МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ И ЊЕГОВЕ ПОРУКЕ
СТУДЕНТИМА МЕДИЦИНЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ
ОМЛАДИНИ И СРПСКИМ НАУЧНИЦИМА
Академик Радоје Чоловић
Српска академија наук а и уметности

Др Милан Јовановић Бат ут, први професор хигијене и први дек ан
Медицинског факултета у Беог раду, био је значајни нау чник и лек ар, ко
ји је читав живот посветио изу чавању здравља народа, борби за његовим
очувањем и унапређењем и здравственом просвећ ивању. Био је веома
угледан и активан члан и председник Српског лек арског друштва, уред
ник часописа „Српски арх ив за целокупно лек арство“, „Народно здра
вље“, „Здравље“ и један од оснивача и први председник Југос ловенског
лекарског друштва и низа других друштава.
Бат ут је рођен 22. октобра 1847. године у Сремској Мит ровици као де
сето од једанаесторо деце у породици скромног трговца, која се 1806. го
дине доселила из Шапца, након што је Миланов деда погинуо у боју на
Мишару. Основну школу у време Баховог реж има учио је на немачком
језику, а гимназију у Панчеву, Сремским Карловцима и Осијеку. На Ме
дицински факултет у Бечу уписао се 1868. године. Због оскудице, студије
је морао прек инути радећ и као професор реа лне гимназије у Новом Са
ду, затим их наставио и дипломирао 1878. године. Две године је радио
као лекар у Сомбору, где је покренуо часопис „Здравље – лист за лек арску
поуку народу“. По позиву са Цетиња, две године је радио као управник
Цетињске болнице, начелник Санитетског одељења Министарства уну
трашњих дела и дворски лек ар, издајућ и часопис „Здравље“ и изу чавају
ћи здравствене прилике, навике и обичаје народа Црне Горе.
На позив др Владана Ђорђевића, начелник а Санитетског одељења
Министарстава унут рашњих дела Србије, учествовао је на конкурсу за
писање прилога из области чувања и унапређења здравља, који су 1884.
године објављени у јединственој књизи „Поук а о чувању здравља“, која
је штампана у неколико хиљада примерак а и подељена свим школама,
задругама и удружењима. С освојеном наг радом Бат ут је наредне две
године провео у Минхену код Макса Петенкофера, оснивача хигијене,
у Берлину код Роберта Коха, на Биолошком инстит ут у у Лондону и код
Луја Пастера у Паризу, где је не само учио, већ и учествовао у нау чним
239

ист раж ивањима. Две године након тога радио је као практични лек ар
у Новом Саду. Године 1878. понуђено му је да оснује катедру хигијене на
Медицинском факултет у у Праг у. Уместо тога, прих ватио је да води Ка
тедру хигијене и судске медицине на Великој школи у Беог раду, у којој је
1892. године изабран за ректора.
Као члан комисије задужене за припрему предлога Закона о поди
зању Велике школе на ниво универзитета, Бат ут је најзас луж нији за то
што је она усвојила став да се на будућем универзитет у предвиди осни
вање медицинског факултета. Да би то постигао, он је 1899. године из
дао и студију на 124 стране под називом „Медицински факултет српског
универзитета“, у којој је док азивао да је овај факултет Србији неопходан,
да за његово оснивање постоје услови и да он у Србији неће створити тзв.
лекарски пролетеријат. Како је Законом о Универзитет у, донетом 5. мар
та 1905. године, било предвиђено оснивање и медицинског факултета,
формиран је Одбор за Медицински факултет. Бат ут је 1905. и 1906. године
био председник једне од две комисије Одбора задужене за практичку ре
ализацију законске одредбе о оснивању Медицинског факултета.
Како, због разних разлога, до оснивања факултета није дошло, Бат ут
је наставио да о томе пише (нпр. 1910. године у чланку „Дајте народу више
лекара“ у часопису „Здравље“) и говори (на Седницама СЛД 5. и 12. марта
1911.). Почетком 1914. радио је у комисији за доношење нацрта организа
ције Медицинског факултета, која је обишла 17 медицинских факултета
по Европи и сачинила извештај на основу којег је маја 1914. године Мини
стар просвете Краљевине Србије донео решење о оснивању Медицинског
факултета. Будућ и да је Законом о Универзитет у Катедра хигијене и суд
ске медицине укинута, Бат ут је 1905. пензионисан, али је остао у звању
хонорарног професора судске медицине на Правном и професора грађе
винске хигијене на Техничком факултет у у Беог раду. Пошто је уследио
Први светски рат, до оснивања Медицинског факултета ни онда није мо
гло доћи. Др Бат ут је 1919. године именован у тзв. Одбор за Медицински
факултет, постављен за првог редовног професора хигијене и изабран за
првог декана Медицинског факултета. Године 1926. додељен му је дру
ги по реду почасни докторат Медицинског факултета у Беог раду (први је
додељен др Владану Ђорђевићу).
Иако у дубокој старости, Бат ут је био неуморан и веома друштвено
активан, скоро до краја живота, и то не само у областима којима се целога
живота бавио, већ и у припреми санитетског законодавства Краљевине
Југос лавије и бројним другим активностима.
Члан СЛД је постао 1880. године и био један од највреднијих и нају
гледнијих лек ара. Уредио је часопис Друштва „Српски арх ив за целокуп
но лекарство“ за 1895. и 1896. годину на потпуно модеран начин и неу
поредиво боље него раније, те тако направио стандарде даљег уређива
ња часописа. Лист „Народно здравље“, који је штампан у додатку „Срп
скога архива за целокупно лек арство“, уредио је 1896. године. Часопис
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„Здравље“ Друштва за чување народног здравља уређивао је од 1906. до
четвртог броја 1911. године. За председник а СЛД биран је за 1926/27. годи
ну. Био је један од оснивача и први председник Југос ловенског лек арског
друштва 1919/20. године и низа других друштава.
Умро је 11. септембра 1940. године у 93. години.
***
Највећи део професионалне активности Бат ут је посветио изу чава
њу, чувању и унапређењу здравља и здравственом просвећ ивању народа.
Приликом доделе почасног доктората Медицинског факултета у Беог ра
ду рекао је да „због мистицизма, фатализма и религиозног фанатизма
Средњег века, једна од две гране медицине, она задужена за чување и
унапређење здравља, била се скоро потпуно изг убила“. Осим у случаје
вима епидемија, куге, колере и велик их богиња, до друге половине 19.
века болести су биле брига болесник а, њихових породица и лек ара, уз
скоро потпуну равнодушност друштва и држ аве. Зах ваљујућ и много
бројним епохалним открић има у бактериологији и хигијени, то стање
се почело мењати, па су те две гране превентивне медицине добиле не
виђени замах, а држ аве и разна удружења почела су предузимати разне
мере и улагати велик а средства у спречавању болести, као много бољи,
ефикаснији и јефтинији начин борбе против њих него њихово лечење.
Оснивана су и посебна друштва за профилаксу и борбу против појединих
болести, а захваљујућ и донацијама богатих појединаца, уложена су знат
на средства којима су били подупрти напори држ аве и друштва.
Пот реба за так вим напорима у Србији била је велик а. У зем љи у ко
јој је 95% становништва живело на селу, већ им делом у сиромаштву, без
уређеног снабдевања водом и с рђавом или ник ак вом санитацијом и ни
ском здравственом просвећеношћу, болести су биле распрострањене, а
умирало је скоро свако четврто дете. О томе Бат ут, између осталог, ка
же: „Наш народ је у питањима свога тела и његових пот реба тако неук;
према своме здрављу тако несмот рен и нехатан; а у случајевима болести
тако празноверан, так ав фаталист, тако разним заблудама и несавесним
варалицама одан; да није чудо, што у здравственом погледу тако лоше
стоји и да му је то и у култ урном и у економском напредовању велик а
сметња“. Др Бат ут је био први велик и борац да се так во стање промени, а
око њега се временом стварала све већа група „одушевљених трудбеник а
да на том пољу ради и то у самом народу и са њиме у заједници“, која се
„апостолски борила да продре у сам народ; да стече његово поверење и
његову оданост. Утицала је на њега и речју и пером; и саветом и приме
ром; и сликом и представом. Оснивала је друштва и пододборе за чување
народног здравља, школе за сељачке домаћ ице, летњиковце и примор
ске станице за слабуњаву децу, ...приређивала је изложбе са наг радама
за добро однеговану одојчад, издавала угледне планове за сељачке куће,
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градила угледне кревете за сељачке постеље, практичне собне и хлебне
пећи; излагала своје збирке лошег и доброг брашна и хлеба на углед, бо
рила се против туберкулозе, венерије, пијанства, надрилек арства итд“,
примењујући „методичк и сва средства модерне Игијене, Превентивне и
Социјалне Медицине на прилике у самом народу“.
Зас лугом др Бат у та и његових следбеник а први пут „изведена је
еманц ипа ц ија Са нитета од полиц ијс ких влас ти (до 1918. год ине са ни
тетс ки пос лови су били у делок руг у Минис тарс тва уну т ра шњих дела
– прим. Р. Ч.) и установ љено Минис тарс тво Народног Здрав ља са два но
ва одељ ењ а: Одељ ењ ем за Игијен у и Одељ ењ ем за здравс твено проу ча
ва њ е и поду ча ва њ е народ а – са одсеком за мед иц инс ку стат ис тик у и
сталном епидем ијс ком ком ис ијом“, док су на Мед иц инс ком фа к ултет у
у Беог ра д у основа не „засебне катед ре за Игијен у, Соц ијалн у Мед иц ин у,
Бактериолог ију и Епидем иолог ију“. Бат ут и његови следбениц и су, по
ред тога, „живо ра д или са стра ним мис ија м а на здравс твеним пос ло
вим а у народ у“ и створили „тес ну везу са светс ким цент рим а и инс ти
ту ц ија м а као што су Игијенс ко одељ ењ е Лиге Народ а, Парис ка цент ра
ла за сузбија њ е туберк улозе, Са вез Црвеног Крс та, Одбор Рокфелерове
Фонд ац ије итд“.
Библиог рафију др Милана Јовановића Бат ута чини око 170 чланак а,
књига и уџбеник а, који су писани јасним и свакоме разум љивим јези
ком. Текстове је објављивао пос ле дуж их проу чавања и вишеструк их
дорада, па су, изгледа, нек и његови велик и радови остали необјављени.
Нема сумње да је др Милан Јовановић Бат ут био један од најсветлијих
личности српске медицине, Медицинског факултета у Беог раду и Срп
ског лекарског друштва.
Бат ут је уистину био присталица Еугенике Франсиса Галтона, али не
и њених доцнијих злоупот реба. Пре би се могло рећ и да је био поборник
генетике, јер је знао и веровао „да у живот у будемо здрави, морамо се –
пре свега – здрави родити“, па је о правилном избору супруж ник а писао
већ у својој књизи „Муж и жена“ 1869, годину дана по завршетку студија
медицине, и у својим каснијим књигама и радовима.
Др Милан Јовановић Батут је оставио неколико веома вредних порука.
У здравој породици видео је основу друштвеног напретк а. У говору
при додели почасног доктората Медицинског факултета у Заг ребу рек ао
је да га је „целога живота водила мисао о телесном, умном и моралном
напредовању породице, као основне друштвене ћелије“, да је она „темељ
опстанка и напретк а сваке људске заједнице и целог људског рода, ...пр
венствени извор и добра и зла у људском друштву“ (што су и сада неспор
не чињенице), па је „младим лек арским генерацијама оставио у аманет
да породицу, као прву социјалну јединицу, као живу ћелију друштвеног
тела, чувају и бране од сваке ноксе и инфекције“, јер се „у њој заснива и
развија снага и дух, напредак и назадак народа“. „Она је школа греха и
опачина, радник добра и зла, чврст или трошан стуб држ аве“.
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Универзитетској омладини Бат ут је поручио: „Наша политичк а бор
ба, а још више страсна безобзирна страначк а иск ључивост пос ледњег до
ба овладала је и једним делом универзитетске омладине и изазвала у њој
штетно убеђење да за оцену вредности једног јавног или приватног рад
ника у нашој зем љи постоји само једно мерило – његова партијска боја
и делатност“ па због тога „многи већ на Универзитет у већу паж њу обра
ћа својој делатности у којој политичкој партији, него унапређењу својих
личних способности: – своје личне исправности и стручне спреме“. Он
верује да се „и код нас с нормалном, чврстом кичмом ...може напредова
ти и до велик их успеха доћ и“.
Српским научницима Батут је поручио да иако је „наука интернаци
онална, ...сваки научник мора бити националиста, ...кога у свом научном
раду загрева љубав према народу, из кога је поникао и коме све своје снаге
дугује“. Батут је дакле био уверен да се „наука не ограничава само на прона
лажење и утврђивање нових истина него да старе укорењене заблуде тражи
и испитује а онда научним методама и средствима сузбија и треби“.
Батут је био уверења и „да се и са осредњим даром, уз чврсту вољу и
истрајан рад у једном правцу може до највиших успеха доћи“ и да „не мора
човек имати крила генија да се попне небу под облаке“ јер „и одмереним,
смишљеним и истрајним кораком може се успети на такве висине, на ко
јима ће га – било захвално, било завидно гледати и садашње и будуће гене
рације“ па зато скоро заповеда: „не бежите дак ле од трновитих путова! Не
клоните одмах код првих неуспеха! Корачајте са самопуздањем, мирно и
одмерено али истрајно циљу, којим вас дар и љубав према струци упућују!“.
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