przej
ściu Spirova na emeryturę przedmioty figurują jedynie w planie studiów 
uczelni. Studia lekarskie w Rijece odbywają się według programu nau
czania Wydziału Lekarskiego w Zagrzebiu; od 1958 r. zarówno prope
deutykę, jak historię medycyny wykładał Hrvoje Tartalja (ur. w 1907 r.), 
od 1958 r. zaś Zdenko Levental (dojeżdżający z Belgradu). Na Wydziale 
Lekarskim uniwersytetu w Novim Sadzie od 1962 <r. nieobowiązkowe 
wykłady historii medycyny na V  semestrze prowadzi Ugljesza Krstic. Na 
uniwersytecie w Niszu nie ma wykładów historii medycyny z powodu 
braku wykładowcy.

Obecnie przytoczymy nieco informacji o pozauniwersyteckich ośrod
kach pracy nad historią medycyny w Jugosławii. Dyrekcję wspomnianego 
już Instytutu Historii Nauk Przyrodniczych, Matematycznych i Lekar
skich w Zagrzebiu objął w 1959 r. Mirko Grmek, a po jego przeniesieniu 
się na stałe do Paryża —  Hrvoje Tartalja, habilitowany w zakresie historii 
farmacji autor licznych dzieł na ten temat. Poprzednio był on kierowni
kiem Oddziału Historii Nauk Farmaceutycznych i Chemicznych Insty
tutu, podczas gdy na czele Oddziału Historii Medycyny stoi, jak pamię
tamy, Lavoslav Glesinger. Instytut rozwinął szeroką działalność naukową 
i wydawniczą, kładąc szczególny nacisk na poznanie i opracowanie dzie
jów medycyny narodów południowo-słowiańskich, przede wszystkim 
Chorwacji. M.in. utworzono muzeum, założono kartotekę wszystkich dzieł 
historycznomedycznych opublikowanych w Jugosławii lub odnoszących 
się do niej, katalog starodruków i rękopisów medycznych; wiele prac
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poświęcono przyrodoznawstwu i medycynie średniowiecza, historii ge- 
rontologii i medycyny pracy oraz biografiom taikich znakomitości, jak 
Baglivi, Santorio, Plenczicz i in., związanych z ziemią chorwacką.

W 1955 r. w Belgradzie powstała Sekcja Historii Medycyny, Wetery
narii i Farmacji Serbskiej Akademii Nauk. Pierwszym przewodniczącym 
Sekcji został kierownik kliniki chorób wewnętrznych Lazar Stanojevic, 
zasłużony autor prac z dziejów medycyny w Serbii.

Trzy republikańskie towarzystwa lekarskie mają również oddziały 
historycznomedyczne. Najdawniej istnieje Sekcja Historii Medycyny 
Związku Lekarzy Chorwacji, założona w 1938 r. w Zagrzebiu. Przewod
niczył jej do swej śmierci Lujo Thaller, po nim zaś przewodniczącymi 
byli kolejno: Jurij Körbler i(ur. w 1900 r.), historyk onkologii i radiologii; 
ftyzjatra Stańko Dujmuszic (1904— 1960), który wydał i skomentował 
teksty wielu znakomitych lekarzy; stomatolog Juraj Kallay (ur. w 1901 r.), 
poświęcający się badaniom paleoodontologicznym; profesor mikrobiologii 
Kruna Tomic-Karovic (ur. w 1906 r.), autor prac z dziejów dawnej kul
tury, medycyny odrodzenia, historii epidemiologii i bakteriologii. Prace 
członków Sekcji ukazują się w czasopiśmie „Lijeczniczki Vjesnik” , 
a z okazji 80-lecia Związku ukazała się obszerna księga pamiątkowa 
Z przeszłości medycyny w Chorwacji.

Przy Serbskim Towarzystwie Lekarskim w Belgradzie istnieje od 
1950 r. Sekcja Historii Medycyny i Farmacji, której przewodniczącym 
jest Vladimir Stanojevic. Prace członków Sekcji ukazują się w licznych 
czasopismach, jak: „Srpsfci Archiv” , „Medicinski Glasnik” , „Narodno 
Zdravlje” , „Medicinski Pregled” . Sekcja stworzyła w  1956 r. Muzeum 
Serbskiej Medycyny. W  Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny, powstała 
Sekcja Historii Medycyny, której przewodniczącym został Michailo 
F. Protic, zajmujący się dziejami chirurgii w Bośni i Czarnogórze.

Warto nadmienić, że w Jugosławii, obok licznych prac historyczno- 
medycznych, ukazało się bardzo wiele publikacji z historii farmacji i we
terynarii. Najbardziej znanymi autorami są tu: Vladoje Jugovic, Franc 
Minarik, Andrij Mirkovic, Kosta Nikolic, Hrvoje Tartalja, Vinko Velnic.

Pierwszy zjazd jugosłowiańskich historyków medycyny, farmacji 
i weterynarii odbył się w październiku 1954 r. w Zagrzebiu, a po roku 
drugi zjazd w Belgradzie ukonstytuował Jugosłowiańskie Towarzystwo 
Historii Medycyny, Farmacji i Weterynarii. Pierwszym przewodniczącym 
Towarzystwa został Vladimir Stanojevic; siedzibą zarządu jest Belgrad. 
Z początkiem lat sześćdziesiątych zapoczątkowano wydawanie organu 
Towarzystwa, ukazującego się dwa razy w roku: „Acta Historica Medi- 
cinae, Pharmaciae, Veterinae” . Obecnie Towarzystwo zrzesza ponad 160 
historyków medycyny, farmacji i  weterynarii.

HCTOPHKH MEflMUMHLI 
H nPEIIOflABAHHE HCTOPHH MEflHUHHŁI B K>rOCJIABHH

P a ö o T a  nocB am eH a  pä3BHTHK) H a y ra b ix  HccjreflOBaiiMti b o 6 j ia e r n  h c to p h h  Me/wmmLi, a  TaioKe 

BonpocaM npenoflaBaHHH 3Toro npeflMeTa b ymiBepcHTeTCKHx MeflHimHCKHX (¡¡aKyjibTeTax b K ) r o -

CJläBHH.
HHTepec K BCTOpBH MeflHHHHw Ha lorocjiaBCKHx 3CMJ1JIX HMeeT ropa3.no 6ojn>me Tpaflmmfi, 

mcm npenoaaBaHHe 3Toił AHCUHnjTHHbi b By3ax, xoTopoe CTajio bo3m o* h h m  nocne o tkpw thh  
MeflKUHHCKux (JiaKyjibTeTOB b 3arpe5e (1917) h Bejirpafle (1918).
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XOTH CaMłJM flpeBHHM HCTOpHKO-M6J3HUHHCKHM TpyflOM B lOrOCJiaBHH CHHTaeTCH H3flaHHaH 

b 1544 rofly xopBaTCKHM yneHbiM MaTBeeM TpóaneM TopacecTBeHHafl pen,, nocBHiueHHaa jkmihh 

h  H aym oM y TBopiecTBy TannoKpaTa, co6ctb6hho paöoT H  no 3 toh  OTpacnn HayKH cTann no- 

aBJMTbca c TpHfluaTbix TOflOB npom jioro c to jic th h . CpeflH  h c top h kob  B p a ień  t o t o  BpeMeHH ó łu ih

TaK'/KC HHOCTpaHUbl, B TOM HHCJie nOJTbCKHH BpaH JleOnOJlbfl TjIIOK, pa60TaBfflHił Ha lOrOCJiaBCKHX 
3CMJTJIX.

TeMaTHKa nepßbix h c to ph k o -mcjihlihhckhx paöoT Kacajiacb npeHMymecTBeHno npo6xreM 

anHfleMHfi 3apa3Hbix 6ojie3Heń, cBHpencTBOBaBumx b ro p o fla x  lOrocjiaBHH, ho  TeM He MeHee 

HccneflOBaTejiH CTaBHJiH Ha nepBbifl njiaH H3yieHne h  n on y jif lp m a u w o  h c to p h h  MeflHUHHbi b o t - 

flejibHbix pafiOHax Ha TeppHTopHH HbiHeiuHefl <J>e,nepaTHBHOft Pecny6jiHKH.

r jiaB H b iM H  ocHOBaTejiHMH cn eiiH anb H ocT ett h  y ieÖ H O H  flHCLwrijiHHbi no h c t o p h h  MeiiHUHHbi 
a B a ra c b  flB a  rorocJiaBcicHX yneH b ix : J lylSo  T a ju ie p  (1881— 1945), nepB b ifi n p en oaaB aT en b  h  3a- 

BeflyiomHÄ Kacjjeflpoii h c t o p h h  m c a h u h h m  b  lO ro c jia B H H , npo(J)eccop 3arpe6cKoro yHHBepcHTeTa 

h P h c t o  EpeMH<i (1869— 1952), 6ejirpaflCKHi4 XHpypr h  yieHbift, aBTop nepBoro yie6HHKa no 
HCTOPHH MeAHUHHbl B HDrOCJiaBHH, H3flaHHOrO b  1935 r o f ly .

IlpoaHajffl3HpoBaB pa3BHTHe HCCneflOBaTejibCKoii paöoTbi b o6jiacTH hctophh MeAHiiHHM, 
aBTop ocTaHaBJiHBaeTCH Ha Bonpocax npenoaaBaHHa 3toh flHcminjTHHbi nocne BTopofi mhpoboh 

BOHHbi. H3 cymecTByiomHX HbiHe 8 yHHBepcHTeTCKHx MeflHijHHCKHx (J>aKyjibTeTOB (Benrpafl, 3arpe6, 

JlroöJiHHa, CapaeBo, CKonbe, PbeKa, HoBH-Ca/i h Hhui) TOJibKo njiTb (JiaKyiibTeTOB HMeeT b cBoeft 
yieÖ H oß nporpaM M e Kypc jieKUHH no hctophh MeflHUHHbr. OflHaico cornacHO yie6HOM y njiaHy, 

cocTaBJieHHOMy an« Bcex mcahuhhckhx (J>aKyjibTeT0B cTpaHbi, hctophh MeflHUHHw BOinjia b cnncox 
o6«3aTeJibHbix npeflMeTOB I I I  Kypca K am o ro  ({¡aKyjibTeTa.

H IST O R IA N S  OF M ED IC IN E  A N D  THE T E A C H IN G  OF TH E H ISTO RY  
OF M E D IC IN E  IN  Y U G O S L A V IA

The subject of this paper is the evolution of the history of medicine in general, 
as w ell as the origin of this discipline of teaching at the medical faculties of 
Yugoslavia’s universities.

Interest in the history of medicine in the lands of the to-day’s Yugoslavia dates 
back much farer than the teaching of the history of medicine, which did not begin 
until medical faculties had been established, that is, in 1917 at Zagreb and in 1918 
at Belgrade.

True enough, in Yugoslavia the oldest historical paper on medicine is considered 
to be an official speech by M aciej Grbacz, a Croatian scientist, printed in 1544, 
dealing with life and writings of Hippocrates; however actual papers on this subject 
did not appear until the thirties of the past century. The authors of the majority of 
papers from this period were not only physicians, but writers, historians, archaeolo
gists, philologists as w ell as statesmen. Even so, among the physicians there were 
also foreigners, as the Polish physician Leopold Glück who practiced medicine in 
Yugoslavia.

The subject-matter of the first papers on medical history referred mostly to 
epidemics of infeotious diseases ravaging Yugoslavian towns at that time. However, 
the main interest was concentrated on recognizing and publishing the history of 
medicine as it came into existence in individual regions and in the countries which 
today constitute the Federal Yugoslavian Republic.

The actual and most prominent founders of the discipline of teaching the history 
of medicine are held to be: Professor Lu jo  Thaller (1881— 1945), the first lecturer 
and head of the Chair of History of Medicine in Yygoslavia, and Risto Jeremicz 
(1869— 1952), a surgeon and scientist living in Belgrade who wrote and published, 
in 1935, the first textbook on the history of Yugoslavian medicine.
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A fter dwelling in a general way on the history of medicine, the present author 
discusses in detail the problems bound up with teaching this discipline in the period 
following the Second W orld  W ar. Am ong the medical faculties existing at the 
8 universities of Yugoslavia (Belgrade, Zabreb, Lubljana, Sarajevo, Skopje, Novi Sad  
and Nish), lectures on the history of medicine are held, so far, at 5 faculties only. 
According, however, to the teaching programme prepared for all medical faculties 
of the country this subject is to be read at all of them as early as during the third 
term of medical studies.


