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Сажетак
Увод/Циљ. Пос ле вишевековног култ урног и нау чног заостајања,
српска медицинска публицистик а се зачиње тек у другој половини 19.
века и то прво превођењем значајних европских дела, а касније, са раз
војем школства, публиковањем првих уџбеник а и властитих дела. Њи
хов значај није ник ада истакнут и многа од тих значајних дела и њихови
аутори су касније потпуно заборављени. Циљ рада је да прик аже и истак
не значај преводилачког опуса браће Радовановић.
Материјал и метод. Сакупљени су и анализирани преводи и дела
браће Радовановић публиковани у периоду 1864–1879. и то из области ме
дицине, екологије и еволуције.
Резултати. Браћа Радовановић су превели наја кт уелнија европска
дела из области права, медицине, екологије и еволуције. Михаило Радо
вановић (1840–1863) завршио права у Паризу, редовни члан Друштва срп
ске словесности, превео је: „Јустинијанове инстит уције“ (1864), Ортолан
Ж. „Основи казнителног права“ (1864) и друга правна дела. Милан Радо
вановић (1849–1878) санитетски поручник, лек ар у Српско-турском рат у,
превео је: Грове, У. Р. „Физик а: физичке силе и узајамни одношај“ (1870),
Ди Боа-Рајмон Е. „О границама сазнавања природе“ (1873), Свјатловска Р.
„О дејству хлорала-хидрата у перијоди отварања материце и ист урања
плода“ (1876), Есмарх Ф. „Прва помоћ рањеноме“ (1876), Хајфелдер О. „Воје
ни хирургијски требник“ (1877), „Аерацијона метода лечења рана“ (1878),
Дарвин Ч. „Постанак фела помоћу природног одбирања“ (1878), „’Шта
то пишеш?...’: Посвећено сестри Катарини“ (1879). Алекса Радовановић
(1852–1975), студент медицине, поред књижевних дела превео је: Бекет
А. „Зем ља и природни појави на њој“ (1870), Хекел Е. „Природна историја
постања“ (1875). За пот ребе превода започели су рад и на српској терми
нологији, али и израду сопствених дела. Заборављене „Белешке“ Милана
Радовановића, које је Српски арх ив за целокупно лек арство објавио 1877.
у две обимне књиге, најбољи су прик аз збрињавања рањених у српско63

турским ратовима. Прерана смрт од туберкулозе прек инула је прерано
њихов рад. Необично обимно и значајно дело било је познато само неко
лицини зналаца и ник ада није дож ивело праву стручну и нау чну афир
мацију.
Зак ључак. Браћа Радовановић су превели наја кт уелнија европска
дела, али она нису била популаризована и нису имала истакнут значај
јер су брзо запостављена и заборављена, као и њихови аутори. Све то мо
жда говори о српском култ урном бићу, али та дела мог у имати данас ве
лик и значај за изу чавање тог времена и враћање нашег дуга према вели
ком делу и ауторима.
Кључне речи: историја медицине, 19. век, здравствене службе

Увод
Српска медицина у средњем веку је била на нивоу европске меди
цине. Међутим, док је Србија била под турским ропством, прошли су да
леко од ње велик и европски покрети (хуманизам и ренесанса, рациона
лизам и романтизам), а медицина је доведена до најзаосталије у Европи.
Дешавале су се револуције и проглашаване републике, а српска ренесан
са је каснила четири век а и непосредно је везана за њене велике устанке
и околности у Европи(1,2). Упоредо са заснивањем српске држ аве оснивају
се школе и формира се њена санитетска служба, грађанска и војна(3). То је
значајно успорено неразумевањем и немаштином, а највише ратовима
које је новооснована, у почетку полувазална, Србија водила ради стица
ња самосталности, касније ради остварења националних снова и, на кра
ју, учествујућ и у светском рат у.
Пос ле вишевековног култ урног и нау чног заостајања, српска меди
цинска публицистик а се зачиње тек у другој половини 19. век а и то прво
превођењем значајних европских дела, а касније, са развојем школства,
публиковањем првих уџбеник а и властитих дела. Њихов значај није ни
када истакнут и многа од тих значајних дела и њихови аутори су касније
потпуно заборављени.
Циљ рада је да прик аже почетке српске медицинске публицистике и
истакне значај преводилачког опуса браће Радовановић.

Материјал и метод
Сакупљени су и анализирани преводи и дела браће Радовановић из
области медицине, екологије и еволуције публиковани у периоду 1864–
1879, као и касније публик ације о њима и њиховом делу.
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Резултати
Маринко Радовановић (Богатић, 1813–1881, Беог рад) и Јелк а рођ. Спу
жић (Шабац, 1821–1911, Беог рад) венчали су се 1839. и имали осморо де
це. Шесторо деце је одрас ло, али су три сина умрла од туберкулозе (Ми
хаило, Милан и Алекса), а од туге за њима и најм лађа ћерк а Катарина
(Беог рад, 1858–1878, Беог рад). Остале су две ћерке: Анк а (1844–1916, удата
за Пант у Срећковића професора Велике школе) и Цана (1848–1937, удата
за Димит рија Топузовића). Маринко је службовао је у Шапцу, Краг ујевцу
и Беог раду и био угледни судија, „попечитељ“ (министар) правде, члан
Великог суда. Познато је његово учешће у тзв. „Мајсторовићевој завери“
(„Карановачк и случај“). Наиме, Суд смедеревског округа осудио је 1864.
године Антонија Мајсторовића, пензионисаног саветник а и 25 његових
другова, да су вређали владара (кнеза Михаила) и да су хтели да га збаце
са престола. Кривица се није могла док азати и Велик и суд је све опт уже
не ослободио. Међутим, за казну су осуђени председник суда Јован Фи
липовић и чланови Јеврем Грујић и Маринко Радовановић. Маринко је
осуђен на три године затвора и издрж авао их у Карановцу (Краљеву). У
затвору је преводио житија светаца и три су објављена 1866. године: Жи
тије св. Николе, Житије св. Ђорђа и Житије св. Јована Крститеља.
Ипак, Маринко је био и најнесрећнији отац који је до пос ледњег да
ха помагао својим синовима да преведу наја кт уелнија европска дела из
области права, медицине, екологије и еволуције.
Михаило (Мијаило) Радовановић (Шабац, 13. август 1840–12. април 1863,
Београд) завршио је београдски Лицеј, потом права у Паризу и посебно се
упознао са државним институцијама Белгије и Швајцарске. Вратио се 1862.
и био постављен за чиновника Министарства правде. Редовни члан Дру
штва српске словесности постао је 13. јануара 1863. Отац Маринко у свом
допису Великој школи, уз попис библиотеке коју пок лања, каже:. „И ако ни
је навршио био 23. године живота изнео је на јавност ове радове своје...: Основи
казнителног права; Порота у Инглеској; Јавност у суђењу; Слобода ... у Ингле
ској; Нотари у Француској; Закон о адвокатима; Судске записке; Судске белешке;
Турско српски сукоб; Лузернa у Швајцарској; Кавур“. Недостају у овом списку
„О казнама којима се одузима слобода“ и више преведених радова публи
кованих у часописима. Најзначајнији његови преводи су: „Јустинијанове
институције“(4), и Ортолананове „Основи казнителног права“(5) са укупно
више од 700 страница, а објављени су 1864. (после његове смрти). У вазалној
и неписменој Србији, са правним системом и школством у повоју, појавила
су се дела каквих је било мало у Европи и омогућила изучавање права на
самим изворима. О значају дела говоре и три чињенице: то су зачеци самог
правног језика и терминологије, ректор Велике школе је тражио 1879. од
министара просвете и црквених дела да се „Институције Јустинијанове“
доштампају јер је књига распродата и требало је још 50 година да се појави
нови превод Луја Бакотића. Нажалост, превод је касније заборављен.
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Милан Радовановић (Крагујевац, 17. октобар 1849–21. мај 1878, Београд)
завршио је права на Великој школи, а потом упућен као државни стипенди
ста на студије медицине у Берлин. Због озбиљних крволиптања, прешао је
после три године (1873) у Хајделберг. На позив српских власти вратио се 1876.
у Србију и у чину санитетског поручника учествовао у српско-турским ра
товима као лекарски помоћник у београдској војној болници, а касније као
ординирајући лекар у бараци кнегиње Јулије (барака бр.2) у авлији болнице.
Одликован је Таковским крстом и крстом Српског друштва Црвеног крста.
Милан је почео са публиковањем превода белет ристике у „Вили“, али
убрзо (од 1870) се у часописима јављају преводи нау чних чланак а, кри
тика и одломак а из обимнијих дела. Истичу се преводи осам обимних
књига са више од 1600 страна: Грове, У. Р. „Физик а: физичке силе и узајам
ни одношај“ (1870), Ди Боа-Рајмон Е. „О границама сазнавања природе“
(1873), Свјатловска Р. „О дејству хлорала-хидрата у перијоди отварања ма
терице и ист урања плода“ (1876), Есмарх Ф. „Прва помоћ рањеноме“ (1876),
Хајфелдер О. „Војени хирургијски требник“ (1877), „Аерацијона метода
лечења рана“ (1878), Дарвин Ч. „Постанак фела помоћу природног одби
рања“ (1878), „’Шта то пишеш?...’: Посвећено сестри Катарини“ (1879). Ме
ђутим, како његов отац пише: „А у рукопис у остали су многи радови његови
који нажалост може бити неће моћи сви без његове коректуре света видети.
Знајући да се књижевним радом много више помаже рањеним и болес ним вој
ницима него рецептом и ручном помоћи једног лекара у болници, Милан је за
време прош лог рата за независ ност, написао она своја напред споменута ле
карс ка дела, предпос тавивши их научном природњачком раду своме, Дарви
новог дела „О пос танк у фела“; које је у штампу дато било и тим је он показао
одушевљеност своју за обилну брзу помоћ у интерес у Отаџбине своје... “.
Поред превода објавио је и две обимне књиге бележ ак а о лек арским
искуствима за време рата и завршавао је дела своје прерано умрле браће
(„Основи казнителног права“ и „Природна историја постања“).
Алекса Радовановић (Краг ујевац, 15. март 1852–12. март 1875, Мерани,
Алпи, пренет у Беог рад 22. марта 1875), завршио је права на беог радској
Великој школи 1870, а следеће године започео студије медицине у Берли
ну. Преводе приповедак а почео је да објављује 1868. у „Вили“, учествовао у
преводу „Тумачење природних појава или зашто – зато“(6) (књига наг ра
ђена је из књижевног фонда Илије М. Коларца) и превео је: „Зем ља и при
родни појави на њој“(7) и „Природна историја постања“(8) (књига је била
наг рађена са 100 дук ата из фонда Задужбине Илије М. Коларца).

Дискусија
Значај дела браће Радовановић најбоље истичу околности у којима
су настала: у полувазалној Србији пос ле вишевековног ропства, у време
општег незнања и неписмености, непознавања страних језик а, са тек
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започетим формирањем школског система и санитетске службе, без до
вољно лекара, без медицинске публицистике. Брз напредак и надокнада
изг убљеног били су онемог ућени честим ратовима, а Србија је у перио
ду 1876–1918. водила шест ратова и провела у рат у 13 година или 1/3 тог
времена(9). Прик ључење напредној Европи додатно отеж авају српске на
вике, немар, инертност, завист, сујета и – заборавност. Мож да је из овог
периода много тога требало заборавити, али не све.
Беог рад је имао 1859. године 18 900, а 1862. године 14 760 становник а.

Развој школства
Почетком 19. век а школс ки сис тем практ ично није пос тојао. Ма ло
основних школа форм ира них за време I српс ког устанк а, расформ ира
но је пос ле 1813. Тек Хат ишериф од 30. новембра 1830. признаје Србију
као аутономн у кнежевин у са уну т ра шњом са моуп ра вом и нас ледним
кнежевс ким дос тојанс твом, а тачком 8 дата је слобод а да „Срби имаће
власт пос тављати у зем љи својој печатње књига, болнице за своје болес ни
ке и школ е ради вос пит анија деце своје“. Непис мени кнез Ми лош донео
је: „Устав народни школа у Кња жевс тву Србије“ (1833, уста нов љене на
родне школе: мале, редовне и велике), „План за школе како имају по
стојат и“ (1836) и „На значеније учебни пред мета“ (1838, план и прог рам
нас таве)(10).
Прва средња школа (троразредна) основана је 15. октобра 1830. под
називом „Верховна“, која је премештена 1833. у Краг ујевац. Марта 1835.
претворена је у четвороразредну, потом у петоразредну гимназију. Исто
времено су основане дворазредне полугимназије у Шапцу, Чачку (Ужи
цу) и Зајечару (Неготину).
Кња жевс ко-српс ки Лицеј основан је 19. јуна 1838. у Кра г у јевц у као
највиши нау чни за вод са за д атком да спрем а држ а ви обра зова не и
стручне чиновнике „... да расп рос тире по народ у светлост и прос вет у“.
Реформом из 1863. Лицеј је прерас тао у Велик у школ у („Нау чно за веде
није за виш у и стручн у изобра женост”). Има ла је три фак ултета: фи
лозофс ки, правни и техничк и. На Техничком фа к ултет у се пред а ва ла
јес тас твениц а (природна историја, природопис, позна ва њ е природе), а
студент и Филозофс ког и Правног фа к ултета учили су и зоолог ију, бота
ник у и минера лог ију са геогнозијом. Професор свих гра на јес тас твени
це био је др Јос иф Панчић који је израд ио 1855. „Крат ак прег лед предава
ња из Јес тес твене историје о царс тву животиња (зоолог ија) и о царс тву
растенија (бота ник а)“ и на писао први рад из јес тас твенице („Јес тас тве
ниц а у основној школи“, штампан 1876. у часопис у „Школа“. О значају
и нас тави јес тас твенице писао је: „Природне ствари нис у маште, које се
у надра женом мозгу зачињу, нис у мис ли које мог у чит ањем или чувањем да
се схвате и зап амт е, природне ствари морај у да се очима виде и прс тима
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опип ај у. Јес тас твеница се не учи из књиге, у којој је само обележен ред којим
ваља да теж и нас тава, јес тас твеница се учи најбоље у пољу, у шуми, на бр
ду – у самој живој природи“.

Формирање санитетске службе
Почетком 19. век а у Србији није било лек ара(11,12). Први су почели да
долазе од 1819.(13,14), а 1829. било их је пет: Јован Стејић1 (15), Куниберт у Бео
граду, Ђорђе Новаковић у Јагодини, непознати Рус у Пож аревцу и непо
знати турски лек ар у Чачку(16). У исто време (од средине 18. до средине 19.
века) у Новом Саду радило је 30 Срба лек ара. Они су ретко прелазили у
Србију, а ник ако се нису насељавали због опште, личне и економске не
сиг урности.
Није успео покушај кнеза Милоша да, преко Вук а Караџића, дове
де Србе лекаре из Аустро-Угарске. Није успео ни покушај стипендирања
(1828–1832) младих Срба који су започели студије медицине. Поједини су
умрли за време студија (Антоније Недељковић и Александар Будимиро
вић), поједини нису завршили или се нису вратили (Стефан Михаило
вић, Павел Јаковчић), а Јаков Ужаревић „није био дос тојан кнежеве мило
сти“(17,18). Оправдали су поверење и улагање само: Максим Николић Ми
шковичев 2, Константин Михаиловић и Стeва Милосављевић.
Полож ај доктора у Србији није био завидан. Приватне праксе прак
тично нису имали иако их је било мало. Народ је и даље ишао код хећ и
ма, ранара и врачара. Једини излаз била је држ авна служба, а тамо их је
чекао газда Милош. Поред тога што им је зак идао од плате, мало је ре
ћи да их није поштовао. Поред свега, доносио је и медицинске уредбе.
У Милошевој Србији било је више епидемија колере(19), а прво упутство
написао је 1831. највероватније др Јован Стејић, али је кнез Милош већ дао
мишљење о етиологији колере3. У току следеће епидемије колере Совјет
је издао 26. јула 1836. упутство („Правило – како се ваља од колере чувати,
како се колера може познати, како се од њег ваља лечити и како се после ње
1 Јован Стејић (1803–1853), први лекар Србин, био је лекар кнеза Милоша 1830–1832, када
је после увредљивог отпуста прешао у Земун. У Србију се вратио тек фебруара 1840. (после
протеривања Милоша), када је постављен за шефа санитета и, потом, за главног секретара
Државног совјета, где га је затекла смрт. Био је оснивач и члан Друштва српске словесности
(Дружство Србске Словесности).
2 Често се наводи и као Максим Николић Мишковић, али ради се о Максиму Николићу
(1804–1878), рођеном у Сремском Карловцима, који је сâм свом српском имену, за време
студија у Пешти, у инат мађарским колегама, додао проруско Мишковичев. У знак захвалности за новчану помоћ у току студија, своју докторску дисертацију посветио је кнезу Милошу
и био његов веран присталица.
3 Акт бр. 2155 од 18. августа 1831. „Одобраван што сте контумац (карантин) у Београду бата
лили, јер заиста против колере никакове ползне нечини, будући је осведочено, да је болест
тог својства, да се ваздухом распрострањава и влажностћу положенија места и из других при
чина (узрок) добива и умножава, а није прилепчива“.
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ваља владати“) које је, вероватно, написао др Карло Пацек. Одмах, сут ра
дан кнез Милош, „Његова Свет лост Но 3038 од 27 Јулија... одговарајући на ра
порт Совјета А. 1741 шиље друго правило ‚Лек од колере‘...а оно ‚Правило како
се ваља од колере чувати‘ и прочаја да од исправничес тва натраг узиште, јер
је обширно и цели несходно сочињено, да се народ тим јошт више не узбуњује,
јер је оно Правило човек сочинио, који по својој прилици колере није ни видео а
дакмоли лечио, но писао је из књига и разума“. Милош је свој рецепт пос лао
посебно и др Пацеку.
Објављивањем „Хатишерифа“ дозвољено је да „Срби могу зас нивати
болнице“. Пет година касније донешен је први српски – „Сретењски устав“,
а Милош завршава стварање првих војних јединица у циљу „чувања јав
ног безбједија и поретка“. У овом уставу стајао је и параг раф: „Старати се
о средс твима којима којима би се здравље војника одржало и о болницама и о
другим за војс ку полезнима заведенијама“. Наж алост, устав нико није при
знао, али први војни лек ари распоређени су исте године, а од 1836. по
чиње формирање и грађанске здравствене службе и болница(20). Према
извештајима Владана Ђорђевића, стање у тим болницама било је ката
строфално. Биле су смештене у делу касарне (као у Беог раду) или у делу
кафане (у Чачку). Практично су биле без икак вог особља и неге, а доктор
је лекове давао из своје торбе. Лечење у болницама сводило се на две ства
ри: хлађење ледом и пуштање крви помоћу пијавица.
У Србију долази све више лек ара, углавном из Аустро-Угарске (најви
ше из Војводине, а из Хрватске др Јосиф Панчић) тако да их је 1855. било
око 30, када је медицину у Паризу завршио држ авни питомац др Стева
Милосављевић 4 , први Србијанац лек ар(21,22). Владан Ђорђевић је у својим
„Писмима“(23) износио своје виђење организације санитетске службе 5,
али без ефекта. А ратови су почели.
На почетку Првог српско-турског рата6 Србија је имала 60 лек ара (19
војних), 10 лекарских помоћник а (5 војних) и 26 апотек ара (1 војни). Из
Аустро-Угарске, највише из Војводине, у Србију је дошло 23 лек ара срп
ског порек ла. Смат ра се да је пос ле ових ратова, из Војводине у Србију,
дошло 32 лек ара(24). Зах ваљујућ и помоћ и Црвеног крста из целе Европе, а
највише из Русије и Енглеске, у рат у је било: 120 доктора медицине и хи
рургије, 49 лекара и врачева и 157 апотек ара(25). Најбољи прик аз санитет
ског збрињавања у Беог раду и у болницама страних мисија дао је Милан
4 Др Пацек о Стеви Милосављевићу (1827–1879) каже: „Од како се је у обновљеној Србији
почела давати стипендија за изучавање медицине на страни, ово је први случај да је избор
извршен lege artis. Изабрани питомац С. М. лепо се одужио свом народу и отаџбини не само
као лекар него и као начелник санитета“.
5 У истим Писмима, поред осталих упутстава превео је обимну Есмархову монографију „О
лекарским дужностима на завојишту бојног поља, и о транспорту рањеника у болнице“.
6 На знак Русије да ће подржати Србију у евентуалном сукобу са Турском, Србија и Црна
Гора објављују рат Турској 18. јуна 1876. Србија је недовољно припремљена економски, политички и војно за рат („за ослобођење, независност и културу“) и није успела, те је у Београду
потписан мир са Турском као „status quo ante bellum“.
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Радовановић у „Белешкама“ које је у две књиге штампао Српски ар
хив(26,27). Није тачан податак, који се често наводи, да је пос ле паљења ар
хиве 1915. године у току повлачења срске војске, „Историја санитета“ Вла
дана Ђорђевића, једини извор санитетских податак а из овог периода.
У Другом српско-турском рат у 7 Србија је имала 64 лек ара, 41 лек ар
ска помоћник а и 25 апотек ара, укупно 130, а по формацији, требало је 411.
Покушај ангажовања страних друштава Црвемог крста није успео, као
ни покушај „ангажовања платног медицинс ког персонала“. Српски санитет
овај пут је ратовао сам8. Српски санитет је ушао у рат са 45 лек ара, 34 ле
карских помоћник а и 19 апотек ара 9. На срећу рат је трајао кратко(28). На
несрећу одвијао се зими.
У току Првог и Другог српско-турског рата као лек арски помоћници
у пољским болницама радили су и многи студенти медицине, као што
су: Лаза Лазаревић, Војис лав Субботић, будућ и отац српске хирургије,
Милан М. Радовановић и други.

Медицинска публицистика
Док се у средњовековној Србији јело златним виљушкама и кашик а
ма, у свет у се почело са штампањем књига. Док је свет откривао нау чни
метод и неопходност публиковања сазнања, у Србији је било забрањено
писање „из књига и главе“. Због много чега, не само због ропства, у Србији
се каснило четири век а са првим штампаним текстовима.
Публикације на српском језику биле су ретке и штампане су ино
странству. Нпр. др Јован Стејић је још 1826. превео и објавио у Бечу „Ма
кровиотик у“ Кристофа Хуфеланда (H. V. Huveland)(29). У опширном предго
вору износи и проблем српског правиписа и ортог рафије са својим виђе
њима решења, а овај рад наставља и као члан Друштва српске словесно
сти(30,31).
Све до средине 19. век а, Вук Караџић је био најплоднији српски ме
дицински писац! Вероватно први медицински спис штампан у Србији је
опширно „Поученије – за лечење Болестника од болес ти холере по оним ме
стима гди Доктора нема и Средс тва коима се од ове болес ти сачувати може“
које је највероватније написао др Јован Стејић. Штампарија је донешена
маја 1831. из Пет рог рада, а Упутство је изашло 9. септембра 1831.
7 Тачно годину дана касније, почео је нови руско-турски рат и Србија 13. децембра (1.12) 1877.
улази поново у рат. Уговором о миру који су потписале Русија и Турска 3. марта (19.2) 1878. у
Сан-Стефану, призната је независност Србији, Црној Гори и Румунији.
8 У Првом српско-турском рату Црвени крст је ангажовао 34 лекара и лекарскох помоћника
и распоредио по болницама 200 болничара и нудиља. У Другом српско-турском рату Црвени
крст је о свом трошку ангажовао 12 лекара, лекарских помоћника и апотекара и распоредио
око 150 болничара.
9 У исто време, у немачкој војсци један лекар збрињавао је 250 војника у миру или 320 у
рату, а у Србији је било 2500 војника (и официра) на једног лекара!
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Прва штампана књига у Србији је Стејићев „Сабор истине и науке“. То
је и вероватно разлог сукоба са Милошем јер је штампана без кнежеве до
зволе, Вуковим писмом, уз неопростиве критике и слободоумне мис ли!
Вук Караџић је објаснио у писму кнезу Милошу да је „тај спис опас нији за
вас од прок ламације Чарапића и учитеља Мије“!(32) Јован Стејић је био при
хватио Вуково писмо(33), али је бранио и право да се уносе црк вено-сло
венске речи, а ортог рафија коју је написао, практично је онемог ућ ила
увођење Вуковог писма до 1868. године.
Долазак Јосифа Панчића10 маја 1846. у Србију има посебан значај.
Процват нау чног мишљења у другој половини 19. век а у Европи, зах ва
љујући њему присутан је и у беог радској Великој школи. Утицај Јосифа
Панчића на читаве генерације академаца је огроман и чини се пресудан
за даљи развој нау чног мишљења у Србији. Међутим, најваж није је да им
открива смисао чињеница које треба запазити, описати и рашчланити,
а потом их скупити, разврстати, анализирати и уопштити. Тиме је фун
дирао у Србији методологију нау чног ист раж ивања. Формирање нау чног
мишљења води његове ђаке у учтив интелект уа лни скептицизам и од
мерени критицизам, а да је нау чно сазнање, као опште добро, неопходно
и објавити. Зато Милан Радовановић каже: „Вредније је публиковати један
факат, па ма колико незнатан и мали него написати купусару мисли преж и
велих и изанђалих“. Један век касније Енглези то кажу као „publish or perish“
(„објавити или пропасти“).
Панчић је своје ученике стимулисао на упознавање новог и превође
ње наја кт уелнијих европских дела. И данас је боље превести добар стра
ни уџбеник, него написати властити, пренат рпан и недоречен, лоше
конципиран скуп нејасних и непот ребних податак а. И поред законске
обавезе публиковања уџбеник а, у време неразвијеног школства, непо
знавања страних језик а, неразвијеног српског језик а и терминологије,
преводилаштво је било најбоље решење. Тако Милан и Алекса Радовано
вић преводе Дарвиново „Порек ло врста“(34) и Хекелову „Природну исто
рију постојања“(35). Супротна су мишљења о Панчићевом (анти)еволуци
онизму. Чак и Милан Радовановић у предговору Алексиног превода Ха
келовог дела пише двосмис лено о Панчићу: „Друго издање Зоологије његове
која се нас овде понајвише тиче, изаш ло је 1872. године. Она је писана по МилнЕдвардс у, Агас ицу и Лајнис у. И аутори, и зоолошки материјал овог уџбеника
и размештај његов уз гдекоје рефлекс ије поштованог пис ца откривају одмах,
да он са теоријом еволуције нема ништа заједничко. Тако исто у свим оста
лим делима његовим изложен је само пребогат материјал јес тас твенички без
икаквих рефлекс ија, или, овде, онде провирују по где која филозофс ка мисао,
која никако не иде у прилог Науци о развићу... Међутим, љуто би се преварио
онај, који би из овог зак ључити хтео да је г. Панчић начелни борац противу
10 Јосиф Панчић (1814–1888), доктор медицине и ботаничар, професор и ректор Велике школе и члан Државног савета, члан Друштва српске словесности (од 1850), члан и председник
Српског ученог друштва (1879–82), први председник Српске краљевске академије (1887–88).
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доктрине еволуције. Круг његовог рада није само штампа. Нама јоште звоне
речи његове, изговорене једном приликом у кабинету његовом: „Видите књигу
ову – показујући на Дарвинову Origin of Species – да ли је само икако могуће, ја
овако стар, сео бих да је преводим“. Управо Панчић их је стимулисао за пре
вођење Дарвина, а вероватно забуну прави и Панчићево одбијање понуде
министра С. Сретеновића да уз богат у наг раду доврши превод Дарвина 11.
У сваком случају, Алекса и Милан Радовановић су преводима Хекела и
Дарвина основали еволуционизам код нас и зато их треба смат рати јед
ним од покретача модернизације природњачк их наук а у Србији.
Др Аћим Медовић, професор на Великој школи, писац је првих меди
цинских унивезитетских уџбеник а код нас („Судс ка медицина за правни
ке“, 1865. и „Судс ка медицина за судс ке, полицајне и санитетс ке званичнике,
за адвокате и остале правнике“, 1866). Своја предавања са течаја за бербере
(болничаре) издао је 1869. у књизи „Мале хирургијс ке услуге и прва помоћ у
повредама тела“. Издао је 1871. и уџбеник за јавну и социјалну хигијену
„Санитетс ка полиција“.
Српс ко лекарс ко друштво формирано је 1872. године и истовремено
његово гласило Српс ки архив за целок упно лекарс тво, чији је први број иза
шао 1874. Српски арх ив, до данашњих дана има водећ и стручни и нау ч
ни медицински значај у Србији.
Да ли има веће трагедије од судбине браће Радовановић? Умрли су
прем лади, њихова библиотек а је изгорела, гробница порушена и, поврх
свега, били су потпуно заборављени су(36,37)!
Појава одређених болести била је од так вог значаја да је бук вално
мењан ток историје (и политике)(38). Крајем 19. и почетком 20. век а пра
ва пошаст култ урне Европе биле су специфичне заразе. Наиме, око 20%
европске интелигенције било је заражено сифилисом, а од туберкулозе је
умирало 12,5% становник а Европе. И у Европи су књижевници умирали
чешће у односу на становништво, али у Србији је од туберкулозе умрло
више од половине књижевник а(39), као највећа сиротиња. Смат рана је чак
и болешћу песник а. У време држ авног и култ урног препорода Србије, од
половине 18. век а, српску књижевност углавном су стварали младић и, а
долазили су из ширих слојева поробљеног и сиромашног народа. Поред
тога, књижевни рад у нас је незах валан посао, понек ад једнак страдању.
Михаило Максимовић је записао још 1792. у Бечу у једном сатиричном
спису: „Од сербс ке литературе живети јест толико колико од капуцина чор
бу нос ити (бити просјак)“. Болест беде и сиромаштва покосила је више од
50% српских књижевник а у овом периоду, значајно чешће у односу на
становништво у истом времену, а код умрлих до 35. године живота ту
беркулоза је била узрок смрти у 2/3 случајева. Просечан животни век код
304 умрлих књижевник а био је 39,9 година, а код евидентираних тубер
кулотичара 35,9 година. Није боље ни са слик арима (просечни животни
11
Публикована су осам од 15 поглавља. Милана Радовановића је прекинула смрт у
кориговању рукописа припремљеног за штампу.
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век 38 година) и композиторима (просечни животни век 37,7 година). Кра
так животни век је главни узрок малих опуса или „кратких амплитуда“
како каже Јован Цвијић. Иако има дела трајних вредности, вероватно би
их било још више и још значајнијих да их је више писано „сталоженим
умом и мирном руком зрелог генија“, а не у току борбе за голу егзистенцију.
Ипак, за непуних 11 година радног века Лаза Лазаревић је створио дело за
које је потребно неколико радних векова. За непуних 40 година живота и
11 година рада настала је једна од најблиставијих звезда српског медицин
ског и књижевног неба. Лаза Лазаревић је у медицини наш први клиничар
и наш први нау чник који је светској медицинској науци дао свој (и наш)
допринос и оставио неизбрисив траг(40). Као књижевник сматра се оснива
чем српског реа лизма и најпревођенији је наш лекар-књижевник, прево
ђен на енглески, француски, немачки, италијански и све словенске језике.
Зар има „краће амплитуде“ од браће Радовановић: Михаило и Алекса
Радовановић су имали само по неколико година проведених у раду, а Ми
лан мож да 7–8 година. А управо, Михаило (1840–1863), Милан (1849–1878)
и Алекса (1852–1875) својим књижевним, медицинским и преводилачким
радом зачињали су на новим основама стручну публицистику код нас.
Превели су најзначајнија правна, природњачка и медицинска дела оног
доба, када је у Србији било свега неколико публикованих дела. Тиме су
уводили у Србију европских дух, просвету, науку, материјализам, раци
онализам... Дарвинов еволуционизам је уздрмао окорела схватања у целој
Европи јер је „Порек ло врста“12 из корена мењало погледе на свет: човек ви
ше није себе прихватао као створеног и послушног (божијег), већ као на
сталог, променљивог, самосвесног и одговорног дела природе(41).
Браћа Радовановић су преводили са енглеског, француског, немач
ког, руског, чешког, бугарског, латинског језик а. Имали су једну од најбо
гатијих библиотек а у ондашњем Беог раду са 891 књигом. Пос ле њихове
смрти, отац је пок лонио библиотеку ђацима Велике школе13. Библиотек а
је касније пренета у Народну библиотеку и на жалост изгорела у бомбар
довању 1941. Једино се списак књига чува у Арх иву Србије. Отац је Великој
школи пок лонио и костур, за који је молио ректора да остане на Великој
школи и да се Владан Ђорђевић брине о њему.
У исто време су зачели рад на српској терминологији „ex nihilo“(42).
Као пример може пос луж ити термин „екологија“ који не користи Дар
вин, али га Алекса Радовановић, студент медицине, дефинише преводе
ћи Хекела14 као „збир знања која се односе на економију природе... екологија је
12 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races
in the Struggle for Life, (1859). Од шестог издања (1872.) књига се издаје под скраћеним називом
The Origin of Species.
13 У свом писму, уз попис књига отац Маринко пише: „...По напомени мог драгог Милана,
последње утехе старости моје ја уступам учећој се младежи Српској сав књижевни материјал
њихов на проучавање, не тражећи за то никакву материјалну награду...“.
14

„Задужбина г. Илије Коларца наградила је превод овај са сто дуката“.
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изучавање свих сложених узајамних односа, које Дарвин назива условима и беспо
штедном борбом за опстанак“. Свестан проблема терминологије Алекса Ра
довановић је писао: „...Што се научних термина тиче, било ми је врло тешко
наћи се у неуређеном стању Јестаственице наше. Ту сам узео за принцип послу
жити се само оним српским научним терминима које сам у делима г. Др Панчића
нашао...“ и држати се Панчићеве препоруке: „...Међутим, немојмо пренагљи
вати у ковању нових речи већ дај да брижљиво збирамо и верно бележимо...“.
Браћа Радовановић су вишеструко задуж или нашу култ уру свесни
пот реба свог народа као наши људи оног времена образовани у иностран
ству(42). Милан Радовановић је поред превода Дарвина превео и значајна
медицинска(43), хируршка(44) и ратно-хирушка дела(45,46), којих није било
на српском. Владан Ђорђевић је имао изузетно високо мишљење о раду
браће Радовановић: „...За што показивас те сва тројица онако много дарови
тос ти, онако неисцрпну вредноћу, онако обилато знање и онако топ лу љубав
према отаџбини, када са тако грозном следс твеношћу умирете један за дру
гим баш у оном тренутк у када показас те чему су се од вас могли надати ро
дитељи у својој тешкој старос ти и отаџбина у својој огромној борби за опс та
нак и за слободно развиће својих сила?“(47). Наж алост, нису се оствариле речи
Владана Ђорђевића: “...и док се год у српс кој књижевнос ти буду обрађивала
питања природних наука и војног санитета, свагда ће се диком спомињати
име вредног Милана М. Радовановића...“(48).
Браћа Радовановић су сахрањени на Ташмајданском гробљу 15 где су
били сахрањени: Стеван Книћанин, Илија Милосављевић – Коларац, Ђу
ра Даничић, Ђура Јакшић, Михаило Илић, Јоа к им Вујић, Сима Милу
тиновић – Сарајлија, Глигорије Возаревић, Милица Стојадиновић – Срп
киња и други. Гробница је подигнута 1882. и заменила првобитни мер
мерни споменик. Сазидана је према пројект у Александра Бугарског, у
српско-византијском стилу, висине са кубетом око шест метара и била је
прави украс, често прик азивана у ликовним делима тог доба. На натпису
на западној страни наведена су имена сахрањених16, а на источној стра
ни наведена су њихова дела17. По зидовима капеле налазили су се пор
трети Михаила, Милана, Алексе18 и њихове сестре Катарине. Посмртни
15 Гробље је подигнуто 1826. а на захтев метрополита београдског Михаила из 1871., после 15
година гробље је премештено изнад Булбулдерског потока, на земљиште које је некад припадало Владану Ђорђевићу. Гробље је отворено 16. августа 1886. и погрдно названо Владановац.
16 Овде су сахрањени Михаило, Милан и Алекса, дични синови и Катарина дивотна кћер
Маринка и Јелке Радовановић. Младост, лепота, памет, наука и вредноћа њихова не може се
прежалити.
17 Прерана смрт у 23. и 28. години, узе им драгоцен живот, али осташе им између многих
ова дела да светле на пољу науке српске: Основи казнителног права – Орталан, Јустијанове
институције. Природна историја постања – Хекел. О границама сазнања природе – Ди Боа.
Постанак фела – Дарвин. Физичке силе и узајамне снаге у природи. Земља и природни
појави. Шта то пишеш? (Посвећено сестри Катарини...)...“.
18 Портрете тројице браће је израдио Стева Тодоровић, а данас се налазе у Народном музеју
у Београду.
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остаци су премешетени 28. фебруара 1928. на Ново гробље, гробница је
потом срушена, а свак и траг јој се губи 1940. године. Остала је забележена
само на цртеж има(49).
Преводи браће Радовановић појављивали су се свега неколико годи
на пос ле публиковања Дарвинових и Хекелових дела и чинило се, како
је Дарвин писао Милану Радовановићу, да ће Срби ускоро заузети видно
место међу европским народима у природњачк им наук ама. Међутим,
браћа Радовановић су убрзо заборављени. Први потпуни превод Дарви
новог дела појављује се тек 1948. (Недељко Дивац, 1883–1964), а притом је
превод Милана Радовановића једва поменут у дискусији са промоције,
а не и предговору другог превода, 70 година пос ле првог превода. Браћа
се помињу потом тек 1988. у Природњачком музеју поводом „Развоја је
стаственице у Србији“(37), а циљано и посебно се њихов значај истиче тек
2009.(50) и 2010. године(51)! Колико ће то пот рајати у непромењеним окол
ностима? Показаће време. Или ће све ово изгледати као усам љени поку
шаји нереа лних ент узијаста.
Мада су браћа Радовановић добили 1934. године своју улицу у Бео
граду (на Врачару), узалуд ћете траж ити њихова имена по енцик лопе
дијама, литерат ура о њима скоро и да не постоји, а по обиму и значају
њиховог дела тербало би их сврстати међу наше велик ане.
Мало је области у медицини толико потцењено и запостављено као
историја медицине. У Србији, која толико жели да се прик ључи култ ур
ној Европи(52), стање у проу чавању историје медицине мож да је најгоре.
На погодном тлу, честе кризе и ратови доводили су до ерозије морала, не
достатка и потцењивања знања, девалвације звања, инфлације тит ула,
хиперпродукције кадрова и нестајања ауторитета, а тиме и до пог убног
и ненадокнадивог култ урног дисконтинуитета.

Зак ључак
Упоредо са оснивањем српске држ аве и војске, формира се и њена са
нитетска служба. Оно је значајно успорено неразумевањем и немашти
ном, а највише ратовима које је Србија водила. Браћа Радовановић су пре
вели наја кт уелнија европска дела, али она нису била популаризована и
нису имала истакнут значај јер су брзо запостављена и заборављена, као
и њихови аутори. Све то мож да говори о српском култ урном бићу, али та
дела мог у имати данас велик и значај за изу чавање тог врмена и враћање
нашег дуга према великом делу и ауторима. Прерана смрт од туберкуло
зе прек инула је њихов рад. Необично обимно и значајно дело било је по
знато само неколицини зналаца и ник ада није дож ивело праву стручну
и нау чну афирмацију.
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