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И ИСТАКНУТИ НАСТАВНИК У БЕОГРАДУ 

Време живота и рада М. Јовановића
-Морског у Србији припада последњим де
ценијама XIX столећа. Мада некоитинуи
рано, његова делатност чини нову фазу у 
образовању и здравственој култури срп
ског народа . У идејама и пракси овог не
обичног човека немирног духа, који је сво
јом ОI1ШТОМ И СТРУЧНОi\1 спремом одскакао, 
постоје компоненте просветите...ъских теж
њи на бази рационализма претходног вре
мена, али и такап ПОЗИТИВИСТИЧКИ став, у 

стручно-научном погледу. који је уносио 
прогресивно струјање модерног времена. 

Овај знаменити јавни културни радник 
кретао се у широком обиму интересовања 
I1рема свему ШТО је зн::I.чило добитак за 
друштвену средину где се укл~пао, али од 

које се и удзљавао када НИЈе MOГ~O да 
доприноси, чим би се уверио да НИЈе до
во,ьно схваћен и прихваћен. 

Јасних погледа И одредишта духа, М. 
Јовановиli.-Морски је своја уверења засту
пао јавно, на исти начин. Као млад човек, 
за време студија медицине у Бечу, био је 
у кругу припадника Уједнњене омладине 
српске, један од њених предводника И ре
читих заступника. Отада па кроз цео жи
вот, у тражењу нових садржина у раду и 

борби, као лекар хигијеничар, професор и 
кН?ижевник, Морски, тако прозван због 
своје службе пом:орског лекара на броду 

аустријског "Лојда", испољио је особине 
човека универзалног духа и велике радо

зналоспr. То је интензивно повезивао са 
актуелним проблемима и потребама наро
да, чији је )КИ:ВОТ добро познавао. Значај

није од тога јесте што је, на основу по
знавања чињеничног стаља, предузимао 

акције, тако да је било склада измећу 
његових мисли и дела. 

)Кивот u рад; књuжев1-l0-С1.·ручна дела 

Роћен је у селу Јарковцу, у Банату, 24. 
априла 1834. године. Основно и средње 0-

бразовање стекао ј е у Вршцу, Темишвару 
и Пешти. Зрелост за академске студије по
ТВРДИО је на испиту у Пешти 1854. године . 
Тада се уписао на Медицински факултет 
Универзитета у Бечу. Инаугуралну дисер· 
тацију бранио је у Лајпцигу 1867. године, 
а имала је за предмет: Ueber W echsel
tieber.' 

За време студија Морски је слушао пре
давања професора: Hyrtl-a, Кnеу·а, Zippe-a, 
Rettenbacher-a, Briicke-a, Schrott-a, Киу
Za.k-a, Rovitansky-og, Schod-a, Dumreicl'ler-a, 
Sсlшll-а, Oppolzer-a, Sigmund-a, Dlouch.y-a. 

После завршеног факултетског образо
Dзња дошао је у Србију, у Београд, где је 
] 865. године изабран за хонорарног профе
сора хигијене и судске медицине на Прав
ном факултету Велике школе. На том ме
сту остао је до 1871. ГQдине.2 Потом ј е пре
шао у НОВИ Сад, где је био управите.ъ ре
алке; бавио се и приватном лекарско~,[ 
праксом.3 

Из самог почетка наставничког рада 
Милана Јовановића-Морског на Великој 
школи потиче дело ПОД насловом XuzujeHa.4 

А као наставник судске медицине, исте -
1865 године, прочитао је и УВОДНО преда
вање које је гласило: Природна наУЈСа у 
служби законодавс·сва u nравосу1Ја.5 

ОзБИIbНО схвативши своју наставннчку 
ДУЖНОСТ на Великој школи у Београду, као 
стручњак ј е повезао тај рад са осталим сво
јим стручно-књижевним радом. У Г лаСl!u
!СУ Срnско, ученоz друштва од 1865. године 
објаВ1Ьена је Јовановићева расправа Onucra 
бuостаТИlса с nоzледОAt нд статшсу живота 
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u здравља у Србији. То његово дело, као 
и нови радови које је објавио, били су 
основа његовог избора за члана СРПСКОГ 
ученог друштва. У вези с тим избором, он 
је 12. фебруара 1869. године послао следеће 
писмо Стојану НоваЈ(овићу, професору и 
секретару Српског ученог друштва: 

"На ваше Ш1СМО од 10 фебруара ове го
дине у коме јавЛ>ате да је Учено' друштво 
у своме састанку од 6. о. м. изабрала мене 
за свога редовног члана, - част ми ј е од
говорити да се за захвало.м: примам члан

ства . Уједно молим да ме према § 19 ype~ 
ћења друштвеног изволите уписати у пр:и
родњачки и у уметнички одсек".6 

За време свог првог боравка у Србији; 
као професор Велике школе, иако у хоно
рарном ОДНОСУ, Милан 10вановић ј е врло 
марљиво приступио писању неопходних 

уџбеника за предмете које ј е предавао . Та
ко је 1868. био објавл,ен његов уuбеник 
Мануал судскоz лекарства за nраВНUlсе.7 

Сем на Правном факултету Велике шко
ле, Милан 10вановић је за првог свог бо
равка у Србији (1865- 1871), био и профе
сор Више женске школе . За потребе на
ставе те школе написао ј е уџбенике: Хе
мuја, 1 86~; 8 Аијететика за више Ј[сенскс 
школе, 1866.' 

Од дела која припадају том периоду, 
карактеристично је и значајно дело onor 
писца под наСАОВОМ: XUlu;eNa или наука 
о здрављу за "ародне У'luтеље, 1872 .10 

V свом хонорарном раду наставника 
Милана 1 овано"'Вића-Морског, поред оног V 
Вишој женској школи и у Богослоnији у 
Београду, свакако ј е најзначајнији онај на 
Правном факултету Велике школе. Држе
ћи нарочито до њега, и посебно се анга
.жујући, Јовановић је уложио напоре, како 
би се створио углед и осигурало право гра
Ј5анства предметима које је предавао : суд
ској медицини и јавној хигијени. То је, ме
ћутим , ишло врло тешко . Штавише , оправ
дано се залажући, Милан Јовановић је до
шао у сукобе који су постајали све ош
трији. 

Убрзо после ступања на ду)кност ХОНО· 
рарног професора Правног факултета Ве
лике школе, Морски је послао представку 
у којој се, измећу осталог, овако обраћа : 

"Делећи годишњу своту за увећање 
школске библиотеке, професорски савет 
Велике ШКQАе одбацио је у последњој сед
ници предлог да се ј едан део те своте од
реди и за судско-лекарека стручна дела. 

У жељи да се судско-лекарска струка 
равно осталима уналрећава, имам част 
представити вама, Господине, да ја у том 
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поступку професорског савета ВИДИМ за
краћивање права катедре, која је мени ви
ШОМ наредбом поверена, и која ваља у 
смислу устројства да дели сва права са 
остаАШй катедрама. И зато пас молим, да 
извОлите обј авити професорском савету 
моју молбу, и приволети га да одобри 
предлог, који је одбацио, да не би СУДСКО
-лекарска струка и за ову ГОДИНУ заостала 

натраг, поступак, који ћу ја само онда мо
ћи оправдати будућим застуm-шцима суд
ско-лекарске катедре, кад ми професорсюr 
\.~BeT Велике школе буде дао за то основне 
разлогеll • 1 1 

Као хонораРНОЈ\'[ наставнику судске ме
дицине и хигиј ене Јовановићу ј е обновЛ>ен 
уговор о раду, тј. вршена су "постављења" . 
То ј е министар просвете и црквених по
слова Димитрије Матић учинио 1. новем
бра 1869 (N. 5476) писмом где се ректору 
Велике школе саопштава: 

"На основу закона од 9. октобра, про
ш.\е године, поставл.ам г. др-а Милана Јо
п:::новића за хонорарног професора Велике 
школе . 

Које ће предмете предавати и колика 
ћс му бити ЛАат" одрећено ј е ОВОГ()Диш
љнм буџетом" .' 2 

Извесно гледање с висине на предмете 
кој е ј е предавао Милан 10вановић на Прав
НОМ факултету, као и неправилан став за
узет од стране неких професора према ње
му, испоЛ>ено је у држању Аllима Чумића, 
професора тога Факултета. Зато је Милан 
Јоuановић дошао у конфликт с ЉИМ. ОВО 
се ВИДИ у тужби коју је подигао 19. окто
бра 1870. године против њега у професор
СКОМ колегиј уму Велике школе . 

"Професор ове Школе - износи 10ва
новић - А. Чумић има обичај не uбази
рати се много на часове осталих професо
ра . Није први пут да сам ја то прошле су
боте морао искусити. Тога дана изишао је 
поменути професор са свога часа у 1 О и 
25 1\1 ИН. и на моју опомену да се таквим 
поступком крњи мој час, одговорио ми г. 
Чумић доста опоро : да не пита ни за КОl'а. 
Овакав одговор - додај е 10вановић .- на
равно CRM предусрео на онг.ј начин као 
што му је приличило и услед тога просуо 
је г. Чумић свој у јед на мене тоном и ре
чима, које не ПРИАиче њему, а мени не до
пуштају да их Iiутећи примим. 

1а поштује:м достојанство ове школе и 
своје, учитеlbа V њојзи, да браним те због 
тога подижем преА Колегијом тужбу про
тив тако недостојног понашаља г. ЧV~1Иће
ног и иштем : 1) Да опозове пред Колегију
мом грдњу коју ј е llРОСУО на мене; 2) Да 



Колегија забраllИ г. Чумићу располагаПI с 
мојИfl.'f часовима или крњити ИХ ПО својој 
lЮkНЈ без обзира на школски ред и на моје 
професорска право. 

Прво захтеваље МИСЛИ"1 да није од по
требе ,моrивовати - И не буде ли мени са
тисфаЮЈ,ија у оној форми како то захтева 
1I0ложај нас обојице, наћи ћу је на она ј 
наЧIIН како то г .Чумић најбоЛ:!е раЗУА·lС. Л 
ШТО се тиче ДРУГОГ захтева, то га моТlШУ

ј ем тиме: да прошле године нисам могао 
сnршити свој преДIl.·tет зато што је г. Чумнћ 
Iшше пута с:,\мовласно располагао с мојим 
чаСUllима у своју корист".13 

МI'IЛШ-{ Јовановиn' је био незаДОВОЈъан 
ПОАОЖС:tјем у Koje!\'1 се нашао услед аро
гаllТНОСТИ његовог колеге ЧV1\tића, и 110 

свему судећи, није добио сатисфакцију. 
Почео је и да побоЛ:!еnа. Ово је довело ДО 
извесне интервенције министра Димитрија 
Матића, 20. марта 1871 (.N'Q 1271), - РНО 
20), када је ректору Велике школе изнео 
МишtЪење: 

"У ОДГОВОРУ на писмо ваше од 18. овог 
.месеца РИО 13 јавл,ам вам, да хонорарни 
професор г. Др Милан Јовановић, ако је 
болестан и лежи у постеЛ:!и , неЈ\Ш се шта 
приметити због ИЗОСТ<1нака; а ако је У њега 
хрог,щчка болест, од које се :може лечити 
само лети у топлим водама, онда је вре.\o'Iе 
за такво лечење најудесније велики ОДМОР 
у јулу месецу"" . 

T~KBO .\'llfш..ъсње министра просвете из
нето о болести једног професора који је 
лекар, !\·ЮГЛО је само да убрза сазреnање 
његове одлуке да lГапусти дужност. Ускоро 
је поднео оставку на звање .хонорарног 
I1рофссора Правног факултета Велике ШКО
,\ С, што се могло схватити н као п ротест 

з60 1" стапа око његове болести и остали .Х 
AOfCJ.iJaja. ls 

3~ Милана Јовановића-Морског боравак 
у Новом Саду од 1871- 1875. као управи
теља Реалке казује доста о његоnој прса
купацији човеКа кога привлаче питања об
разовања и васпитања, аАИ који одржава н 
лекарску праксу. Ту своју основну професи
оналну заинтересованост, м:ећутим, он по
казује нарочито после 1875. године, када од
лази у Херцег-Нови, где је постао ОПШТИI'I 
ски лекар. У то ј е избио босанско-херцего
паЧI(И устанак, па је видао рањене Херцего 
nце и Црногорце у тамошњој болници. Са 
потписом начеАника Ј. Гојковића и "оп
nинског" секретара Јована Никићеnића , у 
име "Vправител,ства опћине Херцег-Нов· 
ске", крај е1\'! августа 1878. године издато је 
Милану Јовановиliу сведочанство да је "би
вши лекар ове Опћине, од 5. октобра 1875. 
до 12. јуна 1876. године , лијечио и видао 
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раљене Херцеговце и Црногорце у овдаш
њој болници коју је овдашњи Добротвор
Шf одбор основао био, ради ВИДа1-ьа рање
IlИХ и лиј.zчење болеснијех овамо добегли
јех Хt:рцеговаца". 

"У исто време потврћуј е да се предгю
~lеJ-lУТII велештовани Госп. Др. Милан Јова
новиli са толнким пожртвовањеi\'1 и тако', 
во,.\{ БРИЖЈЪивошћу заузимао, ОЈ(О лијечењn 
Н ВИД::1ња рањенияа, како се саhЮ прави 

Србин, при онакије.м ОКОЛI-ЈОСТИI\:1а, показа
ти може." I1\ 

После не дугог сл ужбовања у Херцег
' НОВОМ, Милан Јовановић је отишао Н(\ 
Цетиње за лично г лекара ирногорског в,\а
дара. Но, и ту се ниј е дуго задржао. При
хватно се службе бродског лекара на пре
l(оокеанској линији бечког "Лојда", тако 
да је l1М <'\О прилике да посети Индију, Ки
ну и друге азијске земл.е . Иначе, склон 
књнжевно-уметничком раду М.Ьрсю,{ ј е на 
основу добрих запажања дао импресивнс 
пу-тописе. 

Године 1882. МИАан Јовановић пратио 
се у Србију, где је најпре био лекар на 
железничкој прузи која се градила ДОАН
НО!\( Мораве, да би затим био поставtЪен за 
општинског лекара у Београду, а од 1889. 
опет био на ДУЖНОСТИ професора хигијене, 
н то У Војној академији, на ком је поло
жају умро 1896. године. 

Од стручно-иаучних дела која је обја
вио након првог периода боравка у Србији, 
нарочито се истичу: Поzлед на историју хи
zujeHe, што се најпре појавило у ЛеТQПИСУ 
Матице српске, 1875. године; Народни леч
,т/С - Поука о животу u здрављу, 1880. 
године. Потон.)е деАО је, у ствари, збирка 
популарних члана ка, које је најпре хтео да 
штампа у Београду. Мећутим, због подво
јености мишл.ења рецензената, и то др Ј о
вана Валенте, који ј е дао позитивно МИШ
Ibење, и негативног мишл,ења др Лазе К. 
Лазаревипа, аутору Јовановићу ј е остаАО 
ДЗ то штампа касније у Новом Саду. 

Налазећи се у срећенијим приликама 
после повратка у Србију, Милан Јовановић 
Је могао више времена да посвети књижев-

1I0-СТРУЧНОМ раду. Његова омил,ена област 
писања односила се на лревентиnу. У вези 
с тим, објавио је дело : XuzujeHaJ наука () 
чувању здравља по најбољим nUCtfUMa. 18 

Од потоњих дела која је спремио као по
ЗШIТН стручњак, BatЪa забележити: Ку:ясне 
болести од када nотuчу, какве су, ,сmсо се 
'iiCлањају и негују - за шире читалачке 
KpyrnBe.19 

Доста ориј ентишући своја дела према 
учитсл>има, Милан Јовановић-Морски је 
1890. године спремио "дРУГО прегледана и 
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допуњено издан,е" Xu zujeHe или науке Q 
здрављу за народне УЧIд·еље.Ю 

Књига коју је као професор Војне ака
АCi\lИје у Беоrрэду напиСаО за потребе слу~ 

шалаца те школе је Војна xuzujeHCl.2! 

Као литератэ, Милан Јовановић·Морски 
дао је више књижевних дела и есеја.22 

Био је истакнути јавни културни и КЊИ

)кевни радник и као такав изабран ј е за 
члана Српскоr ученог друштва, а потоl\'Т 
Српске академије нау ка. Биран је за поча
сног члана Матице српске и секретара Срп
СКОГ лекарског ДРУШТDа. 

п росветuтељско-дuдаlссuчке идеје, 
l'lpOZpa,l1. - П ревеНТlI. ва. - Основни 

ЧUНltoцu здравља 

Мисли Милана Јовановића-Морског ко
је се односе на питања обраэовања а у ве
зи су с наставом, свакако су мисли о про

свети у ширем смислу речи. Као просвети· 
тељ, Морски се пре свега налази у тој об
ласти као професор Правног факу,нета 
Велике школе у Београду , или као профе
сор средњих школа, где предаје предмете 
из своје струке, и из предмета природних 
наука, најбли/ких питан .. има здравствене 
културе. 

Природно, најпре везан за практична 
питања правничког образовања, зависног 
од познавања медицине , Милан Јовановиh 
се појањьуј е као наставник који пружа 
IIрограм судске медицине за оба ceA-l естра 
1866/67. школске године. Он ј е тај програм 
наставног рада поднео почетком фебруара 
1867. године.'·' 

Осврт на наставни програм за СУДСКУ 
медицину показује правац образовања пра
вника које је одредио својом струком Ми
лан Јовановић. Након увода, дефИl-шције, 
кратког прегледа "иа досэдэње име прав

но-лекарске доктрине", расправл,а се о од
носу судске медицине као посебне научне 
дисциплине према осталим праВIiИМ наука

ма, На дРУГО ј страни, у УВОДНОМ дел У про
грама - осветл,ава се питање повезаности 

правног лекарства са осталим медицин

скњ\-[ гранама, као и разлике измеl5у лекар
ства за правнике, и - за лекаре. Нзстаl3-
НИК Јовановић ниј е пропустио да изнесе 
истор'ијат судског лекарства од времена 
Египћана и старих Грка, до новог доба. ИН
тересантно је да се творац овог наставног 
прогр€!.ма задржао и на Аушановом зако
нику, тј. проблеl\'I У судске медицине сред
њовековне српске државе кој а се налазила 
на ВИСОКОА'1 успону.24 
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"Општи део" ПРОГРЮ,'l.а који ј е сачинио 
Милан Ј овановић·Морски , садржи следеће 
одел,ке: О избору уметника (вештака, ле
l<ара) ; Врсте испита (у смислу анализа), где 
се одрећуј е место судијине и лекареве ДУ
жности. У "Посебном дел у" програма р'ас
праВlьај у се питања, од којих су главна: 1. 
Испнти за определ,ење општих личних :и 
стварних одношаја; 2. Испити који се од
носе на ПОАНИ живот и на одбрану чове
чије феле (Законодавство О трудноliи , О 
пороЈ5ају и пометању, О чедоубојству, О 
одбацивању деце) ; Испитн који се односе 
на одбрану човечиј ег живота и здравља (О 
смрти, - врсте ; О самоубиј ству; О повре
ДИ тела) .25 

Идупи за наведеним програмом Милан 
Јовановић је ускоро написао дело , уuбе
НИК Ман.уал судсlCОZ лекарства за nравни
кс.26 На почетку, аутор се овако обраћа чи
таоиу: 

"Судско лекарстnо за правнике вал,2 да 
се разликуј е од исте доктрине, која се пи

ше за лекаре за то , што сваки има други 

положај и различит правац у правним 
испитима. Првоме припада више формална 
страна испита, другоме ВИI . .lI е материјална 
техничка ... Спа дела, која сам до сад по
знао, користе спој ом методом више лекару 
Hero правнику. што ј е наравно, кад узме
мо, да су ауктори судске медицине махом 

лекари."27 

Питања којима се писац бави у "При
ступу", тичу се државе као апарата ВАасти , 
па одмах заТИД'1 односе се на .. државно ле
карсТlЮ" , "историју" , "системе". Следећи 
разраЬени делови тичу се ,,1 Општег дела" 
и ,,Ј 1 Посебног дела". Потоњи чини срж 
КЊИ I'С И охбухвата: 1 Испити који стоје у 
свезн с разним праВl'ШМ питањима; II Прав
на питања која се односе на полни живот 
и на одржавањс човечије феле ; ПI ПраВllа 
питања кој а се односе t'iЭ одбрану човечи· 
ј е г здранл)а и живота. Као што се ВИДИ, на
ставни програм дао је основну оријеI'Г1'а
цију за писање уuбеника. 

у "ПРИСТУПУ" дела Милана Јовановића 
налази се дефиниција о СУДСКОМ лекарству 
коју је '/эео од Орфиле, аутора од чијег 
је .мотоа пошао. Та дефиниција гласи: "СУД
ско лекаРСТ80 зове се скуп ПРИРОДОСЛОВ

них Н л.ска.рских начела, која се примељv
ј у на законодавство н на правосуl5е",~ 
"Техннчко судско лекарство" па к базира 
се на природним наукама, поглавито на ме

дицини, и "бави се објашњењима разних 
начина и метода свиј у могућих СУДСКО-Ае
каРСК II Х испита" .29 



Док општи дсо судског лекарства имд 

задатак да упозна правнике с ЊНХОВИi\1 за

дацилш у судско-лекарским ПОСЛОВlНta, до

тле се посебни део бави "с и спитима на по 
се. У њеЈ\IУ се разлаже најпре потреба суд
ско-лекарског испита, затим његов правац 

и 06им".3О Правна питања која се односе 
на одбрану човечијеl.' тела чине трећи оде· 
Ibак Мануала судскоz ле карсгва 1\!lилана 
Јошнювића .31 А телесне повреде и тровање 
јесте последње поглаВlbе те књиге.32 

Сем нај узгредниј ег спомињања неких 
писаца, односно љихових идеја, у делу Ма
нуал судсICОZ лекарства наводе се ПОЗИТИВ
ни прописи српског законодавства. Мећу
ТИ!.·I, аутор не указује на литературу којОЈ\'( 
се служио приликом израде дела.Н 

Поред судске медицине , Милан Јовано
вић предавао је на Правном факултету Ве
л ике школе и "ј авну хигијену" . "Уводно 
слово" које је одржао на почетку курса 
12. октобра 1865. године доста карактери
ше круг његових погледа просветитеља и 

наставника. Сам почетак гласи: 

"Напредни дух времена, и просветни 
правац нашег века, а нај волим рећн : .. по
знање наших потреба на по се, ДОЗВОЛИО ј е 
Дијететици јавну реч у великој школи, и 
допунило је тиме лекаРСI(У струку наше 
академске науке" .34 "Днјететика или наука 
о дневном ЖИВОТУ" служи да би се здрав
Лэе одрж:ало "у целини". Право њено име 
јесте хигиј ена - "она грана природне на· 
уке, која се бави искЛ>учиво са заКОliима 
одр)кања физичког и душевног здраВЛэа уо
вечијег" .35 Но, ово није део "леЈ\.арства, већ 
као и ово Сill\Ю, примењене природне на

VKe" ,36 Посебно , лак, "Хигијена има за 06-
јект човека, у ужем Сll:ШСЛУ здрава човека 
у савезу са ОКРУЖНО1"l природом" .37 

Откако је нагласио да ј е хигијена врло 
важна грана медицине, коју су као пред
]о.·lет на универзитету увели најпре градови 
у Баварској (Минхен, Ерланден, Вирцбург), 
ДОК јој многи универзитети још НИСУ дали 
удео у систему медицинских студија, Ми
лан Јовановић напомиње да ће му главни 
извор за предавање тог предмета бити дело 
америчког аутора Sуl\Јеstег-а Graham-a: 
Eectures ОП the Science 01 Ниmаn Life.38 

Првобитно систематско излагаље у ВС
ЗИ С хигијеном, што је предавао и на Ви
шој женској школи у Београду, Јовановић 
је 06јавио у уuбени:ку I10Д насловом: Дu;е
тетuка :'Ја вuше JtceliclCe Ulколе.39 После из
ношења дефиниције и појма, тј. суштине 

науке, писац излаже о пој '\ПЈ здрав.Л>з; раз· 
лици измеЬу дијететике и лекарства. За
ТИМ, у УВОДНОМ делу 6ави се следећим пи-

'" 
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тањима: УПЛ I'IВ Аијетстике на душевно ра
звиће; Уплив Диј ететике на Домаћи живот; 
Срби наспрам Дијететике.40 Посебни део. 
уџбеника јесте сама Аијете1'ика, где су за
хваћена питања: О нези - телесној и ДУ
шевној, и то у детињству, младости и у 
зрелости. Напослетку, писац се бави добом 
оладања и добом старости.41 "Општи део" 
књиге чине одел,ци под насловом Антропо

логија и ФИЗИОЛОГl1ја.42 

ПОШТО ј е уuбеник био нам ењен !Јацима 
чисто женске I_Ulсоле, писац ј е у додатку 

унео одеlbак О женu. Ту су обраћене слЕ:· 
деле теме: 1. Телесна особина жене; 2. Ду
шевна особина жене.О Милан Јовановић, 
ИЈ·Јаче , нема високо МИШlbење о жени, чиме 

је свакако испол,ио патријархалан ста в. Он 
пише: "Како жена нигде не достиже у 
свом развијању човечнј у снагу, појамно је, 
да она заузима .1\1eCTO измећу човека и де· 
тета" .44 

Различно од прећашњих дела намење
них школском образовању, М. 10вановиh 
је књигом XUlujeHa или наука о здрављу 
за н.ародне учtl"l"е.ље45, пришао раду не са
мо на популарисању главиих научних исти

на из те области, ве!; их ј е прилагодио за
дацима просвећивања кој е би могли спро
ВОДИТИ школованн IbУДН најближи народ
ној маси, особито села. 

у првим редовима предговора писац је 
истакао: 

"Ко прочита ово дело, што га посвећ.'\'
јем народној по уци, увериће се, да ј е Ари
стид имао право кад је рекао: "Нису нај
здравији који много једу и пију, него они 
који једу и пију онолико, колико је љима 
потребно".46 И даЈЪе: "Ово прастаро хиги
ј енско начела примељује се врло згодно и 
на душевну храну ИЛИ науку: нису најбо
~'be изучени они, који највише знају, него 
који знају оно што је за љихов живот по
требно и корисно_ Ово начел.о - fшстаВl'Ьа 
писац - имао сам у виду док сам писао 

XuzujeHY за народне у"'nп·еље, и старао ca~I 
се да V књизи кажем онолико, колико је 
}-Ьима потребно 11 за Н>l1ХОВ наставнички 
рад IСОРИСНО ... Дело је и по методу и по 
облику тако удешеllО, да се у њему строго 
дели оно што деца ваlbа да знају од оно га 
ШТО ј е учитеlbУ потребно знати, да би мо· 
гао јасно тумачити својим ученицима".н 

Држећи се тих мисли, писац је уз то 
изнео да је његов метод синтетичан; од по

јединости прелази се на целину . јер сматра 
да је најудесннји за дечју душевну приро
ДУ, што, уосталом, заступају и други при
родњаци и педаго.1И.4З 
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у садржају те Јовановићеве кљнге на
лази се најпре "Општи део" (1 - 21) ," где 
је, као најважније, обраћено: Појам хиги
јене и њезини остали називи; Потреба хи
гиј ене; Користи хигијене у разном погле
ду; Живот на радња; Поја1,,<I здраВЈЬа; Ства
рно и ОДНОСНО здраВЈЬе; Појам БОАести. 
Прелаз БОАести с ј едног прибора на ДРУГИ. 
"Посебни деоН кљиге обухвата: 1 - О уо
вечј ем телу.50 Овде је- приказано: 1. Облик 
и де06а тела; 2. ПРОlнене човечиј ег тела; 3. 
Разлике човечиј ег тела; 4. Састојци човечи
ј ег тела; 5. Прибори чоnечијег тела; 6. 
Строј и радња прибора (22-124). Завршни 
одеЈЬак: "Н - О иези човечијег тела", сва
како ј е најважниј и . Ту је обраћено: Нега 
уопште; Неговаље коже; Неговање косе н 
ноката; Неговаље Ј\'шшића; Неговање крви; 
Неговање срца и крвотока; неговање зуба, 
жеАуца и црева - са пододеЈЬцима: Чове
чија храна; Како се ваља хранитн; Негова
]-ЬС жлезда ; Неговаље плућа; Оде l1. а; Стано
ви ; Неговање живаца и мозга; Не говањЕ' 
чула; Неговање костиј у и згл0608а.51 

Завршетак Х uzujeHe или нау ,(е о здра
вљу за народне У'lитеље ОДНОСИ се на "Оп
шта правила здрав/ьа", где се говори о чи
стом ваздуху , води и храни; о " покретању" 
телесном и душевном; о спавању; о чисто

ћн; О удесној одећи. 

Питањима која је захватио у том свом 
делу, Милан 10вановић се враћа и скоро 
након двадесет година од пој аве првог из
дања.52 у ДРУГОМ издању ове књиге писац 
најпре подсећа , откако је пре:uтампао 
"Предговор првом издању", да Је "првн 
пут угледала свет" онда када је престао да 
п редаје хигиј ену, ј ер се одселио из Србије, 
1872. године . - "Ну, додаје писац , моји 
последници прихватили су је и предавали 
по њојзи, а то ј е ЧИНИО и професор тога 
предмета у Учитељској школи сомбор
ској".53 Милан Јовановић је касније приме· 
тио да је дело ИСЦРПЈЬеио, да га неЈ\'l а више 
у продај и , па је дошао на ПОМ.исао да при· 
реди ново издање утолико пре што се пре

давало по некој другој књизи, уџбенику, 
" која не беше удешена за поуку учитеља" .54 

Друго издање XuzujeHe или HaY lce п 
здрављу за народне учuтеље Милана Јова
новића има исте одел,ке и пододеiоке , као 
н оно из 1872. године, ј едино што ј е нешто 
скраћено_ 

BpeMeHOI\'1 је Милан Јовановић све више 
улазио у проблем здравственог просвећива

ња и настојао да пружи што више знања 
широкој читалаЧI( ој публици. То је посеб
но показао у сериј и I(њижица ПОД насло

вом: Народни ле~IНUIС - Поука о 'JfCU 0 01'Y 
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и здрављу.55 Ова значај на збирн:а популар
НИХ расправа из области превентиве врло 
је смишл,ено компонована, било да се ради 
о целини обраћених питаља, или обиму.56 
У чланку под насловом: Шта хоћемо с о
вНМ К/-Ьtlжuцама, као уводу у следеће по
УЧllе чланке,51 писац каже да се потпуно 
слаже "да је потреба обраћивати науку у 
лростоме за свакога разумЈЬИВОМ 06лику и 

радити на томе, да она и у нас буде опl1.е 

С!30јина народна , као што је ве l1. ВИДИМО 
У западних народа" .58 

Откривајући узроке нашем заостајању 
Јовановип налази да је наш народ поде
л~ен "у две врсте: у научењаке, што се мо

гу такмичити са западним школарима , 11 

у посве неуки пук_ Средња класа - додаје 
писац - што из ШКОАе износи граћанска н 
индустријална знања, онолико, КОЛИКО ј е 
у садање npe:\Ie потребно за свакидашњи 
живот и рад , те класе у нас и нема, Услед 
недостатка ове врсте знаља , радиност се 

народна ј ош креће у старом колосеку" .59 

Након тог разматрања овај популаризатор 
медицннске науке ТВРДИ да ниједна врста 
знања није Вllше занс;\шрена у нас, као 
што је занемарено знање о човечијем орга
низму, Писац се латио задатка, пошав и од 
свог искуства, па је ставио у средиште па
жн~е помоl\ породици, како би се здравље 
подмлатка унапреДИАО, "а у одраслих утвр

ДИТИ и одржати здраВЈЬе, ИЗ којега потиче 

следствен() и благостаље" ,ОО 

Објашњавајући своје намере писца-про
светител')з, Милан Јоnановиli наглашава : 

"Зна ,, !: да сам ступио на пол>е поготово 
необделЭl-Ю, и да се хоПс времена и TPYA:l 
лок се са свој им читаоцима доближимо ис
такнутој мети; али знам и то , да је у до
броме делу нашега народа будна BOlha за 
читање и обавештење , што ј у засадише на
UlИ листови за ово лотоњих десетак гu

Дина",6 1 

За тематику здравствеНQI- просвеппва 
ња које се З;Ј.Сl-lИва на i}ИОЛОШЮ-НI .. 1 и меди
шшским lIаука!\'lЭ, Милан ЈОВ3I-10вић има 
у виду најпре она питања која се 
тичу младежи. Пошто се у детињству 
ударај у основе за сав будући здрави 
телеснн и лухо!3н и развитак човека, то 

је сасвим природно што се не може за
!\ПЈСАИТН ова област јаоног друштвсног ра

да а да се I-Iе попе ал Анрекгног утицања 
на просвсћеllОСТ родн:гел~а. Напорима кој е 
УАа:же , М: lлан Јовановић постаје један од 
оснивача а llдрагогије у нас за област здрав

Сl'вен{;: Ј(ултуре_ - "Па ю.шо је прва неПl 
деТНЊС I( Z! nelHIНoM у pYK3.~la матерннским , 
то Cai\1 - I ЩПО!\lнње аутор - у распореду 



Ј 'радива и начину писања наш женски свет 

ш\·шо у виду ... Народи су такви , Кtl.lZве су 
IIМ матсре; а кад погледамо на наше, и ви

ДИМО КОЛИКО су спреi\НIе за одгајање и ус
ПIlтање своје деце, морамо писањс J-lзше 
ОДјvlеРIЏИ тако, како ће и З<1 ЊИХ бити 
ЧИТ1(0" .62 

Приликом популарисања знања о нези 
деце, Милану Јовановићу ј е нарочито СТа
ло да сузбије по народ штеПlе предрасуде 
и обичаје, а да потом ПОУЧИ, тј. пружи не
опходне појмове за предупрећиван,е опас
ности по здравл)е л.уди, У чему ВИДИ l\·юћан 
фактор свег прогреса : економског и ДРУШТ
вено-културног. 

у зборнику популарних расправа На
родни ле tl1iUК, прве четири потичу ИЗ 1880, 
док остале четири су из 1881. године. Дру
га књига деАа садржи следећс чланке: Ра
чунајмо са нашим животом! Једна реч оче
ви.\l1а и .. оцима" .. ; Како ваља повијати де
цу ? Шта не ваlbа у женској одећи? 06и
чаји што нас тару и !о,·юре II; Једна прича 
о ваздуху; Пазимо на воду; Примери голе
ме старости.63 Књига трећа обухвата сле
деће: Дечије болести; Темељи човечија 
живота 1; кожа; Зашто нам гину деца 11; 
Обичај и што нас тару и море IП; Зашто 
једемо; Зашто ibУДИ ретко живе колико би 
МОГАи,64 

Насловне 'теме и у осталих пет књига 
llародноz лечнuка јасно показују да се Ми
лан Ј овановић концентрисао на КРУПН<1 
питаља превентиве у тесној вези са откри
вањем улоге главних чинилаца у одржава

~bY и јачању здравља. Тако, кад се ради о 
Ilредупрећивању од опасности по здравље , 
писац даје доста места из књиге у књигу 
о ОТРОDима "у кући и око куће".65 

Налазећи се на линији просветитеља за 
реални живот ЉУДИ, попут Доситејевог у
nерења о штетности "плеснивих обичаја" I 
I1исац није пропустио а да у свакој распра
нн не говори о теми: "Обичај и што нас за
тиру и море". А питања, као што СУ: Једна 
реч матери; Зашто нам гину деца?; Како 
паља повијати децу?; Дечиј е болести; Како 
се деца даје без даДИlbе? ; Ваља ли носити 
малену децу?; Како се одојчад ОДВИКНУ дој
ке?; Је ли пробитачно давати деци сиса.-n
ке (ћућуле) - заузимају средишње место. 
Н ародни леч.Нtllс је књига не за лечење, већ 
прворазредна за превентиву; дакле, дело 

социјалне медицине која све више мора да 
ангажује стручњаке: лекаре, педагоге , пси
хологе, и - на другој страни, практичаре 
из социјалне политике, тј. система ДРУ
штвеног урећења који l'lюра у здрав.ъу л,у
ди видети јеАан од основних својих зада-

ДР МИЛАН .rОВАНОВИЋ-МОРСКИ 

така, односно ослонац за прогресивно кре

тање. 

у последњем чланку књиге, осме своје 
едиције, који упућује читаоцу из Суеца 13. 
октобра 1881. године, Милан Јовановић под
сећа да се иавршава друга година "како 
ове књижице облећу српско огњиште ... 
Ако сам дакле лане (1880) у ово доба про
пратио ове књижице са зебњом, сада их 
пропраћам с надом" ,66 

Доказ више да је Милан ЈоваНОDић по
стао све заинтереСОЈ3зиији за проблеме 
здравственог просвећивања ј есте његова 
књига објавл,ена 1884. године под насло
вом: [{УЈ/сне болеСПl од куда 11ОПlL1У, какве 
су, како се уклањају - за uшре чuтаЛйtllсе 
KpyzoGe.67 Предговор је писац сачинио V 
Трсту "с пролећа Ј882". Већ прва мисао, 
овде изнета, показује да је он појачао вла
стита запажања, па износи: "Кужне боле
сти су такоЬе душмани наши, али далеко 
снажнији и опачији, с тога што су невид
.>ы-ви;; за сузбити ове Аушмане, хоће се по
све другачије оружје - хоће се знање ... " .68 

Ближа ПИlliчева намера ј е "да допуни" хи
гијенско знање, као и "да упозна поизбли
же наше читалачке KpyroBe с КУЖНИМ бо
лестима" .69 

Питања захваћена у овој књизи јесу : О 
кужним болестима у опште; Нарав и врсте 
кужне болести; Кужне болести по наособ 
(источна куга, азијска колера, пегави ти
фус, богиње, шарлах, морбиле, дифтерија). 
V ,-,Додатку", налази се још ОПИС дезинте
рИЈе . 

Др Милан Ј оваиовић-Морски је . као ле
кар, био наставник за преДi\'l ете из области 
своје струке у више београдских IJJкола: 
на Правном факултету Велике школе, у Ви
шој женској школи, у Учитељској школи, 
у Богословији . Мада у положају хонорар· 
ног професора, он је с ПОЛ>ОМ вршио ту ду
жност, и тиме се, несум.њиво, све више ук

Ibучивао у лнсање дела са здра вствено-про

светител,ском садржином. Постао је , дакле, 
плодан писац књига стручно-научне и по

пуларне садржине. За Јовановића медици
нара, који је близак ПРИРОДНИМ наукама, 
особено је и то што је на Вишој женској 
школи у Београду предавао и хемију. За 
наставу тог предмета написао ј е уuбеник 
Х емuја за потребу Вuше ;лсенске lшсоле UЗ 
{траних аусора.7О 

Поред више уџбеНИ1(а које је сачинио, 
један од уuбеника који је Јовановић напи
сао у последњим годинама свога настав· 

ничкor рада , као професор Војне академи
је у Београду, јесте Војна xuzujeHa за nи
ТО.Ј1ще Краљевске српске војне академије.1 1 
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у предгопору аутор најпре каж:е да му ј е 
'Ja ~lcpa да Хигијени створи граћанско пра
во у војсци - "да се она у равној мери ко
ристи успесима хигијенским као и остало 
друштво". Одмах, затим, наводи да се 110 -' 

СЛУЖИО делом Virya: Manuel d'Hygiene mili
[а ;,-е (Paris), у рnспореду граће , док је у 
обради материјала обратио пажњу на до
бре војно-хигијенске установе У другим 
војскаЈ\'lа "у же.ibИ да се оно што је добро 
џресади у нашу". 

у општем делу своје "ручне школскс 
Ј<њиге" за потребе појничког живота, ло
ред осталог, на почетку бачен је поглед Н;:\ 
историјски развој војне хигијене .. у древ
но доба, и после 1'OI-а" .72 У посебном де.'\У 
књиге пак, као хигијене мирног доба, обра
ћени су оде.ibЦИ: 1 - Рекрутовање (17-
_29)73, II - Војнички станови: касарне, 

казамате, стални логор, привремени логор, 

каllтонман, бивуак.74 За овај одеЈЬак Милан 
Јоваl-lовић каже да се на њему више задр
жао, али да сматра хигијену стана врло 
паЖНШ"l условом за здраВ.ibе во ј ника. 

"Храњење војиика" потоњи је део уџбе
ника, где се , после излагања о "физиолош
ком збићу храњења", условима исхране, 
врстама н квалитету хране, и САИЧНИМ пи

тзн .. има, пажња задржзва на питању хлеба, 
пића, алкохолних пића.75 Мањн одел.ци ј е
су: Одевање војника (126- 147); Чистота 
тела ( ]47-15Ј); Занимање војника (15]
- ]78). 

Посебни део уuбеника писац ј е посвс,· 
'Г НО "Хигијени на ратишту и бојишту" (179 
- 198), што је релативно скромно обраће
" а тема. 

Задатак "војне хигијене" писац и про
фесор тога предмета у Војној академији, 
Милан Јоnановић , ВИДИ у томе "да одмере-
110,\'1 негом јединца (рекрута) развије И уз~ 
ДН Пlе његову телесну снагу, и Аа оспособн 
ПОДНОСИТИ големе напоре који су скопчаЮI 
с војничким ЖI1ВОТОМ, поглавито у ратно 
доба".76 Јамачно, и то писац истиче, војна 
хигијена само је део јавне хигијене, при
ме ,·ьене на војнички живот. 

При писању тог уџбеника Јовановнћ l:(:' 

највише послужио литературом на францу
ском језику . Поред већ наведеног дела : Лtlа-
11иеl d'Hygiene militaire од Viry-a, дела ко · 
ја ј е користио, следећа су: Schindler, L'ali
l11el1lat;on. clu Soldat (Рагis, 1887); Amauld. 
Nouveaux elements d'h.ygiene (Paris). 

Претрпљени утицаји 

По сrручно-меднцинској спреми Милан 
Ј овановић је био бечки пак, који је него
вао широко интсресовање и за биолош кс 

286 

науке . На једном свом путовању, као брод
ски лекар, по зеМ.ibа!\,tа АЗl-Iје он се упознао 
са Ернстом Хеклом, чувеним биологом ево
луuионистом. Овај је обратио паЖI-LУ на 
броДског лекара ерудиту у чијем се дРУ
штву налазио и с којЈН'l је водио занимл>и 
ве разговоре. За Јовановиl1э, мећутим, није 
био од уплива само немачки стручно-науч
Ј-ЈИ ДУХ. Врло радознао и широких погледа 
њега је привлачила француска и англосак
сонска култура. То се заК.ibучује из њего 
вог н:оришћења литературе на тим јеЗI-ЩИ~ 
1\13. )Келећи да буде стално у току струч
ННХ И научних / на.јновијих резултата 
Морски је пратио литературу на западно
европским јеЗИЦЊ"lа и указивао често на 
своје изворе приликом писањ::t дела. 

Ради популаризације знања из пробле
матике епидемија у књизи КУ:Jlсне боле
СПl,77 Јовановић цитира дело енглеског ау
тора RO\<\le-а: EH'ery day [Џе in 11'ldia,78 да би 
одмах потом навео знача.јну мисао Pasteu
У-а из 1870. године, Она ,'ласи: »Il est аи 
pouvoir de l'/юmmе de taire disparaitre de 
lа surface du globe les maladies parasilail-es, 
si COl'l'lme, c'esl та cOl'lviction, lа docll'ine 
des general1"ons sponlanees est unе chi~ 
mlие ({ . i9 

За Милана Ј овановнћа-Морског значај
НО је што су Пастер и ње ,'ОВ.И следбеници 
"прегли да микроскопом испитај у природу 
тих ниских организама, и пронаћоше , ,да су 
то животињице које се мичу - Ј\1ноже". 

Микроскопска истра:живања помогла су да 
се створи теорија о "живој зарази" профе
сора Џона Тнидала из ЛОI-Iдона - витали
тет контагије. Дата открнћа тог Енглеза, 
указује Д3ЈЬе Јовановић, односила су се на 

врење и трулење, чему су узрок бактерије, 
док отпор организма на те сићушне живе 

организме, које је ПИОНИРСКIJ испитивао 
Ау ј Пастер, јесте стање болести. 

Јасно, теорија клица (бактерија) су.зби
л.а је преваЗИD,ену теорију спонтаног, ис

конског постанка. 

Чешће се поэиnајући на резултате науч

ног рада ЛОНДОНСКОГ професора Џона ТНН
дала, Милан Јовановић ј е на једном ~leCTY 
цитирао следећу његову мисао: "У случају 
елидемске болести, лажња будућег лекара 

неnе застати на рћавом оаздуху или на не

чистим ОА уцима , већ на клицам.а болеШТIJ
на, које ни роав ваздух, ни нечисти · "луци 
не могу да створе него које рћав оаздух 
потстнче у нагло, кужно развиће".80 

За Милана Јооановиl1а-Морског, као 

културног и јавног радника, карактеристи-



У I-Ш ј е н знауајна напомена коју дај е У ВС4 

зи са условима живота л",УДИ. Она гласи: 
"У свима кужним болестима најоећи је ПО4 

мор мећу сиромашним:, радним сталежима, 

то зарад неудобна положаја оболелих, то 
што је зарад оскудне хране, тело oc:\a~ 

било".8L 

ПОJl.1ињући на пише места генијалног 
Пастера, овај популар иза тор наууиих исти~ 

на код нас , видео ј е у великом франuуском 
научнику најзаслужнијег човека за развој 
модерне медицине, ОДНОСНО хигиј ене. 

Као писац и лекар - практнчар Милан 
10вановић ј е испол:.ио оштро посматрачко 

О Ј<О \' појави неких оБОfuења која се јав
л ... ају -као последица начина исхране. У до
датку једног свог дела описао је дезинте
рију (црвени проли в, срдобоt\>а).82 За ту бо· 
лест потом каже да ј е не може уврстити 
.. у ред кужних болести, јер је познато сва
коме, да се она појаВfuује У незаразиво.м 
облику".&3 Из своје лекарске праксе, у П04 

тврду тог мишл.ења, Морски наводи слу~ 
чај интернатског живота ученика БОГОСЛ04 

вије у Београду, када се 1868. године поја
вила дезинтерија. - "Будући ускршљи 
пост , а пасу.\) на дневном реду, узео сам -
саопштава писац - да су узроци редње ме

ханички, и пошто сам приволео управу да 

замени ту храну оризом, нестало ј е боле~ 
сти за неколико дана".84 

* 
Из граћанских српских породица у Вој 

ВОДИНИ , под аустријском влашhу, које су 
економски биле јаке, доста се младих fuY
ДИ школовало I-Iа разним ВИСО I( ИМ ШКQла

ма аустријске царевине. Штавише, те П04 

радице, у некој врсти утакмнце са ДРУГИА'1 
народностима хетерогене државе, често су 

биле у преимућству . Свакако, то је у нај
већој .мери зависило од добростојећег ста4 

ља буржоазије српског друштва трговач

ког или занатлијског слоја. 

Након завршеног ШКQЛQвања у углед~ 

ним српским гимназијама 1'Qf времена -
у Сремским Кnрловцима, Новом Саду 11 
другде, млади Срби највише су се ориј еН4 
тисали на студије права или медицине. И 
ј една и друга струка биле су друштвено 

цељене, а и лукративне. Прва због тога 
што се могла добити служба у монархо-би
рократском апарату која је имала УЈ'лед, 
и друга која ј е, образуј ући лекаре с пра4 

вом на приватну праксу , отварала ПУТ и 
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друштвеном признању и _\10гућностима до· 
брих прихода. 

За l\'lладе Србе кој и СУ стицали високо 
образовање у Пешти , Бечу, ИЛИ на ДРУГИМ 
не1о'1ачким ун и верзитеТИ Ј\'Ш, карактеристич

но ј е, меl5утим , што су, по правилу, на ос
нову преТХОДI-IОГ СОЛИДI-IOГ општег обраЗ04 

вања, улазили у ДУХ доба, односно УКlbУЧН
вали се у идеј не TOI(OBe, рацнонализма или 
ро.мантизма. При 1'01\-1, струја рационал.из
Ј\.1a из времена терезиј а нских реформи нли 
ј озефННliзма, за AY I-O ј е била Доминирају
ћа, и то не само у ХУН] , већ 11 у XIX СТ04 

лећу . Почев од Гаврила Пекаровића, Сте
ријиног пријатсЛ:.а, писца Чадољуба; .Јопа
на Стеића - ње говоl' превода МакровиО'l"и

/Се, па до Борћа Натошевића реформатора 
војвоћанског образовања и плодног писца 
популарних КЊИЖ.ица посвепених здраВСТ4 

веном просвећи вању , код Срба - лекара 
у Војводини , ствара се ч итав покрет којн 
се живо уклапа у проблеме I(УЛТУРНОГ , еко
Ј-IOМСКОГ и здравственог живота српскО1' 

nојвоЬанског друштва. Ту заинтересова
ност и тежњу лекари млаЬе генерације у 
XIX веку прихватају, н, што ј е исто тако 
значајно, пресаћуј у у Србију, где су дола
ЗИЛИ да учествују у изграЬивању слободне 
српске државе. Мећу њима углеДI-IO место 
заузима Милан Јовановић - Морски. 

у младости одличан ћак у ] 'ИМШ1.зији а 
као студент одушеВfuени ром:античар, један 

од оснивача Српско г академско г ДРУШТВЫ 
"Зора" у Бечу, и његов први председник, 
Милан Ј овановић као високо и свестрано 

образована лиуност узео је широк замах. 
Огледао се у књижевно-уметничком ства

рању, есеј истици и стручно-књижевном ра
ЛV. Истина, није могао продубити области 
које су га заинтересовале, али је у доста 
великој мери, баш у вези са својом профе
СИOl-IaЛ!'ЮМ ориј ентацијом, дао истакнут до
принос 'развитку здравствене културе, од

носно образовања као наставник у Србији, 
а још истакнутиј е као писац популарних 
расправ<:1. из којих су се ширили резултати 

медицинске науке. 

Пос~бно место у залагању Милана .Јо
iJановића-Морског , као писца из оБЛ:lСП:f 
медицине, заузимај у његовн погледи о 
здравствено-социјалним питаљима услов
.t'оеним реалним стање'\'I. На овом сектору 
ОН се -noj aBlbyje као социј ални мислилац 
који пре свега има у ВИДУ чињенице и по

сматра их отворених ОЧИЈ У, мада га нацио

налистitчки занос и у ПОЗl-lиј им годинама 
живота покрсће I-I а акцију. 
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ПЛАДИМИР ГРУЈИЋ 

НАПОМЕНЕ 

1 lпuugю-аldisегtщiоn verfassl ипЈ mit Zll
stim.l1111ng Јеу me(liciniscl1en Facultiit der Инi
versitii.t Leipzig zur ЕгlШ1gung der Doctor~vurde 
Јn der Medicin, CJlirurgie und GеЬuгtsсhйlfе ат 
ЈН. AugUSI MDCCCLXV 1I millags 11 ИI" Prи
fungssale Је1- medicil1ischen Facultiit offentlich 
vегthеidigt von миаn ]О)Юl1оviс aus Belgrad. 
Leipzig, Druck. von Ferber un.d Leydel (3-12). 

V својој инаугvрамюј дисертацији Јова
новнп је пошао од следеliих теза: 

»TI-lesen: 
1. Eine recl-1tzeitig ges teigel"te Haulblitigkeit 

verhin.dert die En"zЙJu!ul1g Јеу LUl1gen und Ех}'
datbildUl1g. 

2. Stгirtщ· der Ha.mrohre ist еl1еу Folge dег 
[njecliol1s mеtlюdе, als (les Vellel"iscl1en Katm-
,-hs. 

3. Die lnduration (les ).veicJ.lel1 cOl1tagiosen 
Gesch\·vurs ist Ье! scl110phuloser Diserasie keille 
selLene Erscheil1ll11g. 

4. Die gerichflicl1e AI'Z l1eikuntle, \vie sie аn 
rnedicinisc/zen ScJmlen geleJlrt \.vird, eigllet si(."/1 
nicJ.tt 'иу ]ш·islеn. « 

Приликом одбране дисертације Јованови
ћу су били "опоненти": dr med. Dumas, Ьасс. 
med. Jorg, Ьасс. med. Zieglel'. - У свом крат
ком прегледу живота, на крају објаВlbене дН' 
сертације на немачком језику у Лајпцигу, Јо
nановић је записао да је роћен 12/24. аПРIТ/~а 
1834. године у селу Јарковцу у Бат·ЈаТV. Од ње
гових родитеlbа у животу је мајка. ГИМIIазију 
је учио V Вршцу, Темишварv и Пешти, где је 
1854. стекао зрелост за академске студиј е. 
Следовали су затим подаци о факултетском 
.медицинском образоваљу. 

2 дР Владимир Станојеnић, Историја ме
дицине у Србији - дело у рукопису, оп(vr.
tЪCHO. Архив Српске экадео\шје наука и У"lет· 
ности V БеОI'раду, бр. 13339, стр. 131. 

:! Ибндем: . 

.а УВОДНО слово ; говорио у Великој школи 
V Београду; прештаi\lП(\НО из "СРПСIШХ нови
на" 1865. бр. 11 8. У Београду. у Држаnној 
штш.lПарији , 1865, стр. 3-22. 

5 Приступно лредавање на Великој шко .\н 
из Судске медицине, "Вила", 1865, 

6 Архив Српске ан:адеМ llј е наука и умет
ности V Београду, бр. 12/1869. 

7 Написао др Милан 10вановић - заступ
ник професора судског лекарства у Великој 
школи. Прегледала 11 одоБРИАа Школска ко
мисија v Београду, у Државној штампарији , 
стр. 1-224. 

8 За потребе Више женсн:е школе. Из стра
них аутора, стр. I-V; 1- 140. 

9 Прегледалз и одобрила Школска коми
сија у Београду, у Државној штампарији, 
1869. стр. I-V; 1-146. 

10 Написао МИАан Јовановић, ДОКТОР 1. 1е
Дlщине II хирургије, професор судског лекар· 
ства и јавне хигијеllе у ВеМl кој школи, про-
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фесор дијететике \ј Богословијн београдској, 
редован члан "Српског ученог друштва", по
часни члан "Матице српске" , v Београдv, у 
Државној шталшаРl1ји 1872; сТр. 1, II; 1---=311. 

11 Државни архив Србије, одел,ак Велике 
IUколе. 1866. 61. Убудуће скраћено: ДАС. 

1~ ДАС, одељак Велике школе, 1869, 80. 
lа ДАС, одељ. ВеМII\С ШI<ОАе, 1870, 81. 
14 ДАС, одел~. ВемtI(е школе, 1871, 9. 
Iti ДАС, одел,. Велике Шlюле, 1871, 86. 
16 Архив Српске ш<адемије наука и умет

ности у Београду. бр. 342/34. 
Јј Нови Сад, издаље illтампарије А. Паје

вића. 

18 Саставио хонораРIIИ ПРОфесuр Хигијене 
на ВеЫlкој ШIЮЛН , с в. 1 Увод н део 1, ВазДvх·, 
Београд. 1877. 

НI Београд, 1884, KpaJ\:>ebcko-српска држав
на штампарнја . стр. l-VП; 1-132. Предговор 
написан "с пролећа год. 1.882". 

:!\I Написао ДР Милан 10вановиn - профе
сор Хигијене у Краlb. српској војној акаде
i\шјн, хонорарни професор Хигијене у учитељ
~Koj и У вишој женској школи београдској. 
\] Београду штампано у Краљ. српској држап
ној штампарији Ј 890, стр. I-ХХ; 1-224. 

2 1 За питомпе Војне академије, са 24 слике 
у тексту, Београд, 1896. 

22 Аемон, Повест н алегорија. НОВИ Сад, 
стр. 76; Краљева сеја. Историска драма у 4 де
ла. НОВИ Сад, 1872, стр. 154; Несућенu. Шал.и
ва игра у четири дела, НОВИ Сад, 1881, стр. 
102; Поzлед на драмсlCУ лю:ератур.v о Косову, 
Београд, 1890, Српска I(рал.евска академија, 
стр. 118; С мора и са сува. Црте. Београд, 1893, 
стр. 4+ 104; Та.·но а.ЛlO но Истоку, Црте, Бео
гра. 1894. СВ. I. стр. IV + 209. СВ. Il 1895. стр. 
IV + 210; Пmлеil но индuјску r)paMY, Београд, 
1894, стр. 37. - Глас Српске краљевске ака
лемије, књ. 45; Горе доле по Напуљу. ПУТНИЧ
ко црте. БеOl ·раА . 1898. стр. VI + 175. 

23 ААС, одет. Вслике школе, 1867, 14. 
t4 Наведени документ. 
!:; Исти документ. 

26 Београд, 1868. У мото је ставио следећv 
мисао аутора Orfi/-a: JJ Les juges d'inslruction 
nе doivent confier les expel,t ises mеdiсо-Ieйаlеs 
qu'a des 1101"I'1I1'leS eclaires et probes. [а defel"lse 
l1е trouvera famais appui solide еn solicitant la 
cooperation Је lа mаш'аisе foi, (le l'igl1Orance е: 
mрmе du demi sй\юiг«(. 

21 Оп. цит., УПОД. 

2$ Оп. цит., 3. 
29 Ибидем. 

3(1 Оп. цит. , 10. 
~I Оп. цит. , 150-185. 
32 Оп. ЦИТ. , 185-224. 
33 О TQro"te се само lIешто !l.taло налази траг 

у једној напомени о делу француског аутора 
Clzaumenl-a: Esquisse IliSlогiquе de Ја medici. 



не /e.gale еl'l Ргаnсе, Paris 1806; 11 неАШЧКОГ 
аутора Mel'lde-a: Geschichle der gericl'lt!icI1en 
Me(!izil'l, Leipzig, 1819. 

З4 Милан Јовановић , XU lujella. УВОДНО сло· 
во ... , Београд, 1865, стр. 3. 

~;; Оп. цит., 12. 
~ ~ ОП. ЦИТ., 14. 
37 ОП. ЦИТ., 19. 
за М. D. оЕ Аmетјса. ЛОJlДОН. 

3~ Београд, 1866. 
40 ОП. ЦИТ., 1- 13. 
41 ОП. ЦИТ., 16-56. 
4 2 Оп. инт., 56-136. 
43 Оп. ЦИТ. , 136-143. 
4~ ОП. ЦИТ., 142. 
4:' Београд, 1872. 
46 Оп. цит., 1. 
47 Ибидем. 

48 ОП. ЦИТ., П . 

4(1 Ту је као нај важније обраоено: Појам 
Хигије llе и њезини остаЛl1 11азиnи. Потреба XI~' 
гијене . Користи хнгијене V разном поглед,' . 
Животна радња. Појам здраВlьа. Стварно ј! 
односно здрав.ье. Пој аi\1 болести . Прелаз бо
лести с једног прибора на ДРУГИ. 

:;0 Овде је обухваћено: 1. Облик и деоба 
тела . 2. Промене човечијег тела. 3. Разлике уо
вечијег тела. 4. Састојци човечијег тела. 5. 
Прибори човечијсг тела. 6 .Строј И радње при
бора (стр. 22-124). 

" ОП. ЦИТ., 124-3 11. 
:;2 Друго прегледана и ДОП\' I·ьеНQ издањс, 

1890, сТр. I-Х; 1- 224. 
!iЗ ОП. цит., из Предговора. 

Го4 Интересантна је JOBaHo3f.11iena напомеllа 

у Предговору другог издаља, где lсаже: "Ја 

сш.·{ написао ову кљигу, пошто сам предавао 

тај предмет пуних шест I'Oдина 1-1 6110 ca~1 иа 

чисто с тш .. l , што хоћу и како ћу нај60.\)е да 

поститнем што хоћу. Тадањи школски рефе

ренат беше је l1репоручио за школску употре

бу, за то, што је у ствари та и по обиму и по 

Обради материје погодна. Од тада сам слушао 

од многих учитеља нашнх, да је добра, а ја 

сам полагао искључиво на ЊИХОDО мњење. То 

је мњење прешло и преко границе наше, јер 

је ову кљигу, по мојој ДОЗВОЛИ, превео г. П. 

Иванов тод. 1880 на бугарски језик н колико 
знам , употребио је за наставу. Тај суд учите· 

ља беше ми дража награда од оне, кој у ми 

је негда вотирала Школска КОМllсија (стр . 1\7). 
55 Нови Сад, 1880. Овде се налази ОСа?о. I 

књижица , где се у свакој посебно популарншу 

знања из науке о здравI'bУ. 

:;6 Није,'l,на књижица не прелази обим од 

70 стра~lИца а са тематиком: која се ОДНОСИ на 
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АС<..Јји ЖИВОТ И П lIтања одржавања и уlIапре

Ьивања здраВЈЫ\ одраслих. 

:;7 Једна реч i\-IЗтери (8-11, Зашто lIaM ги

НУ деца? ( IЈ-23), сучи. ... l ваља да ОДllочне јело 
и пипе? (23-32), Обнчаји што нас затиру н 
море (32-48), Колико је човеку додеЈъеl10 жи

вети? (48-56), Зашто прозебу и прО~IР3НУ на
llП I УДОВИ? (56-66) . 

:;1\ ОП. ЦИТ., 1. 
~~ Ол. цит., 2. 
60 Оп. цит., 5, б. 

6Ј Ибидем . 

62 Оп. ЦИТ., 7, 8. 
"" ОП. ЩП. , 3- 10 ; 11-25; 26-37; 38-44; 

45- 53; 54- 61; 62-63. 
" ОП. ЦИТ. , 3-12; 12-24; 25-34; 35-4',; 

48-57; 58-70. 
6.i ОП. ЦIЛ· ., кљ. V, 3-10; КЊ. VI, 1-9; КЊ. 

\111, 38; 1( 1&. VIП , 3- 8. 
66 Народни леtl//f./К, Ј<Њ. VIII, 1881, Читао-

ЦУ, сТр. 53-59. 
" Београд, 1884, СТр . I- VII , 1- 132. 
63 ОП . ЦИТ. , V. 

(i!O ОП. ЩIТ., 123. 
70 Преглсдала 11 ОАобрила ШI~ОЛСIШ КО!\'Ш

сија, Београд, .1 8б5; сТр. I-V, 1- 140. УџбенНI( 

је писац распоредио 1Iа следеће одел,ке: Авор
гански део (1-26); МстаЛОI1ДИ (28- 64); Метали 

(65-102); Органски део - Биље н Jl,Щl'ернје 
(107-132); )Ј(ИВОТИlЬске материје (133-140). 

71 Војна xLlzujeHa за I1lпомце Краљевске 
српске војне акадеМllје написаQ др Милан Јо
вановић , професор Вој не ш<адем ије, резервни 
санитетски мајор ( са24 сл ике '! Tel<cTY), Бео
град, 1896, сТр. I- VII ; 1- 200; 8. 

" ОП.ЦИТ., 1- 15. 

" ОП. ЦИТ., 17-29. 

" Оп. цит., 3()-89. 

" ОП. ЦИТ. , 89- 126. .. ОП . ЦИТ. , 5. 
п Одел,ак: Како се тумачи ностанак куж

них болести (стр. 1- 19); Милан Јовановиl1 ни· 
тира дела еlfГлеСКО I' аутора ЛО\·џе-а : ЕНЈеуу -
day lifе in 1l1dia. 

7R Ne\v Уогk, ]882. 
79 "У 1\10\;И је ЧОnС I(а да уклони с попрши

не земље параЗИТСl<е болести док је по .11.10,\·\ 

уверељу доктрина о СIl ОНТШЮJl.-1 постанку об
мана". 

811 Кужне болеС·П/ . .. , Ј 5. 
8 1 Оп. цит., 17. 

82 ОП. ЦIП., Ј23 . 

8~ ОП. ЩIТ., ]27. 
8 1 ОП. Цf.lТ ., 128, 129. 
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ВЛАДИМИР ГРУ Ј ИЋ 

dl" MILAN JOV ANOVIC-MORSКI 

Vladimir GrujiC 

Le Docteur Milan Jovanovic·Morski fait рат
tie де се mјlјеll des Serbes огigi паiгеs де УОЈ
\iocline, qlli а dоппе uпе cont t'ibution impor
(аntе ан progres сиltогс1 c.le 1 а Ргјпсiраutе де 
Serbie. IL etait activiste emi11ent de Ја vie publi
que, culturelle et littегаiге; .il jouissait де lа 
notori6t6. IL [lt t elLl d 'abOl'd mетЬге de lа So· 
сјНе savante scrbe et, епsuitе, de l 'Academie 
serbe des sciences а Belgracle. D'аШеuгs, sa vie 
Ctait assez tшnultuеLl sе e t insolite. 

Des idees de МНап Jovanovic·Morski rclati· 
ves аи ргоЫете de 1а formation et, еп теmе 
temps, а J'enseignemcnt, sont, sans doute, celles 
de l'instruction, аи sens plus Јагgе du terme. 
Соmmе сivi lisа tеш', Morski se t гоuvаi t avant 
tout dans Је domaine de 1а medecine, etant рто, 
fessellr а Ја Facultc de d roi t dans Ја Gгапdе 
есоlе а Belgrade, ои Ыеп ргоfеssеuг de l'еп
sеi gпеmепt sесопdз i ге , ou соште шеdесiп te· 
паГ!: des cours de sa specialite et de la rnatiere 
des sciences паtuгеll еs, lе p lus pres de lа cul· 
ture sanitaire. D'аЬогс! attaci1e аих ques tions 
pratiqLlcs de l'iп stгuсtiоп јuгi сliqLlе а l а Grande 
есо l е, basee, SL1 r lа соппаissапсе de lа medecine, 
М. Jovano\lic арраl'З i t СОl11ше епsеigпаПt de Ја 
l11edicil1e Iegale: suivan t son ргоgгаmmе, Мог· 
ski а есгј Ј- uп livre de classe, intitule Маnuеl de 
!а medecil1e zegale pour les jurisfes, еп 1868, 

Оutге ]а medicine legaJe, јl а enseigne aussi 
l'hygiene publique а lа Faculte де droit. Son 
»discoLlrs d'introdLlction« роиг l'епsеigпеmепt 

de cette matiere саl'зсtеl'isе assez ]а substance 
des opininos de се civilisatcur et enseignant. Аи 
соmmспссшспt ј1 (Iit: » L'сsргit p l'ogressiste de 
поие tешрs, l а d irect ioll cul ture lle de 110tre 
siecle, et, је ргеЕеге дјге, lа conscience de nos 
besoins спБп . оп! регшis а l а DietetiqLle de 5' 
е:фl'imег publiquement dапs l а Gгапdе ecole, 
еп соmрlеtапt ainsi Ја specialite де medecin de 
notre science academiqLle; Precisement, Ј а Diete
tique Ои lа sс i сспе de Ј а vie quotidienne sert а 
conserver lа sante »еп епt iег«. Le vrai пот de 
cette science est l'hygiene - »lа branche de lа 
scjence natu reHe qui ехаmiле exclusivemel1t les 
10is regissant Је m aintiel1 de lа sante physique 
et psychique de Ј 'ћотте« . 

Ayal1t sоиligпе que l'llygiene est une 
Ьгаl1сће tres importan te de 1а rnedecine, mtro· 
duite deja сотте matiere d'enseignement dапs 
les uпivегsitеs de Bavieres (Munich, Erlangen , 
\liгtsЬuгg), quoique п'аvоi г pas епсоге lа рlасе 
qu 'elle merite dans Ј е systeme des etudes те· 
dicales dans de поmЬгеusеs universites, М. Јо
vanovic m entionne, соmmе source ртјllсјраlе 
роиг l 'епsеigлеmепt de сеНе matie re, l'oeuvre 
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jn1itulee Leclures 0/1. О1.е Sciel7ce 01 Н1lI1!йН 
l,ile, de Sylves tel' Gгahаm. 

Сотте enseig,nant а l'Ecole superieure des 
filles а Веlgгаdе, М. Jovanovic avait РLlЫЈе l ' 
ouvrage intitule "La Dielelique pour les ecoles 
superieures des filLes«. Vu que се manLlel а ete 
des tine exclLlsivemcl1t atlX eJeves des ecoles de 
filles, l'auteur а сlоппе , еп аl1пехе, ип chapitre 
intitule "пе la !enmle«. . 

А lа d iffetellce de ses oeUV1'es апtегiеигеs, 
des tinees а l 'i п stгuсtiоп scolail'e, М. Jovanovic
avait entrepris, раг son livre intitule L'Нуgilше 
ои la science sur la sante, роиу les instituteurs 
populaires (Belgrade, 1872), поп seulem ent lа 
popularisatioll des verites scientifjques de bast" 
ел се domaine, mais ј1 les З\lаit aussi adapte 
г·llХ besoins de ! 'iпstгuсtiоп, pour etre enseig
nees раг ]es gens instTuits е! lе plus pres des 
шаssеs populaires, поtаmmепt des paysans. La 
deuxieme edition de cet ouvrage contient les 
memes cllapit res que сеlиј de 1872, rnais сп 
abrege. 

Separement, clans lа serie Је 1ivrets риЫјее 
sous Ј е titre Le Meclecin populaire - [а le90n 
sur [а vie е! lа sante, роиг ил large public, Мог
ski s'emploie рош" dcs mesures preventives. Се 
гесиеil de debats iпtеШgiblе а ete habilemen t 
compose. А се sujet, il avait decJare que » ••• il 
est necessaire d'etudicl' lа science d'une та· 
Ilјеге simple, comprellensible а сЬасип, ct s' 
appliquer а се qu'elle devienne l'interet сот· 
тип du peuple, соmmе c'est deja lе cas dans 
Jes peLlples occidentaux«. D'apres Milan Jovano
vi6-Morski, pas ипе categorie de l'eruditiol1 n'est 
pIus negligee ci1ez nous que Ј а connaissance de 
l'organisme ћитај l1. 

Quant а ћпstruсtiоп saruta ire , qui l'epose 
sur les sciences blologiques et medicales, Мог· 
ski releve, avant tout, des questions qui i11te· 
ressent 1es jeunes, Ptlisque c'es t dans l 'enfance 
que sont poses les fondements du future de· 
ve10ppement еп sante, physique et psychique, 
il est Ыеп naturel qu'on ле puisse imaginer cet
te activite sociale et publique, sans avoir сот
тепсе par Јl1Пиепсег directement I'instruction 
des parents. Раг des effort qu'il avait deployes , 
Morski est devenu l'tш des fondateurs de l'an· 
drologie chez lюиs, notammcnt аи domaine de 
lа сиНиге sal1i taire. 

Dans la propagation des СОl1паissапсеs sur 
Је soin des ellfants, М. Јоvалоvјс tel1ait particu
Jierement а faire repl'imer des prejudices et des 
moeurs qui nuisent аи реир! е, e t а donner еп· 
suite des notions necessaires а lа prevention du 
danger qui тепасе lа sante de l'homme, се еп 
quoi Ј1 а vu Је facteur puissant du progres, ta llt 
Ыеп economique que social et culturel. 



Оие Morski eCtt t<:~moigne de plus еп plus 
d'interet аих problemes d'instruction sапitаiге, 
prouve son livre риЫје еп 1884, intitule: Les 
Maladies contagieuses, leurs origines, caracteri~ 
sliques еl le traitement - роит un large public 
litteraire. 

М. Jovanovic Morski etait medecin et, еп 
шеmе temps, епsеigпапt de Ја matieгe de sa 
specialite, а pluiseurs ecoles сЈе Belgl"ade: а lа 
FacuJte de droit de Ја Gгапdе есоlе, а l 'Есоlе 

ДР МИЛАН ЈОВАНQВИЋ-МQРСКИ 

suрепеuге des fiLles, а l'Ecole normale, аи 
Gгапd sешiпаiге et а I 'Асэсlеmiе militaire. аио
ique etant l'епsеigпапt 11Опогаiге, јl l'avait fait 
'avec Ьеаuсоир de zele. СеЈа lui avait pel"mis 
d'ecl"ire des Ollvrages traita nt Ја mаНеге du do
mајпе de lа sante publiquc е ! de l'instruction. 
11 avait pris le chemin cle ses predecesseurs, 
medecins et civilisqteurs сотте ] иј, mais aussi 
avait donne l 'exemple а ses successeurs et а 
tous les autres specia!is tes de 1а medecine рге
vel1tive, зи sегviсе de Ја societe. 






