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Др Карло Кико – Словак у Српском Ковину

Поштовани уредниче, 
С интересовањем смо прочитали рад из ис-
торије медицине Јелене Јовановић Симић 
„Др Карло Кико (Karol Kiko, 1813–1869) – 
један од Словака у српском санитету у 19. 
веку“ [1], о једном од ретких Словака који 
је радио као лекар у нашој земљи. 

У свом раду ауторка наводи да је „у мол-
би за запослење коју је поднео Министар-
ству унутрашњих дела Кнежевине Србије ... 
1858. године“ и коју је „упутио из Сремске 
Митровице, где је тада био приватни лекар“, 
Кико навео да је од 1851. до 1853. године био 
„царско-краљевске фамилије лекар спахилу-
ка названог Рацкеве и Промонтор“, те да је 
од 1854. до 1856. године био „лекар трговаца 
Ковиначки, од ови нарочито тога ради поз-
ват“ и да је „док је у Ковину био, испуњавао... 
и дужности Полковског и Ротског лекара... и 
дужности Санитетскога референта код Ко-
винског растељанства“. Ауторка наводи да 
су „подаци о познавању језика, посебно срп-
ског, били... увек тражени од оних који апли-
цирају за запослење у Србији“, те да „Кико, 
дакле, није навео да зна српски језик, иако 
је молба писана на српском“. Даље, да се „у 
једном допису Министарства унутрашњих 
дела Државном савету“ наводи... да он „го-
вори и пише србски“. Ако „није знао српски 
језик“, онда да га је „Кико... брзо савладао“ 
[1], односно као да постоји дилема да ли је 
Кико знао наш језик.

Рацкеве, град у којем је доктор Кико бо-
равио од 1851. до 1853.године, био је Срп-
ски Ковин, или Мали или Доњи Ковин, којег 
Мађари зову Ráckeve, односно Српски- или 
Киш-Кеве. Град се налази на око 40 кило-
метара јужно од Будимпеште, на Чепелској 
ади, на левој обали Дунава. Основали су га 
1440. године Срби, избегли од турског зу-
лума, из Ковина на Дунаву у Банату. Пошто 
су први пут освојили Смедерево, Турци су у 
два наврата прешли Дунав и упали у Ковин, 
па су Срби избегли на север, до Чепелске 

аде. Ту је ковинским пресељеницима угар-
ски краљ Владислав уступио касноготску 
цркву за њихов православни храм. И данас 
на Чепелској ади постоји Српски Ковин, са 
црквом посвећеном Успењу Богородице [2]. 
Црква је три пута живописана, а последњи 
пут је у ХVIII веку фреске урадио Теодор 
Грунтович, Цинцар из Мосхопоља у Епиру 
[3]. Данас у Српском Ковину нема Срба, али 
црква живи као српски манастир [4].

Три године је доктор Кико провео међу 
Србима у Српском Ковину, на које je веро-
ватно оставио добар утисак, па је он од тр-
говаца „Ковиначки... нарочито... позват“ да 
буде међу њима још три године, све до 1856.
године. Дакле, следеће три године, од 1854. 
до 1856. године, он је вероватно био позван 
од Срба из Српског Ковина да им буде ле-
кар, а не од Срба из Ковина у Банату, тзв. 
Доњег Ковина. Ако је наша претпоставка 
тачна – да је доктор Кико шест година у кон-
тинуитету био међу Србима као лекар, то 
онда значи да је сигурно и научио српски, па 
не чуди да је молба за запослење коју је упу-
тио Министарству унутрашњих дела Кнеже-
вине Србије – на српском. Даље, он посебно 
и не наводи да зна српски, јер је већ написао 
и поткрепио документима да је међу Срби-
ма у Српском Ковину провео шест година 
– довољно да научи наш језик, што се опет 
и наводи у једном допису Министарства 
унутрашњих дела Државном савету: он, 
Кико, „говори и пише србски“ [1]. Чини се, 
дакле, да доктор Кико није „брзо савладао“ 
[1] српски по доласку у нашу земљу, већ је 
у Србију дошао а да је вероватно већ добро 
говорио српски и то са акцентом Срба из 
Угарске, Срба из Српског Ковина. 
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