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ЗА БО РА ВЉЕ НА БРА ЋА РА ДО ВА НО ВИЋ
Доц. др Ми ле Иг ња то вић

Кли нич ко-бол нич ки цен тар „Зве зда ра”,
Хи рур шка кли ни ка „Ни ко ла Спа сић”, Бе о град

Са же так

Увод/Циљ. По сле ви ше ве ков ног кул тур ног и на уч ног за о ста ја ња, 
срп ска ме ди цин ска пу бли ци сти ка се за чи ње тек у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка и то пр во пре во ђе њем зна чај них европ ских де ла, а ка сни је, са раз-
во јем школ ства, пу бли ко ва њем пр вих уџ бе ни ка и вла сти тих де ла. Њи-
хов зна чај ни је ни ка да ис так нут и мно га од тих зна чај них де ла и њи хо ви 
ауто ри су ка сни је пот пу но за бо ра вље ни. Циљ ра да је да при ка же и ис так-
не зна чај пре во ди лач ког опу са бра ће Ра до ва но вић.

Ма те ри јал и ме тод. Са ку пље ни су и ана ли зи ра ни пре во ди и де ла 
бра ће Ра до ва но вић пу бли ко ва ни у пе ри о ду 1864–1879. и то из обла сти ме-
ди ци не, еко ло ги је и ево лу ци је.

Ре зул та ти. Бра ћа Ра до ва но вић су пре ве ли нај ак ту ел ни ја европ ска 
де ла из обла сти пра ва, ме ди ци не, еко ло ги је и ево лу ци је. Ми ха и ло Ра до-
ва но вић (1840–1863) за вр шио пра ва у Па ри зу, ре дов ни члан Дру штва срп-
ске сло ве сно сти, пре вео је: „Ју сти ни ја но ве ин сти ту ци је“ (1864), Ор то лан 
Ж. „Осно ви ка зни тел ног пра ва“ (1864) и дру га прав на дела. Ми лан Ра до-
ва но вић (1849–1878) са ни тет ски по руч ник, ле кар у Срп ско-тур ском ра ту, 
пре вео је: Гро ве, У. Р. „Фи зи ка: фи зич ке си ле и уза јам ни од но шај“ (1870), 
Ди Боа-Рај мон Е. „О гра ни ца ма са зна ва ња при ро де“ (1873), Свја тлов ска Р. 
„О деј ству хло ра ла-хи дра та у пе ри јо ди отва ра ња ма те ри це и ис ту ра ња 
пло да“ (1876), Есмарх Ф. „Пр ва по моћ ра ње но ме“ (1876), Хај фел дер О. „Во је-
ни хи рур гиј ски треб ник“ (1877), „Аера ци јо на ме то да ле че ња ра на“ (1878), 
Дар вин Ч. „По ста нак фе ла по мо ћу при род ног од би ра ња“ (1878), „’Шта 
то пи шеш?...’: По све ће но се стри Ка та ри ни“ (1879). Алек са Ра до ва но вић 
(1852–1975), сту дент ме ди ци не, по ред књи жев них де ла пре вео је: Бе кет 
А. „Зе мља и при род ни по ја ви на њој“ (1870), Хе кел Е. „При род на исто ри ја 
по ста ња“ (1875). За по тре бе пре во да за по че ли су рад и на срп ској тер ми-
но ло ги ји, али и из ра ду соп стве них де ла. За бо ра вље не „Бе ле шке“ Ми ла на 
Ра до ва но ви ћа, ко је је Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство об ја вио 1877. 
у две обим не књи ге, нај бо љи су при каз збри ња ва ња ра ње них у срп ско-
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тур ским ра то ви ма. Пре ра на смрт од ту бер ку ло зе пре ки ну ла је пре ра но 
њи хов рад. Нео бич но обим но и зна чај но де ло би ло је по зна то са мо не ко-
ли ци ни зна ла ца и ни ка да ни је до жи ве ло пра ву струч ну и на уч ну афир-
ма ци ју.

За кљу чак. Бра ћа Ра до ва но вић су пре ве ли нај ак ту ел ни ја европ ска 
де ла, али она ни су би ла по пу ла ри зо ва на и ни су има ла ис так нут зна чај 
јер су бр зо за по ста вље на и за бо ра вље на, као и њи хо ви ауто ри. Све то мо-
жда го во ри о срп ском кул тур ном би ћу, али та де ла мо гу има ти да нас ве-
ли ки зна чај за из у ча ва ње тог вре ме на и вра ћа ње на шег ду га пре ма ве ли-
ком де лу и ауто ри ма.

Кључ не ре чи: исто ри ја ме ди ци не, 19. век, здрав стве не слу жбе

Увод

Срп ска ме ди ци на у сред њем ве ку је би ла на ни воу европ ске ме ди-
ци не. Ме ђу тим, док је Ср би ја би ла под тур ским роп ством, про шли су да-
ле ко од ње ве ли ки европ ски по кре ти (ху ма ни зам и ре не сан са, ра ци о на-
ли зам и ро ман ти зам), а ме ди ци на је до ве де на до нај за о ста ли је у Евро пи. 
Де ша ва ле су се ре во лу ци је и про гла ша ва не ре пу бли ке, а срп ска ре не сан-
са је ка сни ла че ти ри ве ка и не по сред но је ве за на за ње не ве ли ке устан ке 
и окол но сти у Евро пи(1,2). Упо ре до са за сни ва њем срп ске др жа ве осни ва ју 
се шко ле и фор ми ра се ње на са ни тет ска слу жба, гра ђан ска и вој на(3). То је 
зна чај но успо ре но не ра зу ме ва њем и не ма шти ном, а нај ви ше ра то ви ма 
ко је је но во о сно ва на, у по чет ку по лу ва зал на, Ср би ја во ди ла ра ди сти ца-
ња са мо стал но сти, ка сни је ра ди оства ре ња на ци о нал них сно ва и, на кра-
ју, уче ству ју ћи у свет ском ра ту. 

По сле ви ше ве ков ног кул тур ног и на уч ног за о ста ја ња, срп ска ме ди-
цин ска пу бли ци сти ка се за чи ње тек у дру гој по ло ви ни 19. ве ка и то пр во 
пре во ђе њем зна чај них европ ских де ла, а ка сни је, са раз во јем школ ства, 
пу бли ко ва њем пр вих уџ бе ни ка и вла сти тих де ла. Њи хов зна чај ни је ни-
ка да ис так нут и мно га од тих зна чај них де ла и њи хо ви ауто ри су ка сни је 
пот пу но за бо ра вље ни. 

Циљ ра да је да при ка же по чет ке срп ске ме ди цин ске пу бли ци сти ке и 
ис так не зна чај пре во ди лач ког опу са бра ће Ра до ва но вић.

Ма те ри јал и ме тод

Са ку пље ни су и ана ли зи ра ни пре во ди и де ла бра ће Ра до ва но вић из 
обла сти ме ди ци не, еко ло ги је и ево лу ци је пу бли ко ва ни у пе ри о ду 1864–
1879, као и ка сни је пу бли ка ци је о њи ма и њи хо вом де лу.
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Ре зул та ти

Ма рин ко Ра до ва но вић (Бо га тић, 1813–1881, Бе о град) и Јел ка рођ. Спу-
жић (Ша бац, 1821–1911, Бе о град) вен ча ли су се 1839. и има ли осмо ро де-
це. Ше сто ро де це је од ра сло, али су три си на умр ла од ту бер ку ло зе (Ми-
ха и ло, Ми лан и Алек са), а од ту ге за њи ма и нај мла ђа ћер ка Ка та ри на  
(Бе о град, 1858–1878, Бе о град). Оста ле су две ћер ке: Ан ка (1844–1916, уда та 
за Пан ту Срећ ко ви ћа про фе со ра Ве ли ке шко ле) и Ца на (1848–1937, уда та 
за Ди ми три ја То пу зо ви ћа). Ма рин ко је слу жбо вао је у Шап цу, Кра гу јев цу 
и Бе о гра ду и био углед ни су ди ја, „по пе чи тељ“ (ми ни стар) прав де, члан 
Ве ли ког су да. По зна то је ње го во уче шће у тзв. „Мај сто ро ви ће вој за ве ри“ 
(„Ка ра но вач ки слу чај“). На и ме, Суд сме де рев ског окру га осу дио је 1864. 
го ди не Ан то ни ја Мај сто ро ви ћа, пен зи о ни са ног са вет ни ка и 25 ње го вих 
дру го ва, да су вре ђа ли вла да ра (кне за Ми ха и ла) и да су хте ли да га зба це 
са пре сто ла. Кри ви ца се ни је мо гла до ка за ти и Ве ли ки суд је све оп ту же-
не осло бо дио. Ме ђу тим, за ка зну су осу ђе ни пред сед ник су да Јо ван Фи-
ли по вић и чла но ви Је врем Гру јић и Ма рин ко Ра до ва но вић. Ма рин ко је 
осу ђен на три го ди не за тво ра и из др жа вао их у Ка ра нов цу (Кра ље ву). У 
за тво ру је пре во дио жи ти ја све та ца и три су об ја вље на 1866. го ди не: Жи-
ти је св. Ни ко ле, Жи ти је св. Ђор ђа и Жи ти је св. Јо ва на Кр сти те ља.

Ипак, Ма рин ко је био и нај не срећ ни ји отац ко ји је до по след њег да-
ха по ма гао сво јим си но ви ма да пре ве ду нај ак ту ел ни ја европ ска де ла из 
обла сти пра ва, ме ди ци не, еко ло ги је и ево лу ци је. 

Ми ха и ло (Ми ја и ло) Ра до ва но вић (Ша бац, 13. ав густ 1840–12. април 1863, 
Бе о град) за вр шио је бе о град ски Ли цеј, по том пра ва у Па ри зу и по себ но се 
упо знао са др жав ним ин сти ту ци ја ма Бел ги је и Швај цар ске. Вра тио се 1862. 
и био по ста вљен за чи нов ни ка Ми ни стар ства прав де. Ре дов ни члан Дру-
штва срп ске сло ве сно сти по стао је 13. ја ну а ра 1863. Отац Ма рин ко у свом 
до пи су Ве ли кој шко ли, уз по пис би бли о те ке ко ју по кла ња, ка же:. „И ако ни
је на вр шио био 23. го ди не жи во та из нео је на јав ност ове ра до ве сво је...: Осно ви 
ка зни тел ног пра ва; По ро та у Ин гле ској; Јав ност у су ђе њу; Сло бо да ... у Ин гле
ској; Но та ри у Фран цу ској; За кон о адво ка ти ма; Суд ске за пи ске; Суд ске бе ле шке; 
Тур ско срп ски су коб; Лузернa у Швај цар ској; Ка вур“. Не до ста ју у овом спи ску 
„О ка зна ма ко ји ма се од у зи ма сло бо да“ и ви ше пре ве де них ра до ва пу бли-
ко ва них у ча со пи си ма. Нај зна чај ни ји ње го ви пре во ди су: „Ју сти ни ја но ве 
ин сти ту ци је“(4), и Ор то ла на но ве „Осно ви ка зни тел ног пра ва“(5) са укуп но 
ви ше од 700 стра ни ца, а об ја вље ни су 1864. (после ње го ве смр ти). У ва зал ној 
и не пи сме ној Ср би ји, са прав ним си сте мом и школ ством у по во ју, по ја ви ла 
су се де ла ка квих је би ло ма ло у Евро пи и омо гу ћи ла из у ча ва ње пра ва на 
са мим из во ри ма. О зна ча ју де ла го во ре и три чи ње ни це: то су за че ци са мог 
прав ног је зи ка и тер ми но ло ги је, рек тор Ве ли ке шко ле је тра жио 1879. од 
ми ни ста ра про све те и цр кве них де ла да се „Ин сти ту ци је Ју сти ни ја но ве“ 
до штам па ју јер је књи га рас про да та и тре ба ло је још 50 го ди на да се по ја ви 
но ви пре вод Лу ја Ба ко ти ћа. На жа лост, пре вод је ка сни је за бо ра вљен.
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Ми лан Ра до ва но вић (Кра гу је вац, 17. ок то бар 1849–21. мај 1878, Бе о град) 
за вр шио је пра ва на Ве ли кој шко ли, а по том упу ћен као др жав ни сти пен ди-
ста на сту ди је ме ди ци не у Бер лин. Због озбиљ них кр во лип та ња, пре шао је 
по сле три го ди не (1873) у Хај дел берг. На по зив срп ских вла сти вра тио се 1876. 
у Ср би ју и у чи ну са ни тет ског по руч ни ка уче ство вао у срп ско-тур ским ра-
то ви ма као ле кар ски по моћ ник у бе о град ској вој ној бол ни ци, а ка сни је као 
ор ди ни ра ју ћи ле кар у ба ра ци кне ги ње Ју ли је (ба ра ка бр.2) у авли ји бол ни це. 
Од ли ко ван је Та ков ским кр стом и кр стом Срп ског дру штва Цр ве ног кр ста. 

Ми лан је по чео са пу бли ко ва њем пре во да бе ле три сти ке у „Ви ли“, али 
убр зо (од 1870) се у ча со пи си ма ја вља ју пре во ди на уч них чла на ка, кри-
ти ка и од ло ма ка из обим ни јих де ла. Ис ти чу се пре во ди осам обим них 
књи га са ви ше од 1600 стра на: Гро ве, У. Р. „Фи зи ка: фи зич ке си ле и уза јам-
ни од но шај“ (1870), Ди Боа-Рај мон Е. „О гра ни ца ма са зна ва ња при ро де“ 
(1873), Свја тлов ска Р. „О деј ству хло ра ла-хи дра та у пе ри јо ди отва ра ња ма-
те ри це и ис ту ра ња пло да“ (1876), Есмарх Ф. „Пр ва по моћ ра ње но ме“ (1876), 
Хај фел дер О. „Во је ни хи рур гиј ски треб ник“ (1877), „Аера ци јо на ме то да 
ле че ња ра на“ (1878), Дар вин Ч. „По ста нак фе ла по мо ћу при род ног од би-
ра ња“ (1878), „’Шта то пи шеш?...’: По све ће но се стри Ка та ри ни“ (1879). Ме-
ђу тим, ка ко ње гов отац пи ше: „А у ру ко пи су оста ли су мно ги ра до ви ње го ви 
ко ји на жа лост мо же би ти не ће мо ћи сви без ње го ве ко рек ту ре све та ви де ти. 
Зна ју ћи да се књи жев ним ра дом мно го ви ше по ма же ра ње ним и бо ле сним вој
ни ци ма не го ре цеп том и руч ном по мо ћи јед ног ле ка ра у бол ни ци, Ми лан је за 
вре ме про шлог ра та за не за ви сност, на пи сао она сво ја на пред спо ме ну та ле
кар ска де ла, пред по ста вив ши их на уч ном при род њач ком ра ду сво ме, Дар ви
но вог де ла „О по стан ку фе ла“; ко је је у штам пу да то би ло и тим је он по ка зао 
оду ше вље ност сво ју за обил ну бр зу по моћ у ин те ре су Отаџ би не сво је... “.

По ред пре во да об ја вио је и две обим не књи ге бе ле жа ка о ле кар ским 
ис ку стви ма за вре ме ра та и за вр ша вао је де ла сво је пре ра но умр ле бра ће 
(„Осно ви ка зни тел ног пра ва“ и „При род на исто ри ја по ста ња“).

Алек са Ра до ва но вић (Кра гу је вац, 15. март 1852–12. март 1875, Ме ра ни, 
Ал пи, пре нет у Бе о град 22. мар та 1875), за вр шио је пра ва на бе о град ској 
Ве ли кој шко ли 1870, а сле де ће го ди не за по чео сту ди је ме ди ци не у Бер ли-
ну. Пре во де при по ве да ка по чео је да об ја вљу је 1868. у „Ви ли“, уче ство вао у 
пре во ду „Ту ма че ње при род них по ја ва или за што – за то“(6) (књи га на гра-
ђе на је из књи жев ног фон да Или је М. Ко лар ца) и пре вео је: „Зе мља и при-
род ни по ја ви на њој“(7) и „При род на исто ри ја по ста ња“(8) (књи га је би ла 
на гра ђе на са 100 ду ка та из фон да За ду жби не Или је М. Ко лар ца).

Ди ску си ја

Зна чај де ла бра ће Ра до ва но вић нај бо ље ис ти чу окол но сти у ко ји ма 
су на ста ла: у по лу ва зал ној Ср би ји по сле ви ше ве ков ног роп ства, у вре ме 
општег не зна ња и не пи сме но сти, не по зна ва ња стра них је зи ка, са тек 
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за по че тим фор ми ра њем школ ског си сте ма и са ни тет ске слу жбе, без до-
вољ но ле ка ра, без ме ди цин ске пу бли ци сти ке. Брз на пре дак и на док на да 
из гу бље ног би ли су оне мо гу ће ни че стим ра то ви ма, а Ср би ја је у пе ри о-
ду 1876–1918. во ди ла шест ра то ва и про ве ла у ра ту 13 го ди на или 1/3 тог 
вре ме на(9). При кљу че ње на пред ној Евро пи до дат но оте жа ва ју срп ске на-
ви ке, не мар, инерт ност, за вист, су је та и – за бо рав ност. Мо жда је из овог 
пе ри о да мно го то га тре ба ло за бо ра ви ти, али не све. 

Бе о град је имао 1859. го ди не 18 900, а 1862. го ди не 14 760 ста нов ни ка. 

Раз вој школ ства

По чет ком 19. ве ка школ ски си стем прак тич но ни је по сто јао. Ма ло 
основ них шко ла фор ми ра них за вре ме I срп ског устан ка, рас фор ми ра-
но је по сле 1813. Тек Ха ти ше риф од 30. но вем бра 1830. при зна је Ср би ју 
као ауто ном ну кне же ви ну са уну тра шњом са мо у пра вом и на след ним 
кне жев ским до сто јан ством, а тач ком 8 да та је сло бо да да „Ср би има ће 
власт по ста вља ти у зе мљи сво јој пе чат ње књи га, бол ни це за сво је бо ле сни
ке и шко ле ра ди вос пи та ни ја де це сво је“. Не пи сме ни кнез Ми лош до нео 
је: „Устав на род ни шко ла у Кња жев ству Ср би је“ (1833, уста но вље не на-
род не шко ле: ма ле, ре дов не и ве ли ке), „План за шко ле ка ко има ју по-
сто ја ти“ (1836) и „На зна че ни је учеб ни пред ме та“ (1838, план и про грам  
на ста ве)(10). 

Пр ва сред ња шко ла (тро ра зред на) осно ва на је 15. ок то бра 1830. под 
на зи вом „Вер хов на“, ко ја је пре ме ште на 1833. у Кра гу је вац. Мар та 1835. 
пре тво ре на је у че тво ро ра зред ну, по том у пе то ра зред ну гим на зи ју. Исто-
вре ме но су осно ва не дво ра зред не по лу гим на зи је у Шап цу, Чач ку (Ужи-
цу) и За је ча ру (Не го ти ну). 

Кња жев ско-срп ски Ли цеј осно ван је 19. ју на 1838. у Кра гу јев цу као 
нај ви ши на уч ни за вод са за дат ком да спре ма др жа ви обра зо ва не и 
струч не чи нов ни ке „... да рас про сти ре по на ро ду све тлост и про све ту“. 
Ре фор мом из 1863. Ли цеј је пре ра стао у Ве ли ку шко лу („На уч но за ве де-
ни је за ви шу и струч ну из о бра же ност”). Има ла је три фа кул те та: фи-
ло зоф ски, прав ни и тех нич ки. На Тех нич ком фа кул те ту се пре да ва ла 
је ста стве ни ца (при род на исто ри ја, при ро до пис, по зна ва ње при ро де), а 
сту ден ти Фи ло зоф ског и Прав ног фа кул те та учи ли су и зо о ло ги ју, бо та-
ни ку и ми не ра ло ги ју са ге ог но зи јом. Про фе сор свих гра на је ста стве ни-
це био је др Јо сиф Пан чић ко ји је из ра дио 1855. „Кра так пре глед пре да ва
ња из Је сте стве не исто ри је о цар ству жи во ти ња (зо о ло ги ја) и о цар ству 
рас те ни ја (бо та ни ка)“ и на пи сао пр ви рад из је ста стве ни це („Је ста стве-
ни ца у основ ној шко ли“, штам пан 1876. у ча со пи су „Шко ла“. О зна ча ју 
и на ста ви је ста стве ни це пи сао је: „При род не ства ри ни су ма ште, ко је се 
у на дра же ном мо згу за чи њу, ни су ми сли ко је мо гу чи та њем или чу ва њем да 
се схва те и за пам те, при род не ства ри мо ра ју да се очи ма ви де и пр сти ма 
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опи па ју. Је ста стве ни ца се не учи из књи ге, у ко јој је са мо обе ле жен ред ко јим 
ва ља да те жи на ста ва, је ста стве ни ца се учи нај бо ље у по љу, у шу ми, на бр
ду – у са мој жи вој при ро ди“.

Фор ми ра ње са ни тет ске слу жбе

По чет ком 19. ве ка у Ср би ји ни је би ло ле ка ра(11,12). Пр ви су по че ли да 
до ла зе од 1819.(13,14), а 1829. би ло их је пет: Јо ван Сте јић1 (15), Ку ни берт у Бе о-
гра ду, Ђор ђе Но ва ко вић у Ја го ди ни, не по зна ти Рус у По жа рев цу и не по-
зна ти тур ски ле кар у Чач ку(16). У исто вре ме (од сре ди не 18. до сре ди не 19. 
ве ка) у Но вом Са ду ра ди ло је 30 Ср ба ле ка ра. Они су рет ко пре ла зи ли у 
Ср би ју, а ни ка ко се ни су на се ља ва ли због оп ште, лич не и еко ном ске не-
си гур но сти. 

Ни је ус пео по ку шај кне за Ми ло ша да, пре ко Ву ка Ка ра џи ћа, до ве-
де Ср бе ле ка ре из Аустро-Угар ске. Ни је ус пео ни по ку шај сти пен ди ра ња 
(1828–1832) мла дих Ср ба ко ји су за по че ли сту ди је ме ди ци не. По је ди ни су 
умр ли за вре ме сту ди ја (Ан то ни је Не дељ ко вић и Алек сан дар Бу ди ми ро-
вић), по је ди ни ни су за вр ши ли или се ни су вра ти ли (Сте фан Ми ха и ло-
вић, Па вел Ја ков чић), а Ја ков Ужа ре вић „ни је био до сто јан кне же ве ми ло
сти“(17,18). Оправ да ли су по ве ре ње и ула га ње са мо: Мак сим Ни ко лић Ми-
шко ви чев 2, Кон стан тин Ми ха и ло вић и Стeва Ми ло са вље вић. 

По ло жај док то ра у Ср би ји ни је био за ви дан. При ват не прак се прак-
тич но ни су има ли иако их је би ло ма ло. На род је и да ље ишао код хе ћи-
ма, ра на ра и вра ча ра. Је ди ни из лаз би ла је др жав на слу жба, а та мо их је 
че као га зда Ми лош. По ред то га што им је за ки дао од пла те, ма ло је ре-
ћи да их ни је по што вао. По ред све га, до но сио је и ме ди цин ске уред бе. 
У Ми ло ше вој Ср би ји би ло је ви ше епи де ми ја ко ле ре(19), а пр во упут ство 
на пи сао је 1831. нај ве ро ват ни је др Јо ван Сте јић, али је кнез Ми лош већ дао 
ми шље ње о ети о ло ги ји ко ле ре3. У то ку сле де ће епи де ми је ко ле ре Со вјет 
је из дао 26. ју ла 1836. упут ство („Пра ви ло – ка ко се ва ља од ко ле ре чу ва ти, 
ка ко се ко ле ра мо же по зна ти, ка ко се од њег ва ља ле чи ти и ка ко се по сле 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 захвално-
сти за новчану помоћ у току студија, своју докторску дисертацију посветио је кнезу Милошу 
и био његов веран присталица.

3  Акт бр. 2155 од 18. ав гу ста 1831. „Одо бра ван што сте кон ту мац (ка ран тин) у Бе о гра ду ба та-
ли ли, јер за и ста про тив ко ле ре ни ка ко ве полз не не чи ни, бу ду ћи је осве до че но, да је бо лест 
тог свој ства, да се ва зду хом рас про стра ња ва и вла жно стћу по ло же ни ја ме ста и из дру гих при-
чи на (узрок) до би ва и ум но жа ва, а ни је при леп чи ва“.
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ва ља вла да ти“) ко је је, ве ро ват но, на пи сао др Кар ло Па цек. Од мах, су тра-
дан кнез Ми лош, „Ње го ва Све тлост Но 3038 од 27 Ју ли ја... од го ва ра ју ћи на ра
порт Со вје та А. 1741 ши ље дру го пра ви ло ‚Лек од ко ле ре‘...а оно ‚Пра ви ло ка ко 
се ва ља од ко ле ре чу ва ти‘ и про ча ја да од ис прав ни че ства на траг уз и ште, јер 
је об шир но и це ли нес ход но со чи ње но, да се на род тим јошт ви ше не уз бу њу је, 
јер је оно Пра ви ло чо век со чи нио, ко ји по сво јој при ли ци ко ле ре ни је ни ви део а 
дак мо ли ле чио, но пи сао је из књи га и ра зу ма“. Ми лош је свој ре цепт по слао 
по себ но и др Па це ку. 

Об ја вљи ва њем „Ха ти ше ри фа“ до зво ље но је да „Ср би мо гу за сни ва ти 
бол ни це“. Пет го ди на ка сни је до не шен је пр ви срп ски – „Сре тењ ски устав“, 
а Ми лош за вр ша ва ства ра ње пр вих вој них је ди ни ца у ци љу „чу ва ња јав
ног без бје ди ја и по рет ка“. У овом уста ву ста јао је и па ра граф: „Ста ра ти се 
о сред стви ма ко ји ма ко ји ма би се здра вље вој ни ка одр жа ло и о бол ни ца ма и о 
дру гим за вој ску по ле зни ма за ве де ни ја ма“. На жа лост, устав ни ко ни је при-
знао, али пр ви вој ни ле ка ри рас по ре ђе ни су исте го ди не, а од 1836. по-
чи ње фор ми ра ње и гра ђан ске здрав стве не слу жбе и бол ни ца(20). Пре ма 
из ве шта ји ма Вла да на Ђор ђе ви ћа, ста ње у тим бол ни ца ма би ло је ка та-
стро фал но. Би ле су сме ште не у де лу ка сар не (као у Бе о гра ду) или у де лу 
ка фа не (у Чач ку). Прак тич но су би ле без ика квог осо бља и не ге, а док тор 
је ле ко ве да вао из сво је тор бе. Ле че ње у бол ни ца ма сво ди ло се на две ства-
ри: хла ђе ње ле дом и пу шта ње кр ви по мо ћу пи ја ви ца.

У Ср би ју до ла зи све ви ше ле ка ра, углав ном из Аустро-Угар ске (нај ви-
ше из Вој во ди не, а из Хр ват ске др Јо сиф Пан чић) та ко да их је 1855. би ло 
око 30, ка да је ме ди ци ну у Па ри зу за вр шио др жав ни пи то мац др Сте ва 
Ми ло са вље вић4, пр ви Ср би ја нац ле кар(21,22). Вла дан Ђор ђе вић је у сво јим 
„Пи сми ма“(23) из но сио сво је ви ђе ње ор га ни за ци је са ни тет ске слу жбе 5, 
али без ефек та. А ра то ви су по че ли. 

На по чет ку Пр вог срп ско-тур ског ра та6 Ср би ја је има ла 60 ле ка ра (19 
вој них), 10 ле кар ских по моћ ни ка (5 вој них) и 26 апо те ка ра (1 вој ни). Из 
Аустро-Угар ске, нај ви ше из Вој во ди не, у Ср би ју је до шло 23 ле ка ра срп-
ског по ре кла. Сма тра се да је по сле ових ра то ва, из Вој во ди не у Ср би ју, 
до шло 32 ле ка ра(24). За хва љу ју ћи по мо ћи Цр ве ног кр ста из це ле Евро пе, а 
нај ви ше из Ру си је и Ен гле ске, у ра ту је би ло: 120 док то ра ме ди ци не и хи-
рур ги је, 49 ле ка ра и вра че ва и 157 апо те ка ра(25). Нај бо љи при каз са ни тет-
ског збри ња ва ња у Бе о гра ду и у бол ни ца ма стра них ми си ја дао је Ми лан  

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, поли-
тички 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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Ра до ва но вић у „Бе ле шка ма“ ко је је у две књи ге штам пао Срп ски ар-
хив(26,27). Ни је та чан по да так, ко ји се че сто на во ди, да је по сле па ље ња ар-
хи ве 1915. го ди не у то ку по вла че ња ср ске вој ске, „Исто ри ја са ни те та“ Вла-
да на Ђор ђе ви ћа, је ди ни из вор са ни тет ских по да та ка из овог пе ри о да.

У Дру гом срп ско-тур ском ра ту7 Ср би ја је има ла 64 ле ка ра, 41 ле кар-
ска по моћ ни ка и 25 апо те ка ра, укуп но 130, а по фор ма ци ји, тре ба ло је 411. 
По ку шај ан га жо ва ња стра них дру шта ва Цр ве мог кр ста ни је ус пео, као 
ни по ку шај „ан га жо ва ња плат ног ме ди цин ског пер со на ла“. Срп ски са ни тет 
овај пут је ра то вао сам8. Срп ски са ни тет је ушао у рат са 45 ле ка ра, 34 ле-
кар ских по моћ ни ка и 19 апо те ка ра 9. На сре ћу рат је тра јао крат ко(28). На 
не сре ћу од ви јао се зи ми. 

У то ку Пр вог и Дру гог срп ско-тур ског ра та као ле кар ски по моћ ни ци 
у пољ ским бол ни ца ма ра ди ли су и мно ги сту ден ти ме ди ци не, као што 
су: Ла за Ла за ре вић, Во ји слав Суб бо тић, бу ду ћи отац срп ске хи рур ги је, 
Ми лан М. Ра до ва но вић и дру ги. 

Ме ди цин ска пу бли ци сти ка

Док се у сред њо ве ков ној Ср би ји је ло злат ним ви љу шка ма и ка ши ка-
ма, у све ту се по че ло са штам па њем књи га. Док је свет от кри вао на уч ни 
ме тод и нео п ход ност пу бли ко ва ња са зна ња, у Ср би ји је би ло за бра ње но 
пи са ње „из књи га и гла ве“. Због мно го че га, не са мо због роп ства, у Ср би ји 
се ка сни ло че ти ри ве ка са пр вим штам па ним тек сто ви ма.

Пу бли ка ци је на срп ском је зи ку би ле су рет ке и штам па не су ино-
стран ству. Нпр. др Јо ван Сте јић је још 1826. пре вео и об ја вио у Бе чу „Ма
кро ви о ти ку“ Кри сто фа Ху фе лан да (H. V. Hu ve land)(29). У оп шир ном пред го-
во ру из но си и про блем срп ског пра ви пи са и ор то гра фи је са сво јим ви ђе-
њи ма ре ше ња, а овај рад на ста вља и као члан Дру штва срп ске сло ве сно-
сти(30,31). 

Све до сре ди не 19. ве ка, Вук Ка ра џић је био нај плод ни ји срп ски ме-
ди цин ски пи сац! Ве ро ват но пр ви ме ди цин ски спис штам пан у Ср би ји је 
оп шир но „По у че ни је – за ле че ње Бо лест ни ка од бо ле сти хо ле ре по оним ме
сти ма гди Док то ра не ма и Сред ства ко и ма се од ове бо ле сти са чу ва ти мо же“ 
ко је је нај ве ро ват ни је на пи сао др Јо ван Сте јић. Штам па ри ја је до не ше на 
ма ја 1831. из Пе тро гра да, а Упут ство је иза шло 9. сеп тем бра 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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Пр ва штам па на књи га у Ср би ји је Сте ји ћев „Са бор исти не и на у ке“. То 
је и ве ро ват но раз лог су ко ба са Ми ло шем јер је штам па на без кне же ве до-
зво ле, Ву ко вим пи смом, уз нео про сти ве кри ти ке и сло бо до ум не ми сли! 
Вук Ка ра џић је об ја снио у пи сму кне зу Ми ло шу да је „тај спис опа сни ји за 
вас од про кла ма ци је Ча ра пи ћа и учи те ља Ми је“!(32) Јо ван Сте јић је био при-
хва тио Ву ко во пи смо(33), али је бра нио и пра во да се уно се цр кве но-сло-
вен ске ре чи, а ор то гра фи ја ко ју је на пи сао, прак тич но је оне мо гу ћи ла 
уво ђе ње Ву ко вог пи сма до 1868. го ди не.

До ла зак Јо си фа Пан чи ћа10 ма ја 1846. у Ср би ју има по се бан зна чај. 
Про цват на уч ног ми шље ња у дру гој по ло ви ни 19. ве ка у Евро пи, за хва-
љу ју ћи ње му при су тан је и у бе о град ској Ве ли кој шко ли. Ути цај Јо си фа 
Пан чи ћа на чи та ве ге не ра ци је ака де ма ца је огро ман и чи ни се пре су дан 
за да љи раз вој на уч ног ми шље ња у Ср би ји. Ме ђу тим, нај ва жни је је да им 
от кри ва сми сао чи ње ни ца ко је тре ба за па зи ти, опи са ти и раш чла ни ти, 
а по том их ску пи ти, раз вр ста ти, ана ли зи ра ти и уоп шти ти. Ти ме је фун-
ди рао у Ср би ји ме то до ло ги ју на уч ног ис тра жи ва ња. Фор ми ра ње на уч ног 
ми шље ња во ди ње го ве ђа ке у уч тив ин те лек ту ал ни скеп ти ци зам и од-
ме ре ни кри ти ци зам, а да је на уч но са зна ње, као оп ште до бро, нео п ход но 
и об ја ви ти. За то Ми лан Ра до ва но вић ка же: „Вред ни је је пу бли ко ва ти је дан 
фа кат, па ма ко ли ко не зна тан и ма ли не го на пи са ти ку пу са ру ми сли пре жи
ве лих и из ан ђа лих“. Је дан век ка сни је Ен гле зи то ка жу као „pu blish or pe rish“ 
(„об ја ви ти или про па сти“).

Пан чић је сво је уче ни ке сти му ли сао на упо зна ва ње но вог и пре во ђе-
ње нај ак ту ел ни јих европ ских де ла. И да нас је бо ље пре ве сти до бар стра-
ни уџ бе ник, не го на пи са ти вла сти ти, пре на тр пан и не до ре чен, ло ше 
кон ци пи ран скуп не ја сних и не по треб них по да та ка. И по ред за кон ске 
оба ве зе пу бли ко ва ња уџ бе ни ка, у вре ме не раз ви је ног школ ства, не по-
зна ва ња стра них је зи ка, не раз ви је ног срп ског је зи ка и тер ми но ло ги је, 
пре во ди ла штво је би ло нај бо ље ре ше ње. Та ко Ми лан и Алек са Ра до ва но-
вић пре во де Дар ви но во „По ре кло вр ста“(34) и Хе ке ло ву „При род ну исто-
ри ју по сто ја ња“(35). Су прот на су ми шље ња о Пан чи ће вом (ан ти)ево лу ци-
о ни зму. Чак и Ми лан Ра до ва но вић у пред го во ру Алек си ног пре во да Ха-
ке ло вог де ла пи ше дво сми сле но о Пан чи ћу: „Дру го из да ње Зо о ло ги је ње го ве 
ко ја се нас ов де по нај ви ше ти че, иза шло је 1872. го ди не. Она је пи са на по Милн
Едвард су, Ага си цу и Лај ни су. И ауто ри, и зо о ло шки ма те ри јал овог уџ бе ни ка 
и раз ме штај ње гов уз где ко је ре флек си је по што ва ног пи сца от кри ва ју од мах, 
да он са те о ри јом ево лу ци је не ма ни шта за јед нич ко. Та ко исто у свим оста
лим де ли ма ње го вим из ло жен је са мо пре бо гат ма те ри јал је ста стве нич ки без 
ика квих ре флек си ја, или, ов де, он де про ви ру ју по где ко ја фи ло зоф ска ми сао, 
ко ја ни ка ко не иде у при лог На у ци о раз ви ћу... Ме ђу тим, љу то би се пре ва рио 
онај, ко ји би из овог за кљу чи ти хтео да је г. Пан чић на чел ни бо рац про ти ву 

10 Јосиф Панчић (1814–1888), доктор медицине и ботаничар, професор и ректор Велике шко-
ле 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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док три не ево лу ци је. Круг ње го вог ра да ни је са мо штам па. На ма јо ште зво не 
ре чи ње го ве, из го во ре не јед ном при ли ком у ка би не ту ње го вом: „Ви ди те књи гу 
ову – по ка зу ју ћи на Дар ви но ву Ori gin of Spe ci es – да ли је са мо ика ко мо гу ће, ја 
ова ко стар, сео бих да је пре во дим“. Упра во Пан чић их је сти му ли сао за пре-
во ђе ње Дар ви на, а ве ро ват но за бу ну пра ви и Пан чи ће во од би ја ње по ну де 
ми ни стра С. Сре те но ви ћа да уз бо га ту на гра ду до вр ши пре вод Дар ви на11. 
У сва ком слу ча ју, Алек са и Ми лан Ра до ва но вић су пре во ди ма Хе ке ла и 
Дар ви на осно ва ли ево лу ци о ни зам код нас и за то их тре ба сма тра ти јед-
ним од по кре та ча мо дер ни за ци је при род њач ких на у ка у Ср би ји.

Др Аћим Ме до вић, про фе сор на Ве ли кој шко ли, пи сац је пр вих ме ди-
цин ских уни ве зи тет ских уџ бе ни ка код нас („Суд ска ме ди ци на за прав ни
ке“, 1865. и „Суд ска ме ди ци на за суд ске, по ли цај не и са ни тет ске зва нич ни ке, 
за адво ка те и оста ле прав ни ке“, 1866). Сво ја пре да ва ња са те ча ја за бер бе ре 
(бол ни ча ре) из дао је 1869. у књи зи „Ма ле хи рур гиј ске услу ге и пр ва по моћ у 
по вре да ма те ла“. Из дао је 1871. и уџ бе ник за јав ну и со ци јал ну хи ги је ну 
„Са ни тет ска по ли ци ја“.

Срп ско ле кар ско дру штво фор ми ра но је 1872. го ди не и исто вре ме но 
ње го во гла си ло Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство, чи ји је пр ви број иза-
шао 1874. Срп ски ар хив, до да на шњих да на има во де ћи струч ни и на уч-
ни ме ди цин ски зна чај у Ср би ји.

Да ли има ве ће тра ге ди је од суд би не бра ће Ра до ва но вић? Умр ли су 
пре мла ди, њи хо ва би бли о те ка је из го ре ла, гроб ни ца по ру ше на и, по врх 
све га, би ли су пот пу но за бо ра вље ни су(36,37)! 

По ја ва од ре ђе них бо ле сти би ла је од та квог зна ча ја да је бу квал но 
ме њан ток исто ри је (и по ли ти ке)(38). Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка пра-
ва по шаст кул тур не Евро пе би ле су спе ци фич не за ра зе. На и ме, око 20% 
европ ске ин те ли ген ци је би ло је за ра же но си фи ли сом, а од ту бер ку ло зе је 
уми ра ло 12,5% ста нов ни ка Евро пе. И у Евро пи су књи жев ни ци уми ра ли 
че шће у од но су на ста нов ни штво, али у Ср би ји је од ту бер ку ло зе умр ло 
ви ше од по ло ви не књи жев ни ка(39), као нај ве ћа си ро ти ња. Сма тра на је чак 
и бо ле шћу пе сни ка. У вре ме др жав ног и кул тур ног пре по ро да Ср би је, од 
по ло ви не 18. ве ка, срп ску књи жев ност углав ном су ства ра ли мла ди ћи, а 
до ла зи ли су из ши рих сло је ва по ро бље ног и си ро ма шног на ро да. По ред 
то га, књи жев ни рад у нас је не за хва лан по сао, по не кад јед нак стра да њу. 
Ми ха и ло Мак си мо вић је за пи сао још 1792. у Бе чу у јед ном са ти рич ном 
спи су: „Од серб ске ли те ра ту ре жи ве ти јест то ли ко ко ли ко од ка пу ци на чор
бу но си ти (би ти про сјак)“. Бо лест бе де и си ро ма штва по ко си ла је ви ше од 
50% срп ских књи жев ни ка у овом пе ри о ду, зна чај но че шће у од но су на 
ста нов ни штво у истом вре ме ну, а код умр лих до 35. го ди не жи во та ту-
бер ку ло за је би ла узрок смр ти у 2/3 слу ча је ва. Про се чан жи вот ни век код 
304 умр лих књи жев ни ка био је 39,9 го ди на, а код еви ден ти ра них ту бер-
ку ло ти ча ра 35,9 го ди на. Ни је бо ље ни са сли ка ри ма (про сеч ни жи вот ни 

11  Публикована су осам од 15 поглавља. Милана Радовановића је прекинула смрт у 
кориговању рукописа припремљеног за штампу. 
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век 38 го ди на) и ком по зи то ри ма (про сеч ни жи вот ни век 37,7 го ди на). Кра-
так жи вот ни век је глав ни узрок ма лих опу са или „крат ких ам пли ту да“ 
ка ко ка же Јо ван Цви јић. Иако има де ла трај них вред но сти, ве ро ват но би 
их би ло још ви ше и још зна чај ни јих да их је ви ше пи са но „ста ло же ним 
умом и мир ном ру ком зре лог ге ни ја“, а не у то ку бор бе за го лу ег зи стен ци ју. 
Ипак, за не пу них 11 го ди на рад ног ве ка Ла за Ла за ре вић је ство рио де ло за 
ко је је по треб но не ко ли ко рад них ве ко ва. За не пу них 40 го ди на жи во та и 
11 го ди на ра да на ста ла је јед на од нај бли ста ви јих зве зда срп ског ме ди цин-
ског и књи жев ног не ба. Ла за Ла за ре вић је у ме ди ци ни наш пр ви кли ни чар 
и наш пр ви на уч ник ко ји је свет ској ме ди цин ској на у ци дао свој (и наш) 
до при нос и оста вио не из бри сив траг(40). Као књи жев ник сма тра се осни ва-
чем срп ског ре а ли зма и нај пре во ђе ни ји је наш ле кар-књи жев ник, пре во-
ђен на ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, ита ли јан ски и све сло вен ске је зи ке. 

Зар има „кра ће ам пли ту де“ од бра ће Ра до ва но вић: Ми ха и ло и Алек са 
Ра до ва но вић су има ли са мо по не ко ли ко го ди на про ве де них у ра ду, а Ми-
лан мо жда 7–8 го ди на. А упра во, Ми ха и ло (1840–1863), Ми лан (1849–1878) 
и Алек са (1852–1875) сво јим књи жев ним, ме ди цин ским и пре во ди лач ким 
ра дом за чи ња ли су на но вим осно ва ма струч ну пу бли ци сти ку код нас. 
Пре ве ли су нај зна чај ни ја прав на, при род њач ка и ме ди цин ска де ла оног 
до ба, ка да је у Ср би ји би ло све га не ко ли ко пу бли ко ва них де ла. Ти ме су 
уво ди ли у Ср би ју европ ских дух, про све ту, на у ку, ма те ри ја ли зам, ра ци-
о на ли зам... Дар ви нов ево лу ци о ни зам је уз др мао око ре ла схва та ња у це лој 
Евро пи јер је „По ре кло вр ста“12 из ко ре на ме ња ло по гле де на свет: чо век ви-
ше ни је се бе при хва тао као ство ре ног и по слу шног (бо жи јег), већ као на-
ста лог, про мен љи вог, са мо све сног и од го вор ног де ла при ро де(41). 

Бра ћа Ра до ва но вић су пре во ди ли са ен гле ског, фран цу ског, не мач-
ког, ру ског, че шког, бу гар ског, ла тин ског је зи ка. Има ли су јед ну од нај бо-
га ти јих би бли о те ка у он да шњем Бе о гра ду са 891 књи гом. По сле њи хо ве 
смр ти, отац је по кло нио би бли о те ку ђа ци ма Ве ли ке шко ле13. Би бли о те ка 
је ка сни је пре не та у На род ну би бли о те ку и на жа лост из го ре ла у бом бар-
до ва њу 1941. Је ди но се спи сак књи га чу ва у Ар хи ву Ср би је. Отац је Ве ли кој 
шко ли по кло нио и ко стур, за ко ји је мо лио рек то ра да оста не на Ве ли кој 
шко ли и да се Вла дан Ђор ђе вић бри не о ње му.

У исто вре ме су за че ли рад на срп ској тер ми но ло ги ји „ex ni hi lo“(42). 
Као при мер мо же по слу жи ти тер мин „еко ло ги ја“ ко ји не ко ри сти Дар-
вин, али га Алек са Ра до ва но вић, сту дент ме ди ци не, де фи ни ше пре во де-
ћи Хе ке ла14 као „збир зна ња ко ја се од но се на еко но ми ју при ро де... еко ло ги ја 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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из у ча ва ње свих сло же них уза јам них од но са, ко је Дар вин на зи ва усло ви ма и бес по
штед ном бор бом за оп ста нак“. Све стан про бле ма тер ми но ло ги је Алек са Ра-
до ва но вић је пи сао: „...Што се на уч них тер ми на ти че, би ло ми је вр ло те шко 
на ћи се у не у ре ђе ном ста њу Је ста стве ни це на ше. Ту сам узео за прин цип по слу
жи ти се са мо оним срп ским на уч ним тер ми ни ма ко је сам у де ли ма г. Др Пан чи ћа 
на шао...“ и др жа ти се Пан чи ће ве пре по ру ке: „...Ме ђу тим, не мој мо пре на гљи
ва ти у ко ва њу но вих ре чи већ дај да бри жљи во зби ра мо и вер но бе ле жи мо...“.

Бра ћа Ра до ва но вић су ви ше стру ко за ду жи ли на шу кул ту ру све сни 
по тре ба свог на ро да као на ши љу ди оног вре ме на обра зо ва ни у ино стран-
ству(42). Ми лан Ра до ва но вић је по ред пре во да Дар ви на пре вео и зна чај на 
ме ди цин ска(43), хи рур шка(44) и рат но-хи ру шка де ла(45,46), ко јих ни је би ло 
на срп ском. Вла дан Ђор ђе вић је имао из у зет но ви со ко ми шље ње о ра ду 
бра ће Ра до ва но вић: „...За што по ка зи ва сте сва тро ји ца она ко мно го да ро ви
то сти, она ко не ис црп ну вред но ћу, она ко оби ла то зна ње и она ко то плу љу бав 
пре ма отаџ би ни, ка да са та ко гро зном след стве но шћу уми ре те је дан за дру
гим баш у оном тре нут ку ка да по ка за сте че му су се од вас мо гли на да ти ро
ди те љи у сво јој те шкој ста ро сти и отаџ би на у сво јој огром ној бор би за оп ста
нак и за сло бод но раз ви ће сво јих си ла?“(47). На жа лост, ни су се оства ри ле ре чи 
Вла да на Ђор ђе ви ћа: “...и док се год у срп ској књи жев но сти бу ду об ра ђи ва ла 
пи та ња при род них на у ка и вој ног са ни те та, сваг да ће се ди ком спо ми ња ти 
име вред ног Ми ла на М. Ра до ва но ви ћа...“(48).

Бра ћа Ра до ва но вић су са хра ње ни на Та шмај дан ском гро бљу15 где су 
би ли са хра ње ни: Сте ван Кни ћа нин, Или ја Ми ло са вље вић – Ко ла рац, Ђу-
ра Да ни чић, Ђу ра Јак шић, Ми ха и ло Илић, Јо а ким Ву јић, Си ма Ми лу-
ти но вић – Са рај ли ја, Гли го ри је Во за ре вић, Ми ли ца Сто ја ди но вић – Срп-
ки ња и дру ги. Гроб ни ца је по диг ну та 1882. и за ме ни ла пр во бит ни мер-
мер ни спо ме ник. Са зи да на је пре ма про јек ту Алек сан дра Бу гар ског, у 
срп ско-ви зан тиј ском сти лу, ви си не са ку бе том око шест ме та ра и би ла је 
пра ви украс, че сто при ка зи ва на у ли ков ним де ли ма тог до ба. На нат пи су 
на за пад ној стра ни на ве де на су име на са хра ње них16, а на ис точ ној стра-
ни на ве де на су њи хо ва де ла17. По зи до ви ма ка пе ле на ла зи ли су се пор-
тре ти Ми ха и ла, Ми ла на, Алек се18 и њи хо ве се стре Ка та ри не. По смрт ни 

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 припа-
дало 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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оста ци су пре ме ше те ни 28. фе бру а ра 1928. на Но во гро бље, гроб ни ца је 
по том сру ше на, а сва ки траг јој се гу би 1940. го ди не. Оста ла је за бе ле же на 
са мо на цр те жи ма(49).

Пре во ди бра ће Ра до ва но вић по ја вљи ва ли су се све га не ко ли ко го ди-
на по сле пу бли ко ва ња Дар ви но вих и Хе ке ло вих де ла и чи ни ло се, ка ко 
је Дар вин пи сао Ми ла ну Ра до ва но ви ћу, да ће Ср би уско ро за у зе ти вид но 
ме сто ме ђу европ ским на ро ди ма у при род њач ким на у ка ма. Ме ђу тим, 
бра ћа Ра до ва но вић су убр зо за бо ра вље ни. Пр ви пот пу ни пре вод Дар ви-
но вог де ла по ја вљу је се тек 1948. (Не дељ ко Ди вац, 1883–1964), а при том је 
пре вод Ми ла на Ра до ва но ви ћа је два по ме нут у ди ску си ји са про мо ци је, 
а не и пред го во ру дру гог пре во да, 70 го ди на по сле пр вог пре во да. Бра ћа 
се по ми њу по том тек 1988. у При род њач ком му зе ју по во дом „Раз во ја је-
ста стве ни це у Ср би ји“(37), а ци ља но и по себ но се њи хов зна чај ис ти че тек 
2009.(50) и 2010. го ди не(51)! Ко ли ко ће то по тра ја ти у не про ме ње ним окол-
но сти ма? По ка за ће вре ме. Или ће све ово из гле да ти као уса мље ни по ку-
ша ји не ре ал них ен ту зи ја ста.

Ма да су бра ћа Ра до ва но вић до би ли 1934. го ди не сво ју ули цу у Бе о-
гра ду (на Вра ча ру), уза луд ће те тра жи ти њи хо ва име на по ен ци кло пе-
ди ја ма, ли те ра ту ра о њи ма ско ро и да не по сто ји, а по оби му и зна ча ју 
њи хо вог де ла тер ба ло би их свр ста ти ме ђу на ше ве ли ка не.

Ма ло је обла сти у ме ди ци ни то ли ко пот це ње но и за по ста вље но као 
исто ри ја ме ди ци не. У Ср би ји, ко ја то ли ко же ли да се при кљу чи кул тур-
ној Евро пи(52), ста ње у про у ча ва њу исто ри је ме ди ци не мо жда је нај го ре. 
На по год ном тлу, че сте кри зе и ра то ви до во ди ли су до еро зи је мо ра ла, не-
до стат ка и пот це њи ва ња зна ња, де вал ва ци је зва ња, ин фла ци је ти ту ла, 
хи пер про дук ци је ка дро ва и не ста ја ња ауто ри те та, а ти ме и до по губ ног 
и не на док на ди вог кул тур ног дис кон ти ну и те та. 

За кљу чак

Упо ре до са осни ва њем срп ске др жа ве и вој ске, фор ми ра се и ње на са-
ни тет ска слу жба. Оно је зна чај но успо ре но не ра зу ме ва њем и не ма шти-
ном, а нај ви ше ра то ви ма ко је је Ср би ја во ди ла. Бра ћа Ра до ва но вић су пре-
ве ли нај ак ту ел ни ја европ ска де ла, али она ни су би ла по пу ла ри зо ва на и 
ни су има ла ис так нут зна чај јер су бр зо за по ста вље на и за бо ра вље на, као 
и њи хо ви ауто ри. Све то мо жда го во ри о срп ском кул тур ном би ћу, али та 
де ла мо гу има ти да нас ве ли ки зна чај за из у ча ва ње тог вр ме на и вра ћа ње 
на шег ду га пре ма ве ли ком де лу и ауто ри ма. Пре ра на смрт од ту бер ку ло-
зе пре ки ну ла је њи хов рад. Нео бич но обим но и зна чај но де ло би ло је по-
зна то са мо не ко ли ци ни зна ла ца и ни ка да ни је до жи ве ло пра ву струч ну 
и на уч ну афир ма ци ју.
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