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СРП СКА ПЕ РИ О ДИ КА ИЗ ОБЛА СТИ МЕ ДИ ЦИ НЕ С КРА ЈА
 19. ВЕ КА – СТА РИ ФОНД УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКЕ 

БИ БЛИ О ТЕ КЕ У БЕ О ГРА ДУ
Мр Гор да на Ла за ре вић, Дра га на Ми ха и ло вић

Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, Бе о град

Са же так

Рад осве тља ва срп ску пе ри о ди ку с кра ја 19. ве ка ко ја се ба ви те ма ма 
зна чај ним за исто ри ју на ше ме ди ци не. Из дво ји ли смо два ча со пи са из 
обла сти ме ди ци не, хи ги је не и уна пре ђе ња на род ног здра вља ко ји су у 
Ср би ји из ла зи ли од 1881. го ди не, а на ла зе се у окви ру фон да Уни вер зи тет-
ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду. Ова гла си ла пред ста вља-
ју дра го це на све до чан ста ва о овом исто риј ском пе ри о ду, спе ци фич ном 
по про све ти тељ ском по ле ту на ших ле ка ра. Осим струч них ча со пи са из 
обла сти ме ди ци не (На род но здра вље и Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство 
са под лист ком под на сло вом На род но здра вље), опи са на су и два ча со пи са 
за „књи жев ност, умет ност, по у ку и дру штве ни жи вот“ (Отаџ би на и Мла
да Ср ба ди ја), дат је оп шти пре глед са мих ча со пи са и из дво је ни су по себ но 
ин те ре сант ни члан ци. У овим ча со пи си ма уред ни ци, ауто ри чла на ка и 
са рад ни ци ба ви ли су се и ши рим со ци јал ним и др жав ним пи та њи ма и 
про бле ми ма, као и про све ти тељ ским ра дом. Осни ва чи и уред ни ци ових 
ча со пи са ве ли ка су име на срп ске ме ди ци не, по пут др Вла да на Ђор ђе ви-
ћа, др Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та, др Јо ва на Да ни ћа и дру гих углед них 
струч ња ка тог вре ме на. На ши ле ка ри пи са ли су о те ма ма ко је пре ва зи-
ла зе окви ре би о ме ди цин ских на у ка, на род ним је зи ком, ја сним фор му-
ла ци ја ма, су ге стив но, на сто је ћи да про бу де свест љу ди о то ме ко ли ко је 
ва жна пре вен ти ва и по бољ ша ње ква ли те та жи во та за на ше здра вље. 

На сто ја ле смо да не пре ви ди мо и при ло ге из дру гих обла сти ко ји ма 
су се ба ви ли на ши све стра ни ле ка ри, јер би се ти ме из гу би ла пот пу на 
сли ка гла си ла, као и због чи ње ни це да нам пру жа ју увид у ши ри кул тур-
ни кон текст Ср би је то га до ба.

Кључ не ре чи: срп ска пе ри о ди ка, срп ска ме ди ци на, про све ти тељ ски 
рад, крај 19. ве ка.

Из у ча ва ње исто ри је срп ске пе ри о ди ке пред ис тра жи ва ча по ста вља 
ве ли ке иза зо ве, по себ но ди ле му ка ко ана ли тич ки са вла да ти огром ну 
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ма те ри ју, шта из дво ји ти и шта ни ка ко не ис пу сти ти ка да се пред ста вља-
ју по у зда на све до чан ства јед ног вре ме на и ка да се на сто ји да се ис так не 
зна чај на уло га пе ри о ди ке у дру штве ном жи во ту та да шњих Ср ба. 

Ср би ја је то ком 19. ве ка би ла по при ште ве ли ких дру штве них про ме-
на и не си гур но сти, бур них по ли тич ких пре ви ра ња и на по ра за ства ра ње 
др жав ног апа ра та као и ус по ста вља ња суд ско-за ко но дав не вла сти. 

Тај пе ри од обе ле жа ва и по че так из ла ска не ко ли ко ва жних ча со пи са.
Гра ђа об ја вљи ва на у том пе ри о ду ука зу је нам на го ру ће про бле ме срп-

ског дру штва, от кри ва ју ћи нам упор ну бор бу ор га на упра ве за ста би ли-
за ци ју за јед ни це, кроз ус по ста вља ње брач не и по ро дич не си гур но сти. О 
то ме нам, по ред зва нич них до ку ме на та – за ко на до не ше них на Пр вој за-
ко но дав ној скуп шти ни у осло бо ђе ној Ср би ји ма ја 1804. го ди не ко ји ма би 
тре ба ло уре ди ти по ро дич ни жи вот ста нов ни ка Ср би је, на ро чи то све до че 
број ни из ве шта ји и по уч ни члан ци об ја вље ни у пе ри о ди ци то га до ба.

На и ме, по чет ком 19. ве ка уста но вље на су Пра ви ла вој на и на род на 
или Ка ра ђор ђев за ко ник, ко јим је, по ред основ ног ци ља да се у вој сци за-
ве де ред, на сто ја но да се ис ко ре не ло ши оби ча ји „да се Ср би ма бе ли свет 
не сме је“. У окви ру тих Пра ви ла, че ти ри па ра гра фа (27-30), ба ве се брач-
ним про бле ми ма, ме ђу ко ји ма се, са свим при род но за оно вре ме убра-
ја от ми ца де во ја ка – „Ко от ме де вој ку си лом тај же ник, кум, ста ри сват 
ши бу да пр че, а дру ги шта по ви ма да се ка жња ва ју, де вој ка да се пу сти, 
и за ко га она оће не ка се уда. Све ште ник ко ји вен ча оте ту де вој ку да се 
ли ши па ро хи је и да за жи во та ниг ди до би ти је не мо же“, раз вод – „Же на 
и чо век за ном вен ча ни ко ји су, рас пу сти ти се не мно го без ве ли ка узро ка 
и ве ли ка су да и вла ди ке“ и ван брач но за че ће, ко јим се ујед но по ку ша ва 
ре ши ти ра ши рен про блем че до мор ства „же на или де вој ка ко ја ро ди без 
му жа де те, за по вест да се из да да ни ка ко се не би усу ди ла уда ви ти де те 
но сло бод но не ка га ра ни, или ако је ве о ма стид но, то мо же од не ти и на 
пут оста ви ти куд љу ди сва ки час про ла зе, да ко ји на ђе, при ми ће и ра-
ни ти га. Ако би се усу ди ла уда ви ти, и она се осу ђу је на смрт, без ика кве 
дал ше ми ло сти, за узрок што је уби ла чо ве ка на све ту“.1 Суд је ра дио на 
осно ву ових про пи са, али и „по ра зу му и оби ча ји ма“. 

По ло ви ном 19. ве ка, власт је већ би ла цен тра ли зо ва на и сви из ве шта-
ји по треб ни за до бро функ ци о ни са ње др жа ве сли ва ли су се у од ре ђе на 
ми ни стар ства, по том пре гле да ни да ље до ста вља ни Др жав ном са ве ту, 
ко ји је кне за упо зна вао са при ли ка ма у зе мљи. Из ве шта ји о нај ва жни-
јим до га ђа ји ма у окру гу од но си ли су се на пе ри о де од пет на ест да на, ме-
сец, тро ме сеч је, го ди ну да на. Ра ђе ни су по је дин стве ном обра сцу за це лу 
зе мљу по си сте му од го во ра на пи та ња. Из ве шта ји по чи њу са од го во ром 
на пи та ње шта ра ди наш на род, за тим сле де од го во ри на пи та ња – пр во о 
здрав стве ном ста њу ста нов ни штва, па о кра ђи, по жа ри ма, де ша ва њи ма 
на гра ни ца ма итд. по у зда но осли ка ва ју ћи при ли ке у дру штву. На осно-

1  Извор информација о законима који се односе на породични живот Срба крајем 19. века 
: Породичне и брачне (не)прилике у Србији (19. век) / Зорица Дивац.
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ву по да та ка из ових из ве шта ја власт је по ку ша ва ла да за ко ни ма, уред ба-
ма, пра ви ли ма и са ве ти ма ре ши нај ши ре за сту пље не про бле ме. Мно ги 
од ових из ве шта ја са чу ва ни су за хва љу ју ћи об ја вљи ва њу и у пе ри о ди ци 
тог вре ме на. Из два ја мо из ве штај на чел ни ка са ни те та др Вла да на Ђор ђе-
ви ћа2 о хи ги јен ским и оста лим на ви ка ма ве ћи не ста нов ни штва Ср би је. 
На во ди се да је пост у Ср би ји (че ти ри ве ли ка го ди шња по ста, као и сва ка 
сре да и пе так) ште тан по здра вље има ју ћи у ви ду на по ран це ло днев ни 
по сао се ља ка, да се „ве ћи на на род на хра ни са мом про јом и не за пр же ним 
па су љем“, да у шко ла ма не ма еле мен тар них хи ги јен ских усло ва, али су 
за то „ап са не при лич не“, бол ни це су крај ње оскуд не, а цве та ју за ра зе и 
на дри ле кар ство. Со бе у ко ји ма се ља ци жи ве мрач не су, про зо ри без ста-
кла, об ле пље ни па пи ром и за ку ца ни др ве ним да ска ма, „пе тро ле ум све 
ви ше про ди ре... Са ми се ља ци , кад им шко дљи вост те лам пе при ме тим, 
при зна ју да кад су тра дан уста ну и ис ка шљу се, га ра ве лоп те ис ка шљу, а 
де ци су и но здр ве ча ђа ве. Рет ко ко ја со ба, и то у ког ин те ли гент ни јег, да 
има кре ве та, ма хом по ња ве“...У та квој со би же не се по ра ђа ју. „Хри стос се 
ро дио у са свим хи ги јен ским про сто ри ја ма, у про стра ној шта ли на ми-
ри сном се ну; Ср бин се ра ђа у мра ку, а ње го ва мај ка ле жи на дроњ ци ма, 
ко ји ни за шта ви ше ни су, па су од не ку да на ђе ни да се са мо чи сте по ња ве 
не уква ре.“ Али ни је бо ље ни у гра до ви ма код сред њег ста ле жа – „ту се, 
исти на, по ра ђа у кре ве ту, али се под ме ћу пр ља ви џа ко ви или по це па не 
по ња ве, да се не би по ква ри ли ду ше ци“... И по ред чи ње ни це да у се ли ма 
шко ла по сто ји 30 го ди на и ко ју су сви „про шли“, ипак, при ли ком ре гру-
та ци је од свих тих ђа ка са мо дво је зна ју да чи та ју и пи шу, 15 не зна ју да 
пи шу али по ма ло сри чу, оста ли ни то ли ко“. 

Ипак, на у ка ко ја се тра ди ци о нал но сма тра ла ма ги јом или пак ско ла-
стич ком док три ном, бр зо се про би ја ла у јав ни жи вот, о че му опет нај бо ље 
све до че стра ни це на ших ча со пи са ко ји су та да из ла зи ли. У та ко уз бур ка-
ној ат мос фе ри бу ди се про све ти тељ ски дух „уче них Ср ба“ и зна ме ни тих 
лич но сти, па три от ски дух и не у га си ва же ља за по бољ ша њем ква ли те та 
жи во та и бу ђе ња све сти о нео п ход но сти раз ви ја ња здрав стве не кул ту ре 
срп ског на ро да.

Као што то од у век би ва, нај но ви ја до стиг ну ћа и са зна ња из при род-
них и дру штве них на у ка, по лет ства ра ла чих умет нич ких иде ја, пр во су 
об ја вљи ва на и за бе ле же на у струч ним ча со пи си ма. Та ко у њи ма мо же мо 
пра ти ти раз вој но вих иде ја и раз ли чи те ви до ве ак тив но сти људ ског ду ха 
од ре ђе не епо хе. „Нај ве ћи и нај ва жни ји за да так љу ди од на у ке је да се тру-
де да ре зул та те до ко јих је на у ка до шла, по пу ла ри шу и рас про стру у што 
ве ћу ма су. Јер на у ка са мо та ко мо же има ти кул тур но-исто риј ску моћ, ако 
се љу ди ко ји на у ци слу же тру ди ли бу ду да на у ку и из ван свог уског кру га 
рас про стру у што ве ћу ма су... ка ко би утвр ди ли и ство ри ли ши рок и сло-
бо дан по глед на при ро ду и чо ве ка...“, пи ше Вла ди слав Ка ћан ски у осмој 

2  Здра вље у Ср би ји 1879., Отаџ би на V, 116,161,404
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књи зи ча со пи са Отаџ би на. Уко ли ко су ча со пи си те мат ски ра зно вр сни ји 
и све о бу хват ни ји, као и број са рад ни ка ве ћи, пред ста вља ју дра го це ни ји 
из вор за про у ча ва ње го ру ћих про бле ма сва ко днев ног жи во та ста нов ни-
штва, кул тур них при ли ка и пра ће ње то ка раз во ја на у ке и умет но сти од-
ре ђе ног до ба. 

Има ју ћи ову чи ње ни цу у ви ду, у овом ра ду по све ти ли смо па жњу и 
ча со пи си ма ко ји има ју је дан ши ри кон цепт и ба ве се на у ком и оп те дру-
штве ним пи та њи ма, а ко је су опет осно ва ли и уре ђи ва ли ве ли ка ни на ше 
ме ди ци не.

Је дан од ве о ма зна чај них по ка за те ља ко ли ко су кра јем 19. ве ка срп-
ски ле ка ри, ин ди ви ду ал ним на по ри ма или у окви ру дру шта ва, не у мор-
но ра ди ли на про све ћи ва њу стнов ни штва у обла сти здрав стве не кул ту ре 
и хи ги је не је и по раст бро ја струч них ра до ва и пу бли ка ци ја об ја вљи ва-
них у Ср би ји у ово вре ме ре фор ми и про све ти тељ ског по ле та3.

Година
бр. објављених 

радова

1870 12

1875 29

1880 42

1885 33

1890 31

1895 403

Ча со пис Мла да Ср ба ди ја, гла си ло Ује ди ње не омла ди не срп ске, по-
чео је да из ла зи у Но вом Са ду 1870. го ди не. То ком пр ве го ди не, пун на слов 
је гла сио: „Мла да Ср ба ди ја – лист Ује ди ње не омла ди не срп ске за књи-
жев ност и на у ку“ под уред ни штвом Ан то ни ја Ха џи ћа (1833–1917), ис так-
ну тог књи жев ни ка, прав ни ка, се кре та ра и пред сед ни ка Ма ти це срп ске, 
управ ни ка Срп ског на род ног по зо ри шта, ко ји је осим овог ча со пи са, то ком 
жи во та уре ђи вао и Ле то пис Ма ти це срп ске, као и Збор ник по зо ри шних де ла.

Ча со пис је био те мат ски по де љен, а део Где је што упу ћи вао је чи та о-
ца на сле де ће ру бри ке: Пе сме, Но ве ле и при по вет ке, Члан ци на уч ни, по уч ни 
и за бав ни, Књи жев ност и кри ти ка, Раз ли чи ти са став ци, Омла дин ски од бор 
и Сит ни це. 

Већ сле де ће, 1871. го ди не, ча со пис се из да је и штам па у Бе о гра ду, 
уред ник по ста је Ми лан Ку јун џић (1842–1893), срп ски фи ло зоф, пи сац и 
по ли ти чар, је дан од пр вих про фе со ра фи ло зо фи је у бе о град ској Ве ли кој 
Шко ли, члан Срп ске кра љев ске ака де ми је, пред сед ник скуп шти не Ср би је и 
ми ни стар про све те. Од тог тре нут ка, пун на зив ме ња се у: „Мла да Ср ба-
ди ја – лист за по у ку, за умет ност и јав ни дру штве ни жи вот” и та кав оста-

3 Публикација Библиографија српске здравствене књижевности : 1757-1918 др Ристе 
Јеремића изузетно драгоцена за истраживања историје српске медицине
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је све до га ше ња. За др жан је део Где је што, али је кон цеп ци ја из ме ње на, 
па ча со пис има са мо три ру бри ке (Из јав ног дру штве ног жи во та, Из по у ке 
и Из умет но сти) са 15 те мат ских под ру бри ка.

Овај ча со пис из да ва ла је Ује ди ње на омла ди на срп ска, по ли тич ки по-
крет осно ван 1866. го ди не у Но вом Са ду. На осни вач кој скуп шти ни утвр-
ђе ни су основ ни ци ље ви овог по кре та: ја ча ње све сти о слав ној про шло-
сти, утвр ђи ва ње брат ске за јед ни це, раз ви так чо ве чан ских вр ли на, све-
ко ли ки на пре дак Ср ба и про све ћи ва ње Ср ба кроз кул ту ру и обра зо ва ње 
а па ро ла је би ла „Срп ство све и сву да“.Š Ова ор га ни за ци ја би ла је из ра зи то 
сло ве но фил ска. Ује ди ње на омла ди на срп ска је у сво јим ре до ви ма оку-
пља ла зна ме ни те Ср бе то га до ба као што су: Је врем Гру јић, Све то зар Ми-
ле тић, Ни ко ла Па шић, Ни ко ла I Пе тро вић, Мар ко Ми ља нов По по вић, Ла-
зар То ма но вић, Вал та зар Бо ги шић и мно ге дру ге. 

Због сво јих сло бо дар ских и про гре сив них иде ја ко је је про па ги ра ла и 
за ко је се бо ри ла, као и због ве ли ких до стиг ну ћа на по љу про све те и кул-
ту ре, она је по при ми ла и ши ри, ју жно сло вен ски ка рак тер, раз вив ши се 
на про сто ру Хр ват ске, Дал ма ци је, Бо сне, па чак и Бу гар ске. У Кне же ви ни 
Ср би ји оштро се су прот ста вља ла кон зер ва тив ном ре жи му кне за Ми ха-
и ла Обре но ви ћа, због че га је би ла про го ње на. Ова ор га ни за ци ја пр ва је 
по кре ну ла пи та ње еман ци па ци је же на, о че му све до че стра ни це овог ча-
со пи са, и ње ни чла но ви на и ла зи ли су на же сток от пор кон зер ва ти ва ца и 
цр кве, јер су, из ме ђу оста лог, тра жи ли да се и срп ске де вој чи це обра зу ју 
под истим усло ви ма као и де ча ци.

И вла сти у Бе чу су са ве ли ким не го до ва њем про пра ти ле осни ва ње 
Ује ди ње не омла ди не срп ске, ко ју су убр зо по том ста ви ле под стал ну по ли-
циј ску при смо тру. Скуп шти на Омла ди не у Вр шцу 1871. би ла је и по след-
ња – уче сни ци су од би ли зах тев вла сти да чла но ви омла ди не бу ду са мо 
Ср би из Угар ске. Та да су вр шач ки јав ни бе ле жник и вла дин ко ме сар рас-
пу сти ли скуп шти ну и за бра ни ли омла дин ски по крет. Кад је рад ове ор-
га ни за ци је био за бра њен у Ср би ји и Вој во ди ни, се ди ште Омла ди не по-
ста ло је Це ти ње, а сво је иде је про па ги ра ли су у ли сто ви ма Глас Цр но гор ца 
и Пан че вац. 

У окви ру фон да пе ри о дич них пу бли ка ци ја Уни вер зи тет ске би бли-
о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду на ла зе се уко ри че на из да ња ча со-
пи са Мла да Ср ба ди ја за 1870. и 1871. го ди ну.

Члан ци са те мом здрав стве ног про све ћи ва ња су пр ве го ди не из ла-
же ња у ства ри пре во ди де ла стра них ауто ра а сме ште ни су у ру бри ци 
Члан ци на уч ни, по уч ни и за бав ни. Из два ја мо нај ин те ре сант ни је: Ка ко ва-
ља не го ва ти зу бе, Не го ва ње очи ју, Упо тре бља ва ње ал ко хо лич них пи ћа и 
њи хов уплив на чо ве чи ји ор га ни зам, Жен ско здра вље и ле по та по др Ре-
кла му, Ср це и уплив жи ва ца на ње га-по пу лар но фи зи о ло шко пре да ва ње 
(на жа лост, у то вре ме ауто ри и пре во ди о ци пот пи си ва ли су се са мо ини-
ци ја ли ма, та ко да аутор ке ни су мо гле са си гур но шћу да утвр де њи хо ва 
пу на име на)
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У бро је ви ма ча со пи са из 1871. го ди не у окви ру ру бри ке Из по у ке, у по-
гла вљу О при род ним зна њи ма на и ла зи мо на из у зет но струч но пре ве де на 
де ла стра них ауто ра са те ма ма из обла сти здрав стве не кул ту ре: Шта вре-
ди гим на сти ка, Глад и жеђ – из Љуј со ве фи зи о ло ђи је, Здра ви ва здух – али 
и ори ги нал не ра до ве – О ка ви и мле ку – бе се да др Ла зе Сте ва но ви ћа у 
Алек син цу, Зао гост од др Ми ла на Јо ва но ви ћа, чла нак о ко ле ри у ко ме, 
из ма ђу оста лог, аутор пи ше: „Кад поч не ко ле ра да кр ста ри око ло нас, а 
на ро чи то кад ви ди мо да се бли жи на ма, мо ра мо нај пре па зи ти да нам 
жи вот бу де пра ви лан. Не ми слим да тре ба асце тич но да се уз др жа ва мо 
од сва ке усла де жи во та...са мо ва ља по врх ње га да ста ви мо на че ло уме ре-
но сти“.

У сло бо дар ском ду ху и са из ра зи то на ци о нал ним ка рак те ром Мла да 
Ср ба ди ја ни је би ла по во љи вла да ма у Бе о гра ду и Бе чу, те је за бра њи ва на, 
и на кон са мо две го ди не из ла же ња, 1872. го ди не, овај ча со пис је уга шен.

Ча со пис Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство осно ван је две го ди-
не по фор ми ра њу СЛД, 1874. го ди не, на Дру гом ре дов ном са стан ку. Пр ви 
број иза шао је исте, 1874. го ди не, а уред ник је био, ка ко је ста ја ло на на-
слов ној стра ни ци ча со пи са „са да њи се кре тар Срп. лек. дру штва“ др Вла-
дан Ђор ђе вић.

Слич но кон цеп ци ји ча со пи са ко ји су у том исто риј ском пе ри о ду на-
ста ја ли на тлу Ср би је и Срп ски ар хив је био по де љен на ру бри ке, а део Где је 
што упу ћи вао је чи та о ца на :

I део Ори ги нал ни члан ци
II део Пре во ди
На по чет ним стра на ма ча со пи са би ли су ре дов но штам па ни из ве-

шта ји са са ста на ка СЛД.
Го ди не 1895. до ла зи до пот пу не про ме не уре ђи вач ке кон цеп ци је, те 

но ви уред ник, др Ми лан Јо ва но вић Ба тут, по чи ње из но ва ра чу на ње го-
ди на из ла же ња ча со пи са. Због Пр вог свет ског ра та, ча со пис је пре стао са 
из ла же њем то ком пет го ди на, у пе ри о ду од 1914–1919. го ди не.

Из у зет но је ре дак при мер да је дан струч ни ча со пис има та ко дуг век 
из ла же ња и кон ти ну и ра но ви со ке стан дар де ка да је реч о ква ли те ту у 
из бо ру на уч них и струч них ра до ва, за хва љу ју ћи че му је сте као ви со ки 
углед у зе мљи и ино стран ству. 

Из ве сна не у јед на че ност у опи су ча со пи са по сле ди ца је чи ње ни це да 
је, ка да је реч о Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство, зна ње чла но ва 
Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не СЛД и на ших са го вор ни ка мно го ве ће и 
сту ди о зни је од на шег.

На род но здра вље – ле кар ске по у ке на ро ду, за пра во ни је би ло са-
мо стал но гла си ло, већ до да так ча со пи су Срп ски ар хив за це ло куп но ле
кар ство. По чео је да из ла зи у ја ну а ру 1896. го ди не, а ње гов уред ник био 
је др Јо ван Да нић (1854–1924), је дан од уте ме љи ва ча са вре ме не срп ске  
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пси хи ја три је, управ ник бол ни це за ду шев не бо ле сти, пред сед ник Глав-
ног са ни тет ског са ве та, по ча сни члан Ме ди цин ске ака де ми је у Ри му.

Из ла зио је у Бе о гра ду, пр во не дељ но, а за тим јед ном ме сеч но и штам-
пан је, као и Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство у Др жав ној штам па ри ји 
Кра ље ви не Ср би је, до но се ћи углав ном по пу лар но пи са не по у ке за на род.

Са др жај нас упу ћу је на сле де ће ру бри ке, озна че не рим ским бро је ви ма:
I Члан ци из по у ке о чу ва њу здра вља, не зи бо ле сни ка и ле че њу бо ле сти
II Под ли стак
III Бе ле шке 
IV Ков че жић (са под на сло ви ма Јав не при ли ке и По ро ди ца)
V По шта
Ис под дру ге ру бри ке на ла зи ла се под ру бри ка Пам ти те, ко јом је 

уред ни штво упу ћи ва ло чи та о ца на ко јим се стра ни ца ма на ла зе од шам-
па не му дре ми сли и са ве ти зна ме ни тих лич но сти, на род не умо тво ри не 
и по сло ви це, те мат ски ве за не за по бољ ша ње ква ли те та жи во та. У истом 
ма ни ру, на кра ју сва ког по је ди нач ног бро ја, ис под по след ње ру бри ке по-
сто ја ле су и под ру бри ке Пи та ња на ме ње на чи та о ци ма за ин те ре со ва ним 
за по ста вља ње раз ли чи тих пи та ња из обла сти здра вља и хи ги је не, као и 
под ру бри ка Чи тај те са пре по ру ка ма о струч ним пу бли ка ци је из обла-
сти ме ди ци не и здрав стве ног про све ћи ва ња.

У окви ру фон да пе ри о дич них пу бли ка ци ја Уни вер зи тет ске би бли-
о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду на ла зе се уко ри че на из да ња ча со-
пи са од 1896. до 1914, по след ње го ди не из ла же ња.

Још је дан ча со пис истог на сло ва – На род но здра вље, по чео је да из ла-
зи у Бе о гра ду 1881. го ди не, а из да ва ло га је Са ни тет ско оде ље ње Ми ни-
стр ства уну тра шњих де ла.

Уред ник, др Вла дан Ђор ђе вић, на по чет ним стра ни ца ма пр вог бро ја 
у свом ре фе ра ту ми ни стру уну тра шњих де ла, из ме ђу оста лог пи ше: „Да 
би се из ве ла са ни тет ска ре фор ма у Ср би ји, на ше је за ко но дав но те ло во-
ти ра ло за ко не о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и о чу ва њу на род ног здра-
вља... На род но здра вље, ор ган Ми ни стр ства уну тра шњих де ла за јав ну хи-
ги је ну, суд ску ме ди ци ну, са ни нет ску по ли ци ју и ве те ри нар ство... Из ла-
зи сва ке не де ље по је дан пут а по по тре би и ви ше пу та... Вр ло је ве ро ват но 
да би овај лист имао нај ма ње 500 при ват них прет плат ни ка ко је у Ср би ји, 
ко је у ино стран ству.“ Овај ре фе рат на пи сан је 21. апри ла 1881. го ди не, а 
истог да на одо брен је по че так из ла ска ча со пи са од стра не ми ни стра уну-
тра шњих де ла Ми лу ти на Га ра ша ни на.

Ча со пис је те мат ски био по де љен на сле де ће ру бри ке:
А. Слу жбе ни део
Б. На уч ни и по уч ни део (у окви ру овог де ла у то ку 1881. и 1882. го ди не 

по сто ја ле су ру бри ке Ве те ри нар ство и Бе ле шке)
Сво је струч не при ло ге у овој ру бри ци пот пи си ва ли су ис так ну ти ле-

ка ри тог вре ме на, зна чај на име на срп ске ме ди ци не као што су др Ла за 
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Сте фа но вић, др Јо ван Ва лен та, др Ми лан Јо ва но вић Ба тут, др Вла дан Ђор-
ђе вић, др Па вле Ман те га ца, др Ла зар М. Ди ми три је вић, др Јо ван Да нић.

Из два ја мо не ке од нај ин те ре сант ни јих на сло ва ко ји упе ча тљи во све-
до че о здрав стве ној кул ту ри и хи ги јен ским на ви ка ма ста нов ни штва у 
Ср би ји: Не ку пај те се од мах по сле руч ка, Не па ри те се чим на зе бе те, Про-
тив упо тре бе за ра же них ха љи на, Чу вај те се про ма хе, Ка на ли за ци ја и на-
бав ка до бре во де за пи ће...

Нај плод ни ји са рад ник ча со пи са за област ве те ри нар ске ме ди ци не 
сва ка ко је био ве те ри нар То дор Пе тра шко вић по ча сни члан СЛД, из у зет-
но це њен због свог зна ња и струч но сти.

Од бр. 9 (1884) од го вор ни уред ник по ста је др Јо ван Д. Да нић.
У окви ру фон да пе ри о дич них пу бли ка ци ја Уни вер зи тет ске би бли-

о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду на ла зе се уко ри че на из да ња ча со-
пи са од 1881. до 1885. го ди не.

Ча со пис је под истим име ном из ла зио и од 1895–1911. го ди не, са да под 
уред ни штвом др Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та.

Др Вла дан Ђор ђе вић био је вла сник и уред ник Отаџ би не, јед ног од 
нај зна чај ни јих ча со пи са с кра ја 19. ве ка у Ср би ји, од ње го вог осни ва ња 
1875. го ди не све до по след ње го ди не ње го вог из ла же ња 1892. го ди не (тач-
ни је до XXX књи ге). По след ње три књи ге уре ђи вао је др Ми лан Јо ва но-
вић Ба тут, по шту ју ћи кон цеп ци ју ње го вог осни ва ча. Из ла зио је ме сеч но 
не пу них 11 го ди на, са пре ки ди ма 1876–1880. го ди не и 1883–1887. го ди не. 
Укуп но је об ја вље но 129 све за ка у 32 књи ге на 21000 стра ни ца. Штам пан 
је у Бе о гра ду.

Не у о би ча је но за то вре ме, пр ве све ске ча со пи са ни су са др жа ле про-
грам ски увод ник ни ти по дат ке о ре дак ци ји. Уме сто про гра ма пр ви број 
кра си ла је фо то гра фи ја ле пе На та ли је Пе тров не Ке шко, за руч ни це Ње го-
ве све тло сти Кне за Срп ског Ми ла на Обре но ви ћа IV, а уме сто по да та ка о 
уре ђи вач ком од бо ру ве ли ким сло ви ма ста ја ло је име вла сни ка и уред ни-
ка др Вла да на Ђор ђе ви ћа. „Ова два зна ка има ју“, пре ма ту ма че њу Вла ди-
ми ра Јо ви чи ћа „те жи ну про грам ских обе леж ја, не због то га што ће Отаџ
би на у ли ков ном по гле ду оста ти до кра ја из ла же ња ис кљу чи во ве за на за 
пор тре те ди на ста (без ијед не дру ге илу стра ци је и ви ње те), ни ти што ће 
др Вла дан Ђор ђе вић, ина че ли дер На пред њач ке стран ке, ис пу ни ти сво-
јим при ло зи ма ве ли ки број стра ни ца Отаџ би не, већ пре све га“, на гла ша-
ва Јо ви чић, „што је дру штве но-по ли тич ка ори јен та ци ја овог ча со пи са 
др жа во твор на, а у по је ди ним ру бри ка ма и ре жим ска, обре но ви ћев ска“4.

На по чет ку пр ве књи ге об ја вље на је пе сма Ђу ре Јак ши ћа „Отаџ би на“ и 
сма тра се да је она на го ве сти ла идеј не смер ни це и про грам овог ча со пи са.

Ча со пис је об ја вљи вао при ло ге из обла сти књи жев но сти (пе сме, при-
по вет ке, но ве ле и ро ма не, пу то пи се), на у ке (рас пра ве и члан ке о про све-

4 Часопис Отаџбина: библиографија 1875-1892 / Владимир Јовичић. - Београд : Институт за 
књижевност и уметност, стр 20.
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ти, фи ло зо фи ји, при род ним и ма те ма тич ким на у ка ма, хи ги је ни и ле-
кар ству, исто ри ји), као и дру штве ног жи во та (по ли тич ки, прав ни, умет-
нич ки, вој нич ки при ло зи). Пре ма при ли ци би ла је уво ђе на и ру бри ка 
Јав на го вор ни ца, као и раз не дру ге ру бри ке и под ру бри ке у за ви сно сти од 
те ме за сту пље не у од ре ђе ном бро ју. Сва ки број са др жао је и би бли о граф-
ске по дат ке о пу бли ка ци ја ма ко је су се ја вља ле у да том вре мен ском ин-
тер ва лу.

„Те шко је тач но утвр ди ти у ко ли ком је ти ра жу штам па на Отаџ би
на, јер Уред ни штво о то ме не да је пре ци зне по дат ке, али се у не ко ли ко 
на вра та жа ли на по ли тич ке стра сти и по ли тич ке ли сто ве ко ји оста вља-
ју чи та о це рав но ду шним пре ма озбиљ ни јим књи жев ним пу бли ка ци ја-
ма“, ка ко пи ше Вла ди мир Јо ви чић. Чи ње ни ца је да се број прет плат ни ка 
ме њао у то ку јед не го ди не. У сво јим Успо ме на ма др Вла дан Ђор ђе вић на-
по ми ње да је за пр ву све ску у 1887. го ди ни имао чак 2287 прет плат ни ка, 
док је за че твр ту све ску тај број спао ис под по ло ви не (1040). Има ју ћи у ви-
ду тврд њу Ан дре Ни ко ли ћа, да по ли тич ке но ви не у то до ба мо гу има ти 
1500-2000 прет плат ни ка, и то углав ном не стал них прет плат ни ка, док 
књи жев ни и слич ни ча со пи си у Ср би ји не мо гу ра чу на ти на ве ћи број 
прет плат ни ка од 500, ови по да ци го во ре нам ко ли ки је углед у срп ском 
на ро ду имао овај ча со пис, као и ње гов вла сник и уред ник. Та ко је Отаџ
би на у не ком пе ри о ду ста ја ла фи нан сиј ски од лич но, а по не кад ве о ма ло-
ше, те је у тим си ту а ци ја ма че сто по ма гао двор, а чак је и јед ном при ли-
ком ми ни стар про све те Сто јан Но ва ко вић по мо гао от ку пив ши ком пле те 
ча со пи са за 800 ди на ра и по кло нив ши их уче ни ци ма сред њих шко ла. 

Све о бу хват ност, ака дем ска озбиљ ност, ак ту ел не те ме и оса вре ме ње-
ни је зик Отаџ би ну чи не јед ном од нај зна чај них пе ри о дич них пу бли ка ци-
ја тог вре ме на у Ср би ји. „На ње ним стра ни ца ма се до го дио ве ли ки пре-
о крет на ше књи жев не и на уч не ми сли од ро ман ти зма ка ре а ли зму и од 
иде а ли зма ка на уч ном по зи ти ви зму. Тај зна чај се нај пре огле да у огром ној 
по пу ли за тор ској уло зи Отаџ би не на по љу на у ке, као и у афир ми са њу не-
ко ли ко нај бо љих срп ских при по ве да ча. Без ма ло сва нај зна чај ни ја име на 
срп ске књи жев но сти и на у ке, и то из свих на уч них обла сти, ја ви ла су се, 
че сто по пр ви пут, на про сто ру од три де сет и два то ма Отаџ би не“5. 

Ме ђу зна ме ни тим лич но сти ма на ше кул тур не исто ри је, са рад ни-
ци ма Отаџ би не – Ђу ре Јак ши ћа, Сте ва на Ка ћан ског, Во ји сла ва Или ћа, 
Си ме Ма та ву ља, Ла зе Ла за ре ви ћа, Сто ја на Но ва ко ви ћа и др, из два ја мо 
име на срп ских ле ка ра ко ји су об ја вљи ва ли по пу лар не и на уч не сту ди-
је из обла сти ме ди ци не, као и ли те рар на де ла – осни вач др Вла дан Ђор-
ђе вић, Ми лан Јо ва но вић Ба тут, Јо ван Јо ва но вић Змај, лич ни ле кар кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа Еду ард Ми хел, са ни тет ски пу ков ник Ди ми три-
је Ге ра си мо вић, ле кар и офи цир ру ске и цр но гор ске вој ске Ан та Гво зде-
но вић, ле кар Ла зар До кић ко ји се на ро чи то за ни мао за ис тра жи ва ња из 

5 Часопис Отаџбина: библиографија 1875-1892 / Владимир Јовичић. - Београд : Институт за 
књижевност и уметност, стр 13.
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обла сти би о ло ги је као и вој ни ле кар и шеф ци вил ног са ни те та Рад ми ло 
Ла за ре вић, ле кар и прав ник Пе тар Ми ља нић, др Са ва Пе тро вић чи јом за-
слу гом ми да нас ужи ва мо у бо та нич кој ба шти6, др Ми лан Ј. Ра до ва но-
вић управ ник Др жав не бол ни це... 

„И оби мом и ства ра лач ким ауто ри те том са рад ни ка Отаџ би на је у 
свом вре ме ну без прем ца“, пи ше аутор ње не би бли о гра фи је Вла ди мир 
Јо ви чић. „Ни је дан дру ги ча со пис ни је то ли ког оби ма, ни ти у сво јим са-
др жа ји ма мо же по ка за ти то ли ко зна ме ни тих књи жев них и на уч них по-
сле ни ка; ни је дан од њих ни је на то ли ком те мат ском ра спо ну – од вој не 
ве шти не и за ко но дав не де лат но сти до лир ске по е зи је и би бли о гра фи ја 
но вих књи га – оста јао ре ла тив но ујед на че ног ни воа... За то је пот пу но 
оправ да но ми шље ње да је ча со пис Отаџ би на кич ма ча со пи сног жи во та 
у Ср би ји кра јем XIX ве ка и да се ње го вом по ја вом сре ди ште ча со пи сног 
жи во та ко нач но пре се ља ва у Бе о град“7. 

Срп ска пе ри о да с кра ја 19. ве ка дра го це но је све до чан ство ко ли ко су 
ши ро ког обра зо ва ња, оп ште кул ту ре и са вре ме них схва та ња, а из над 
све га истин ски пле ме ни ти би ли на ши ле ка ри. Го во ри ли су и пи са ли о 
те ма ма ко је пре ва зи ла зе окви ре би о ме ди цин ских на у ка, на род ним је зи-
ком, ја сним фор му ла ци ја ма, су ге стив но, на сто је ћи да про бу де свест љу-
ди о то ме ко ли ко је ва жна пре вен ти ва и по бољ ша ње ква ли те та жи во та за 
здра вље на ци је.
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