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Сажетак
На почетку путовања кроз историју дојења у Србији налази се
чудесна и јединствена икона Богомајке Млекопитатељнице у Хиландару.
Заједно са иконом налазе се чаробна прича њеног доласка у руке принца
и просветитеља српског – светог Саве и место на иконостасу Типикарнице
у Кареји које икони, као симболу дојења и материнства, пружа предност
и десну страну Царских двери иконостаса. Пресвета Богородица млекопитатељница (Galaktotrofusa) која доји Христа богомладенца, ретко је
иконописана. Поред цркве карејске келије у манастиру Хиландар, краси
и слави Пећку патријаршију (14. век) и неке друге манастире. Као што је
икона путовала до светитеља српског, тако је са њом корачала и потреба
истицања важности дојења, кроз време, до наших првих школованих
лекара.
Доктор Милан Јовановић Батут (1847–1940) први декан Медицинског
факултета у Београду, истакнути научник и лекар, део свог плодоносног
рада посветио је разоткривању тајних кутака споне мајке и детета,
почевши од драгоцених упутстава о правилном дојењу, припремама за
дојење, узроцима почетних тешкоћа у дојењу, преко описа стања и болести мајке и детета које онемогућавају нормално и здраво дојење, све до
преношења инфекције са мајке на дете дојењем и психолошко–психијатријских аспеката дојења и дојиље.
Први школовани српски педијатри, специјалисти, свој рад на заштити и унапређењу здравља деце и мајки почињу у првој половини 20.
века. Доктор Миленко Матерни (1875–1929), после завршене специјализације из педијатрије у Берлину и Паризу, враћа се у Београд и у свом
Буквару за младу мајку даје практичне савете за негу и правилну исхрану
деце, напомињући да је „материно млеко најздравија храна за одојче“, а
дојење „најсветија дужност“.
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Надежда Станојевић (1887–1978), после студија у Русији и специјализације у Француској, године 1921. оснива прво Саветовалиште за
мајке, а у својој књизи Нега одојчета из 1922. године пажљиво обликује
озбиљност и важност правилне исхране у развоју детета, истичући да је
„најбоља храна за одојче она коју му је природа наменила, а то је материно млеко“. Правилно дојење као „заштита од болести и смрти“ детаљно
је у књизи описано уз саветоване дневне дозе и сатнице оброка сходно
узрасту одојчета, а сама поука младим мајкама пренесена је на савремен
и лако схватљив начин.
Светска Здравствена Организација (WHO) и UNICEF, светска
недеља дојења, научни рукописи посвећени овој теми и студије о протективном дејству мајчиног млека данашња су упоришта и представљају
тежњу да се ова здрава, природна и хумана спона мајке и одојчета одржи
што дуже и потпуније.
Кључне речи: Богородица Млекопитатељница, Хиландар, Милан
Јовановић Батут, Миленко Матерни, Надежда Станојевић

Увод
Богородица Млекопитатељница представља ређи тип иконе. На
њој је приказано како Пресвета Богородица доји (пита) Христа Младенца.
Богородица Млекопитатељница (сликање Богородице која доји Христа)
спада међу најстарије иконографске типове, још увек нејасног порекла.
Корени овог хришћанског лика леже дубоко у најстаријим матријархалним културама [1]. Овај тип, потпуно је формиран у предиконокластичком периоду. После раних приказа Богородице Галактотрофусе везаних
за почетке хришћанске уметности [1,2], најзначајније представе
Млекопитатељнице у периоду од 4–9. века сачуване су у коптској уметности. Лик Млекопитатељнице показује инкарнацију Господа у телу
девице, још јаче наглашену актом дојења Спаситеља света и Бога.
Иконографски тип, прихваћен у западној уметности, радо је био приказиван у италијанском сликарству од 13–15. века. Иначе, дојење Христово
је у јеванђељима само посредно поменуто.
Натуралистички мотив Богородице која руком придржава дојку,
присутан је на раним а затим и на византијским представама. У критској
школи дете најчешће седи на рукама Богородице, приносећи дојку устима са обе своје руке. Скоро је публикована икона са представом
Богородице Гликофилусе у Националној галерији у Прагу, пореклом из
колекције породице Есте у Италији, дело критског сликара (највероватније из 14. века) [3].
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Млекопитатељница у средњевековној Србији
Хиландар
Најраније сликање Богородице Млекопитатељнице код нас налазимо у Светој Гори и српској иконографији 14. века [2]. Прича о икони
Млекопитатељници, Богомајци која у наручју доји младог Христа,
почиње у једном од најстаријих манастира православне цркве – Лаври
светог Саве Освећеног, у непосредној близини древног Јерусалима.
Према веровању и предању свети Сава Освећени, на својој самрти (6.
век), окупио је монахе и задужио их завештањем, рекавши да ће после
много времена њихову Свету Земљу посетити монах са запада племићкога рода и да је он наследник игуманског жезла – штапа, а самим тим и
сећања на живот и дело светог Саве Освећеног.
По трагу речи светитеља, а после много времена, целих седам векова, корачао је Свети Сава, принц и просветитељ српски, ка манастиру
крај Јерусалима и остварењу благослова свог духовног оца. Ушавши у
манастир свети Сава пришао је ковчегу у жељи да целива мошти светитеља. У том тренутку са зида пред ноге Архиепископа српског пао је
игумански штап светог Саве Освећеног. Испрва у неверици братија
манастирска гледаше тај призор, али се убрзо присетише завештања које
се, преносивши кроз генерације, остварило пред њиховим очима.
Монаси тада предадоше игумански штап светом Сави, а уз њега, на дар,
и две чудесне иконе Богомајке: Тројеручицу, која је припадала Јовану
Дамаскину и Млекопитатељницу [4]. Св. Сава Јерусалимски, који је умро
534. године, саставио је теотокије у минејима, где се слави Богородица
Галактотрофуса [1].
На основу Житија Св. Саве српског, зна се да је он у 13. веку пренео
ову икону у хизихију Карајску на Атос. По повратку у Свету Гору, Свети
Сава је иконом Тројеручицом украсио Хиландарски манастир. Св. Сава
је најпре оставио игумански жезал у келији званој Моливдоклисија у
Кареји. Касније је пренет у келију Патерица а одатле у Посницу –
Типикарницу светог Саве у Кареји. Тако су игумански штап и икона
Богомајке Млекопитатељнице свој мир пронашли у Посници –
Типикарници у Кареји, под окриљем Хиландарског манастира (13. век).
Још једна необичност везана за чудесну икону Млекопитатељницу је и
одлука Светог Саве да икону постави на десну страну Царских двери
иконостаса, на место које је по канону православне цркве додељено
икони Исуса Христа. Тим чином свети Сава уступио је предност и значај
икони као узвишеном симболу материнства и дојења. Та икона поштована је у Србији и словенском свету под именом „Типикарница“. Неки
историчари уметности сматрају да ова икона потиче из 14. века или да
представља копију једне старохришћанске иконе која је у 13. веку из
Палестине доспела у српске земље [2]. Мије (Millet) тврди да је Свети
Сава донео у Хиландар Богородицу Млекопитатељницу која репродукује
један сијенски оригинал а који се врло брзо раширио у Русији (1916) [5].
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Икона је сликана према речима из Јеванђења које сведоче о томе да је
Богомајка дојила оваплоћеног Господа Христа као Сина свога („Блажена
утроба која Те је носила, и дојке које си сисао“, Лука XI, 27). Копије ове
Свете Иконе Млекопитатељнице постоје у више места у Русији.
Пећка Патријаршија
Други српски манастири
По узору на Карејску Млекопитатељницу, и неки други ретки манастири српски обликовали су своју Богомајку која доји младог Христа.
Међу њима су: Пећка патријаршија (14. век) и Матејич (14. век).
Култ Млекопитатељнице потврђује се фреско–иконом у егзонартексу Пећке патријаршије. Фреска Богородице Млекопитатељнице налази
се у Пећи, у припрати, коју је 1337. године подигао архиепископ Данило
(1324–1337). Ова јединствена, величанствена композиција сликана је у
трећој деценији 14. века. Иако се претпоставља да су је могли насликати
Грци монаси из јужне Италије, Мирковић [2] сматра да је она дело српског зографа који је био инспирисан византијском црквеном поезијом и
да представља потпуно оригинално дело. На Пећкој фресци Богородице
Млекопитатељнице, анђели задивљено и зачуђено гледају. Они се чуде
„како Девојка доји Створитеља света и хранитеља свега“. Текст црквене
песме из октоиха наводи:
„... Устрашише се, чиста, сви хорови анђела од страшне тајне твога
рођења: како се Онај, који држи све једним покретом, као човек држи у
твоме крилу, и прима почетак Превечни, и бива дојен Онај, који храни
свако дисање...“
Зограф, инспирисан овим текстом црквене поезије, насликао је
анђеле како са страхом и чуђењем у очима и покретима гледају
Богородицу Девојку, како доји хранитеља света. Притом ова фреско–
икона илуструје химну Јована Златоустог, посвећену Христовом рођењу.
У илустрацији 8 кондака Акатиста у манастиру у Матејичу (14. век),
такође срећемо Млекопитатељницу, којој се анђели диве обожавајући
дело Христове инкарнације [1].
Богородичина мати Ана, чије значење је Милост, среће се у живопису као Галактотрофуса [1]. Црква Пресвете Богородице Заумске у
манастиру Зауму (1361. године) на Охридском језеру задужбина је великог кесара Гргура брата Вука Бранковића. Пример је српског неимарства
14. века и грађена је у позновизантијској традицији. У Зауму је на северном зиду цркве насликана Ана Млекопитатељница. Ова фреска је веома
оштећена. С десне стране Богородице седи Ана, држи на левој руци женско дете и доји га (мајка доји малу Богородицу). Мирковић [2] сматра да
је Ану Галактотрофусу такође инспирисала црквена поезија на рођење
Богородице. У чланку објављеном 1968. године, Ана Млекопитатељница
је погрешно препозната и схваћена као Захумска Богородица, насликана
као дојиља, Млекопитатељница [6].
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Слику Ане Млекопитатељнице у природној величини имамо и у
Курбинову на Преспи, вероватно из 14. века, на јужном зиду цркве. Ана
је приказана као старица, са борама на лицу [2].
Молитве посвећене Млекопитатељници славе њену чудесну моћ и
моле за небеску помоћ и заштиту... „О чудесна Владичице наша
Богородице Небеска наша царице, Млекопитатељнице Господа нашег,
Спаса свих људи и свега света, Обиталиште свете Тројице, која нас озараваш благошћу Духа Светога и храниш Светим Телом и Крвљу
Христовом, не остави нас много грешне без твоје небеске помоћи и заштите, но избави нас недостојне од сваког греха, сваке напасти и искушења.“
У манастиру Богородица Љевишка (13. век) у Цркви Успења
Богородице у Призрену, задужбини краља Милутина (1306–1307), први
пут живописаној 1220. године, приказана је сцена страшног суда. Међу
кажњеним за недело налази се и жена која је одбила да подоји дете и
која, обележена на тај начин, осликава однос цркве, фрескописца и народа према овој животно важној обавези и дужности [7].
У Хиландару, у цркви Светог Трифуна, нађена је икона (почетак 17.
века) са записом: „И младенца млеком питала еси“. Слично дело нађено
је у цркви Светог Ђорђа у Призрену [1].
На који начин су се мисао и знање о материнству и дојењу развијали
у 19. и 20. веку сазнајемо из рукописа и чланака научника, лекара и
здравственог просветитеља др Милана Јовановића Батута [8,9], књига и
радова првих српских педијатара, међу којима се издвајају др Миленко
Матерни и др Надежда Станојевић [10].
Деветнаести и Двадесети век
Др Милан Јовановић Батут
Др Милан Јовановић Батут (1847–1940), први декан Медицинског
факултета у Београду, био је значајан научник и лекар, који је живот посветио проучавању и унапређењу народног здравља и његовом здравственом просвећивању. У низу текстова који су објављени у часопису
„Здравље“ (листу за лекарску поуку народу), Батут је на изванредан
начин писао о дојењу.
У једном од рукописа др Јовановић даје низ практичних упутстава о
правилном дојењу, припремама за дојење, о узроцима почетних тешкоћа
у дојењу („заптивен нос детета, запет језик, дете рођено р’њаво (са расцепом горње усне)“, хигијени и правилном уоброчавању деце и др. [8].
У два текста под називом „Кад не смије мати дојити“ [9], Батут је
писао о стањима и болестима мајке и детета које онемогућавају нормално и здраво дојење („Има прилика, гдје здравље матере и дјетета захтијева, да се за мајчино млијеко тражи замена.“). Он најпре наводи: анатомски неразвијене брадавице дојки, рањаве, болне брадавице и гнојну
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инфекцију дојки. Батут посебно описује мајке са неразвијеним грудима
без млека („Мале неразвијене дојке неће да се налију, а наши онда веле,
да је јадници когод уврачао...“)
Др Јовановић посебно наглашава могућност преношења инфекције
са мајке на дете уколико мајка дојиља болује од туберкулозе („...дијете из
такијех груди сиса отров, који ће му јамачно главе доћи...“), погане болести, френге (сифилиса) („френгава мајка, не смије никада дојити, ако
хоће своме породу добра“). У чланку су наведене и болести које су заразне или узрокују лош квалитет млека па „...је много боље замијенити
матер дојиљом или хранити дијете на руке“.
„... И у другим неким болестима не смије мајка дојити, а особито
она, која болују од падавице (горице, велике болести), од дуготрајне
костобоље, од улога (гихт), од градске болести (тј. оне што набучи кости
око зглобова, и што их криви), од запаљенијех и затјеченијех жлијезда
итд.“ [9]
Психичке болести мајке дојиље посебно су наведене.
„...жена која изађе из свијести, сврне памећу, помахнита, полуди ...
боље је да не доји своје дијете.“ Батут наглаша да је и у случајевима постпарталне психозе неопходан хумани однос према мајци: „Наравно да се
то чини тако, како та јадна мајка неће осјетити, и како јој неће бити жао,
што је тако несретна, да се и од свога порода дијелити мора...“ На изванредно аналитичан начин, Батут пише о важности емоција и расположења за дојење: „...премор, несан, страх, љутња, велика туга итд. су прилике којих ваља да се дојиља–мајка клони“ [9].
Др Миленко Матерни
Доктор Миленко Матерни (1875–1929), после завршене нишке
Гимназије, стицање медицинског знања почиње у Бечу 1894. године, док
специјализацију и усавршавање из области педијатрије обавља у Берлину
и Паризу. По повратку у Београд ради као општински лекар и започиње
своју издавачку делатност, објавивши 1904. године књигу „Мајка и одојче
– за младе матере“ [11]. У вихору Балканских и Првог светског рата пролази
наредна деценија, да би по смиривању политичке ситуације, свој професионални рад др Матерни наставио на дечјем и инфективном одељењу
Опште државне болнице у Београду. Године 1925. као активан члан Српског
лекарског друштва, у недрима истог оснива секцију за дечју медицину и
постаје њен доживотни председник. На свом животном путу, као педијатар, др. Матерни оставља неизбрисив траг и својеврстан практични водич
мајкама – Буквару за младу мајку. У наведеном приручнику, на самом
почетку, оставља простор за генералије детета („белешке о твом детету“),
начин исхране, као и време усвајања миљоказа раног психомоторног развоја. Странице које следе исписане су практичним саветима за негу и правилну исхрану деце, уз напомену да је „материно млеко најздравија храна
за одојче“, а дојење „најсветија дужност“. Међу саветима младим мајкама,
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налазе се следећи „... навикавај дете одмах по рођењу на ред; не држи
дете непрестано на рукама, нити му пружај сису сваки час, чим заплаче...
подој га, у право време, свака три сахата; ноћу га не дижи из колевке, ако
га тако научиш, спаваће ти дете целе ноћи...“ [10,11].
Поводом сто година педијатрије у Србији 2006. године издата је
књига „Први педијатри и прве педијатријске установе у Србији“, аутора др
Владимира Пешића и др Будимира Павловића, а нешто касније откивена је
и спомен плоча доктору Миленку Матерном, на зиду куће др Матерног на
углу Јелене Ћетковић и Хиландарске улице у Београду (у делу града који се
данас зове Копитарева градина а некада се звао Митрополитова башта),
Српско лекарско друштво и унук Миленко одали су почаст свом члану и
родитељу, речима „У овој кући је живео и радио др Миленко Матерни
(1875–1929), један од првих српских педијатара, оснивач секције за дечју
медицину, учесник у Балканском и Првом светском рату“. Унук деду није
упознао, али је емоцију и блискост обликовао гледајући породичне
фотографије и слушајући приче баке Анђелије [10].
Др Надежда Станојевић
Докторка Надежда Станојевић (1887–1978), после студија у Русији и
специјализације педијатрије у Француској, године 1921. оснива прво
Саветовалиште за мајке, ради у Општој државној болници, француско–
српском диспанзеру „Кап млека“ и диспанзеру за мајку и одојче. Своје
богато искуство плодоносно приказује 1922. године у књизи Нега одојчета. Почевши анатомијом дојке, физиологијом дојења, наставивши
типовима храњења и „прихрањивања“, све до најчешћих болести одојчади, др Станојевић шаље поруке младим мајкама о најбољој нези њиховог
потомства. Правилно дојење као „заштита од болести и смрти“ детаљно
је у књизи описано, истичући да „рђаво млеко не постоји“ и да је „најбоља храна за одојче она коју му је природа наменила, а то је материно
млеко“. Такође напомињући да је „вештачко храњење одојчета невоља,
којој се прибегава у крајњем случају“, мислећи притом на болест мајке,
недостатак млека мајке, упалу дојки и деформитет усана и непца одојчета. Препоручене дневне дозе млека табеларно су приказане, узрасно
прилагођене и временски адекватно распоређене [12].
Уместо закључка
Савремене поруке о дојењу речене су гласом све већег броја формираних организација, као што су Светска здравствена организација,
UNICEF, Светска алијанса за дојење, Интернационална консултациона
асоцијација о дојењу, Академија о дојењу и медицини и др. Часописи
покренути снагом наведених организација, као што су „Breastfeeding
Medicine“ и „Journal of human lactation“, носиоци су актуелних ставова,
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препорука и истраживања у области здраве исхране потомства. Текстови
објављени у часописима осветљавају регионалне разлике, политичке и
економске, образовне и културолошке, обликују водиче и симболишу
савремену тежњу прихватања што бољег начина исхране одојчета [13].
По принципима Светске здравствене организације дојење је обавезно
првих шест месеци, а пожељно до друге године живота детета; на то нас
опомиње и Светска недеља дојења, која постаје водећи симбол препознавања важности наведене теме, и ове године прославља 20. годишњицу постојања. И наши аутори показују јасну повезаност трајања дојења и
каснијих неуролошкиох поремећаја, тј. нижи ризик од развоја мигренске главобоље код деце која су дуже дојена, као и ранији почетак мигрене
код деце дојене кратко време [14]. Дојење има повољан психолошки утицај на развој деце, удружено је са бољим менталним здрављем и зрелијим обрасцем неуроендокриног одговора на емоционални стрес.
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