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МИ ЛАН ЈО ВА НО ВИЋ БА ТУТ И ЊЕ ГО ВЕ ПО РУ КЕ 
СТУ ДЕН ТИ МА МЕ ДИ ЦИ НЕ, УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКОЈ 

ОМЛА ДИ НИ И СРП СКИМ НА УЧ НИ ЦИ МА
Академик Ра до је Чо ло вић

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти

Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут, пр ви про фе сор хи ги је не и пр ви де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, био је зна чај ни на уч ник и ле кар, ко-
ји је чи тав жи вот по све тио из у ча ва њу здра вља на ро да, бор би за ње го вим 
очу ва њем и уна пре ђе њем и здрав стве ном про све ћи ва њу. Био је ве о ма 
угле дан и ак ти ван члан и пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва, уред-
ник ча со пи са „Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство“, „На род но здра-
вље“, „Здра вље“ и је дан од осни ва ча и пр ви пред сед ник Ју го сло вен ског 
ле кар ског дру штва и ни за дру гих дру шта ва.

Ба тут је ро ђен 22. ок то бра 1847. го ди не у Срем ској Ми тро ви ци као де-
се то од је да на е сто ро де це у по ро ди ци скром ног тр гов ца, ко ја се 1806. го-
ди не до се ли ла из Шап ца, на кон што је Ми ла нов де да по ги нуо у бо ју на 
Ми ша ру. Основ ну шко лу у вре ме Ба хо вог ре жи ма учио је на не мач ком 
је зи ку, а гим на зи ју у Пан че ву, Срем ским Кар лов ци ма и Оси је ку. На Ме-
ди цин ски фа кул тет у Бе чу упи сао се 1868. го ди не. Због оску ди це, сту ди је 
је мо рао пре ки ну ти ра де ћи као про фе сор ре ал не гим на зи је у Но вом Са-
ду, за тим их на ста вио и ди пло ми рао 1878. го ди не. Две го ди не је ра дио 
као ле кар у Сом бо ру, где је по кре нуо ча со пис „Здра вље – лист за ле кар ску 
по у ку на ро ду“. По по зи ву са Це ти ња, две го ди не је ра дио као управ ник 
Це тињ ске бол ни це, на чел ник Са ни тет ског оде ље ња Ми ни стар ства уну-
тра шњих де ла и двор ски ле кар, из да ју ћи ча со пис „Здра вље“ и из у ча ва ју-
ћи здрав стве не при ли ке, на ви ке и оби ча је на ро да Цр не Го ре.

На по зив др Вла да на Ђор ђе ви ћа, на чел ни ка Са ни тет ског оде ље ња 
Ми ни стар ста ва уну тра шњих де ла Ср би је, уче ство вао је на кон кур су за 
пи са ње при ло га из обла сти чу ва ња и уна пре ђе ња здра вља, ко ји су 1884. 
го ди не об ја вље ни у је дин стве ној књи зи „По у ка о чу ва њу здра вља“, ко ја 
је штам па на у не ко ли ко хи ља да при ме ра ка и по де ље на свим шко ла ма, 
за дру га ма и удру же њи ма. С осво је ном на гра дом Ба тут је на ред не две 
го ди не про вео у Мин хе ну код Мак са Пе тен ко фе ра, осни ва ча хи ги је не, 
у Бер ли ну код Ро бер та Ко ха, на Би о ло шком ин сти ту ту у Лон до ну и код 
Лу ја Па сте ра у Па ри зу, где је не са мо учио, већ и уче ство вао у на уч ним 
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ис тра жи ва њи ма. Две го ди не на кон то га ра дио је као прак тич ни ле кар 
у Но вом Са ду. Го ди не 1878. по ну ђе но му је да осну је ка те дру хи ги је не на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Пра гу. Уме сто то га, при хва тио је да во ди Ка-
те дру хи ги је не и суд ске ме ди ци не на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду, у ко јој је 
1892. го ди не иза бран за рек то ра.

Као члан ко ми си је за ду же не за при пре му пред ло га За ко на о по ди-
за њу Ве ли ке шко ле на ни во уни вер зи те та, Ба тут је нај за слу жни ји за то 
што је она усво ји ла став да се на бу ду ћем уни вер зи те ту пред ви ди осни-
ва ње ме ди цин ског фа кул те та. Да би то по сти гао, он је 1899. го ди не из-
дао и сту ди ју на 124 стра не под на зи вом „Ме ди цин ски фа кул тет срп ског 
уни вер зи те та“, у ко јој је до ка зи вао да је овај фа кул тет Ср би ји нео п хо дан, 
да за ње го во осни ва ње по сто је усло ви и да он у Ср би ји не ће ство ри ти тзв. 
ле кар ски про ле те ри јат. Ка ко је За ко ном о Уни вер зи те ту, до не том 5. мар-
та 1905. го ди не, би ло пред ви ђе но осни ва ње и ме ди цин ског фа кул те та, 
фор ми ран је Од бор за Ме ди цин ски фа кул тет. Ба тут је 1905. и 1906. го ди не 
био пред сед ник јед не од две ко ми си је Од бо ра за ду же не за прак тич ку ре-
а ли за ци ју за кон ске од ред бе о осни ва њу Ме ди цин ског фа кул те та.

Ка ко, због ра зних раз ло га, до осни ва ња фа кул те та ни је до шло, Ба тут 
је на ста вио да о то ме пи ше (нпр. 1910. го ди не у члан ку „Дај те на ро ду ви ше 
ле ка ра“ у ча со пи су „Здра вље“) и го во ри (на Сед ни ца ма СЛД 5. и 12. мар та 
1911.). По чет ком 1914. ра дио је у ко ми си ји за до но ше ње на цр та ор га ни за-
ци је Ме ди цин ског фа кул те та, ко ја је об и шла 17 ме ди цин ских фа кул те та 
по Евро пи и са чи ни ла из ве штај на осно ву ко јег је ма ја 1914. го ди не Ми ни-
стар про све те Кра ље ви не Ср би је до нео ре ше ње о осни ва њу Ме ди цин ског 
фа кул те та. Бу ду ћи да је За ко ном о Уни вер зи те ту Ка те дра хи ги је не и суд-
ске ме ди ци не уки ну та, Ба тут је 1905. пен зи о ни сан, али је остао у зва њу 
хо но рар ног про фе со ра суд ске ме ди ци не на Прав ном и про фе со ра гра ђе-
вин ске хи ги је не на Тех нич ком фа кул те ту у Бе о гра ду. По што је усле дио 
Пр ви свет ски рат, до осни ва ња Ме ди цин ског фа кул те та ни он да ни је мо-
гло до ћи. Др Ба тут је 1919. го ди не име но ван у тзв. Од бор за Ме ди цин ски 
фа кул тет, по ста вљен за пр вог ре дов ног про фе со ра хи ги је не и иза бран за 
пр вог де ка на Ме ди цин ског фа кул те та. Го ди не 1926. до де љен му је дру-
ги по ре ду по ча сни док то рат Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду (пр ви је 
до де љен др Вла да ну Ђор ђе ви ћу).

Иако у ду бо кој ста ро сти, Ба тут је био не у мо ран и ве о ма дру штве но 
ак ти ван, ско ро до кра ја жи во та, и то не са мо у обла сти ма ко ји ма се це ло га 
жи во та ба вио, већ и у при пре ми са ни тет ског за ко но дав ства Кра ље ви не 
Ју го сла ви је и број ним дру гим ак тив но сти ма.

Члан СЛД је по стао 1880. го ди не и био је дан од нај вред ни јих и нај у-
глед ни јих ле ка ра. Уре дио је ча со пис Дру штва „Срп ски ар хив за це ло куп-
но ле кар ство“ за 1895. и 1896. го ди ну на пот пу но мо де ран на чин и не у-
по ре ди во бо ље не го ра ни је, те та ко на пра вио стан дар де да љег уре ђи ва-
ња ча со пи са. Лист „На род но здра вље“, ко ји је штам пан у до дат ку „Срп-
ско га ар хи ва за це ло куп но ле кар ство“, уре дио је 1896. го ди не. Ча со пис  
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„Здра вље“ Дру штва за чу ва ње на род ног здра вља уре ђи вао је од 1906. до 
че твр тог бро ја 1911. го ди не. За пред сед ни ка СЛД би ран је за 1926/27. го ди-
ну. Био је је дан од осни ва ча и пр ви пред сед ник Ју го сло вен ског ле кар ског 
дру штва 1919/20. го ди не и ни за дру гих дру шта ва.

Умро је 11. сеп тем бра 1940. го ди не у 93. го ди ни.

* * *

Нај ве ћи део про фе си о нал не ак тив но сти Ба тут је по све тио из у ча ва-
њу, чу ва њу и уна пре ђе њу здра вља и здрав стве ном про све ћи ва њу на ро да. 
При ли ком до де ле по ча сног док то ра та Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра-
ду ре као је да „због ми сти ци зма, фа та ли зма и ре ли ги о зног фа на ти зма 
Сред њег ве ка, јед на од две гра не ме ди ци не, она за ду же на за чу ва ње и 
уна пре ђе ње здра вља, би ла се ско ро пот пу но из гу би ла“. Осим у слу ча је-
ви ма епи де ми ја, ку ге, ко ле ре и ве ли ких бо ги ња, до дру ге по ло ви не 19. 
ве ка бо ле сти су би ле бри га бо ле сни ка, њи хо вих по ро ди ца и ле ка ра, уз 
ско ро пот пу ну рав но ду шност дру штва и др жа ве. За хва љу ју ћи мно го-
број ним епо хал ним от кри ћи ма у бак те ри о ло ги ји и хи ги је ни, то ста ње 
се по че ло ме ња ти, па су те две гра не пре вен тив не ме ди ци не до би ле не-
ви ђе ни за мах, а др жа ве и ра зна удру же ња по че ла су пред у зи ма ти раз не 
ме ре и ула га ти ве ли ка сред ства у спре ча ва њу бо ле сти, као мно го бо љи, 
ефи ка сни ји и јеф ти ни ји на чин бор бе про тив њих не го њи хо во ле че ње. 
Осни ва на су и по себ на дру штва за про фи лак су и бор бу про тив по је ди них 
бо ле сти, а за хва љу ју ћи до на ци ја ма бо га тих по је ди на ца, уло же на су знат-
на сред ства ко ји ма су би ли под у пр ти на по ри др жа ве и дру штва.

По тре ба за та квим на по ри ма у Ср би ји би ла је ве ли ка. У зе мљи у ко-
јој је 95% ста нов ни штва жи ве ло на се лу, ве ћим де лом у си ро ма штву, без 
уре ђе ног снаб де ва ња во дом и с рђа вом или ни ка квом са ни та ци јом и ни-
ском здрав стве ном про све ће но шћу, бо ле сти су би ле рас про стра ње не, а 
уми ра ло је ско ро сва ко че твр то де те. О то ме Ба тут, из ме ђу оста лог, ка-
же: „Наш на род је у пи та њи ма сво га те ла и ње го вих по тре ба та ко не ук; 
пре ма сво ме здра вљу та ко не смо трен и не ха тан; а у слу ча је ви ма бо ле сти 
та ко пра зно ве ран, та кав фа та лист, та ко ра зним за блу да ма и не са ве сним 
ва ра ли ца ма одан; да ни је чу до, што у здрав стве ном по гле ду та ко ло ше 
сто ји и да му је то и у кул тур ном и у еко ном ском на пре до ва њу ве ли ка 
смет ња“. Др Ба тут је био пр ви ве ли ки бо рац да се та кво ста ње про ме ни, а 
око ње га се вре ме ном ства ра ла све ве ћа гру па „оду ше вље них труд бе ни ка 
да на том по љу ра ди и то у са мом на ро ду и са њи ме у за јед ни ци“, ко ја се 
„апо стол ски бо ри ла да про дре у сам на род; да сте че ње го во по ве ре ње и 
ње го ву ода ност. Ути ца ла је на ње га и реч ју и пе ром; и са ве том и при ме-
ром; и сли ком и пред ста вом. Осни ва ла је дру штва и под од бо ре за чу ва ње 
на род ног здра вља, шко ле за се љач ке до ма ћи це, лет њи ков це и при мор-
ске ста ни це за сла бу ња ву де цу, ...при ре ђи ва ла је из ло жбе са на гра да ма 
за до бро од не го ва ну одој чад, из да ва ла углед не пла но ве за се љач ке ку ће, 
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гра ди ла углед не кре ве те за се љач ке по сте ље, прак тич не соб не и хлеб не 
пе ћи; из ла га ла сво је збир ке ло шег и до брог бра шна и хле ба на углед, бо-
ри ла се про тив ту бер ку ло зе, ве не ри је, пи јан ства, на дри ле кар ства итд“, 
при ме њу ју ћи „ме то дич ки сва сред ства мо дер не Иги је не, Пре вен тив не и 
Со ци јал не Ме ди ци не на при ли ке у са мом на ро ду“.

За слу гом др Ба ту та и ње го вих след бе ни ка пр ви пут „из ве де на је 
еман ци па ци ја Са ни те та од по ли циј ских вла сти (до 1918. го ди не са ни-
тет ски по сло ви су би ли у де ло кру гу Ми ни стар ства уну тра шњих де ла 
– прим. Р. Ч.) и уста но вље но Ми ни стар ство На род ног Здра вља са два но-
ва оде ље ња: Оде ље њем за Иги је ну и Оде ље њем за здрав стве но про у ча-
ва ње и под у ча ва ње на ро да – са од се ком за ме ди цин ску ста ти сти ку и 
стал ном епи де миј ском ко ми си јом“, док су на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду осно ва не „за себ не ка те дре за Иги је ну, Со ци јал ну Ме ди ци ну, 
Бак те ри о ло ги ју и Епи де ми о ло ги ју“. Ба тут и ње го ви след бе ни ци су, по-
ред то га, „жи во ра ди ли са стра ним ми си ја ма на здрав стве ним по сло-
ви ма у на ро ду“ и ство ри ли „те сну ве зу са свет ским цен три ма и ин сти-
ту ци ја ма као што су Иги јен ско оде ље ње Ли ге На ро да, Па ри ска цен тра-
ла за су зби ја ње ту бер ку ло зе, Са вез Цр ве ног Кр ста, Од бор Рок фе ле ро ве 
Фон да ци је итд“.

Би бли о гра фи ју др Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та чи ни око 170 чла на ка, 
књи га и уџ бе ни ка, ко ји су пи са ни ја сним и сва ко ме ра зу мљи вим је зи-
ком. Тек сто ве је об ја вљи вао по сле ду жих про у ча ва ња и ви ше стру ких 
до ра да, па су, из гле да, не ки ње го ви ве ли ки ра до ви оста ли нео бја вље ни. 
Не ма сум ње да је др Ми лан Јо ва но вић Ба тут био је дан од нај све тли јих 
лич но сти срп ске ме ди ци не, Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду и Срп-
ског ле кар ског дру штва.

Ба тут је уисти ну био при ста ли ца Еуге ни ке Фран си са Гал то на, али не 
и ње них доц ни јих зло у по тре ба. Пре би се мо гло ре ћи да је био по бор ник 
ге не ти ке, јер је знао и ве ро вао „да у жи во ту бу де мо здра ви, мо ра мо се – 
пре све га – здра ви ро ди ти“, па је о пра вил ном из бо ру су пру жни ка пи сао 
већ у сво јој књи зи „Муж и же на“ 1869, го ди ну да на по за вр шет ку сту ди ја 
ме ди ци не, и у сво јим ка сни јим књи га ма и ра до ви ма.

Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут је оста вио не ко ли ко ве о ма вред них по ру ка. 
У здра вој по ро ди ци ви део је осно ву дру штве ног на прет ка. У го во ру 

при до де ли по ча сног док то ра та Ме ди цин ског фа кул те та у За гре бу ре као 
је да га је „це ло га жи во та во ди ла ми сао о те ле сном, ум ном и мо рал ном 
на пре до ва њу по ро ди це, као основ не дру штве не ће ли је“, да је она „те мељ 
оп стан ка и на прет ка сва ке људ ске за јед ни це и це лог људ ског ро да, ...пр-
вен стве ни из вор и до бра и зла у људ ском дру штву“ (што су и са да не спор-
не чи ње ни це), па је „мла дим ле кар ским ге не ра ци ја ма оста вио у ама нет 
да по ро ди цу, као пр ву со ци јал ну је ди ни цу, као жи ву ће ли ју дру штве ног 
те ла, чу ва ју и бра не од сва ке нок се и ин фек ци је“, јер се „у њој за сни ва и 
раз ви ја сна га и дух, на пре дак и на за дак на ро да“. „Она је шко ла гре ха и 
опа чи на, рад ник до бра и зла, чврст или тро шан стуб др жа ве“. 
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Уни вер зи тет ској омла ди ни Ба тут је по ру чио: „На ша по ли тич ка бор-
ба, а још ви ше стра сна без об зир на стра нач ка ис кљу чи вост по след њег до-
ба овла да ла је и јед ним де лом уни вер зи тет ске омла ди не и иза зва ла у њој 
штет но убе ђе ње да за оце ну вред но сти јед ног јав ног или при ват ног рад-
ни ка у на шој зе мљи по сто ји са мо јед но ме ри ло – ње го ва пар тиј ска бо ја 
и де лат ност“ па због то га „мно ги већ на Уни вер зи те ту ве ћу па жњу обра-
ћа сво јој де лат но сти у ко јој по ли тич кој пар ти ји, не го уна пре ђе њу сво јих 
лич них спо соб но сти: – сво је лич не ис прав но сти и струч не спре ме“. Он 
ве ру је да се „и код нас с нор мал ном, чвр стом кич мом ...мо же на пре до ва-
ти и до ве ли ких успе ха до ћи“.

Срп ским на уч ни ци ма Ба тут је по ру чио да иако је „на у ка ин тер на ци-
о нал на, ...сва ки на уч ник мо ра би ти на ци о на ли ста, ...ко га у свом на уч ном 
ра ду за гре ва љу бав пре ма на ро ду, из ко га је по ни као и ко ме све сво је сна ге 
ду гу је“. Ба тут је да кле био уве рен да се „на у ка не огра ни ча ва са мо на про на-
ла же ње и утвр ђи ва ње но вих исти на не го да ста ре уко ре ње не за блу де тра жи 
и ис пи ту је а он да на уч ним ме то да ма и сред стви ма су зби ја и тре би“.

Ба тут је био уве ре ња и „да се и са осред њим да ром, уз чвр сту во љу и 
ис тра јан рад у јед ном прав цу мо же до нај ви ших успе ха до ћи“ и да „не мо ра 
чо век има ти кри ла ге ни ја да се поп не не бу под обла ке“ јер „и од ме ре ним, 
сми шље ним и ис трај ним ко ра ком мо же се ус пе ти на та кве ви си не, на ко-
ји ма ће га – би ло за хвал но, би ло за вид но гле да ти и са да шње и бу ду ће ге не-
ра ци је“ па за то ско ро за по ве да: „не бе жи те да кле од тр но ви тих пу то ва! Не 
кло ни те од мах код пр вих не у спе ха! Ко ра чај те са са мо пу зда њем, мир но и 
од ме ре но али ис трај но ци љу, ко јим вас дар и љу бав пре ма стру ци упу ћу ју!“.
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