СРПСКИ ЛЕКАРИ КАО МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ
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Универзитетска библиотек а Светозар Марковић
Увод
Позната је спрега литерат уре и музике, али и медицине и музике.
Од 16. до 19. века било је истакнутих лек ара који су се бавили и музиком.
Међу страним лек арима има доста так вих примера. Да наведемо само
неколико истакнутих имена: италијански лек ар и музичар Ђовани Ан
чина (Giovanni Ancina, 1545–1604); ирски композитор Јозеф Ваде (Joseph
Augustine Wade, 1801–1845) који је био анатом; познати руски композитор
Александар Бородин (1833–1887), био је војни лек ар и оснивач клиничке
биохемије у Русији; славни аустријски хирург Теодор Билрот (Theodor
Bilroth, 1829–1894) који је био композитор и пијаниста.
Српски лекари истак ли су се на многим пољима стваралаштва: књи
жевности, просвети, финансијама, политици, а такође, оставили су зна
чајан траг и на подручју музичке култ уре.
Пос ле вишевековне турс ке феуд алне дом ина ц ије, први зна ц и бу
ђењ а гра ђанс ке музичке култ у ре ја в љају се у Војвод ин и, а неш то ка
сније и у обнов љеној Србији. Пре више од 180 год ина, год ине 1824. на
бав љен је први клавир из Беча (у 19. век у је израд а клавира са бечком
мех а н иком била најм асовн ија), који је на шао мес то у кућ и првог лек а
ра, странц а, Вите Ром ите (1763–1828). Ром ит а је био Ита л ијан из На п уљ а,
а на клавиру у његовој кућ и, прва је почела да учи да свира принцеза
Јел ис а вет а Обреновић, кћерк а кнеза Милоша. Друг и кла вир у Кнеже
вин и Србији из Беча је доп рем љен у Шабац, у кућу кнежевог рођеног
брат а, Јеврем а Обреновић а. Његова кћерк а, Анк а Обреновић је нау ч ила
на том клавиру да свира уз помоћ нас тавн ик а из Аустрије. Вод ила је
дневн ик и била пис ац, чији су превод и први лит ералн и ра дови једне
жене у Србији (1836).
Међу лекарима који су студирали на страним универзитетима би
ло је и оних који су желели да се музичк и образују, али је то било једино
мог уће код приватних учитеља музике (углавном Чеха), пошто је прва
српска музичка школа почела да ради тек 1899. године у Беог раду. Пр
ви српски школовани музичар био је Корнелије Станковић, који је стек ао
темељно музичко образовање у Будиму и Бечу.
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Др Владан Ђорђевић (1843–1931). Остало је записано да је знаменити
српски лекар и први хирург др Владан Ђорђевић (1843–1931), поред успе
шног бављења књижевношћу, одлично свирао клавир, који је нау чио
да свира за време студија у Бечу. Познато је, да је његов учитељ, славни
аустријски хирург Теодор Билрот био изванредан музичар и да је био
пријатељ Јоханеса Брамса. Упркос велик им обавезама на студијама ме
дицине у Бечу, Ђорђевић ни тада, а ни касније у живот у, није могао да
буде задовољан једном врстом пос ла, зато је наставио да се бави књижев
ношћу, и редовно је посећ ивао представе у Бург теат ру у Бечу.
Др Александар Ђ. Костић (1893–1983). Мало је познато да је први про
фесор хистологије на новооснованом Медицинском факултет у у Беог ра
ду, др Александар Ђ. Костић (1893–1983) стек ао и темељно музичко обра
зовање. Као гимназијалац Друге мушке гимназије, пок азао је изузетно
интересовање за природне науке, поезију, прозу, фотог рафију, али и му
зику. Упоредо са гимназијом, похађао је наставу у првој Српској музичкој
школи, и то клавир и композицију, где му је предавао Стеван Мокрањац,
средишња личност српске музичке култ уре, који га је као обдареног ува
жавао и свесрдно помагао. Из гимназијских година су и Костићеве прве
композиције Химна трезвеној младеж и (1910) и Пролеће за мешовити хор
(1911), као и Успаванка за клавир (1911), које је често сам дириговао на јав
ним концертима уз учешће хора беог радских гимназијалаца. Сањарио
је о пијанистичкој каријери.
Године 1912. Александар Костић одлази на студије медицине у фран
цуски универзитетски град Нанси, где исте године и поред материјалне
оскудице, уписује петомесечни мајсторски курс код врхунског музичког
педагога Луја Димера (Louis Diemer, 1843–1919) на Конзерваторијуму у Па
ризу. После веома успешног реситала на крају курса и великих похвала
комисије почео је да се остварује његов животни сан. Али, брзо, због из
бијања балканских ратова, Александар Костић напушта Француску и од
лази у Београд, где се јавља као добровољац. Октобра 1913. године враћа се
у Француску да би као војни стипендиста наставио студије медицине у
Монпељеу. Своје слободно време посвећивао је клавиру. Али, после само
8 месеци одлази као добровољац у Први светски рат. Као војни лекар-ме
дицинар већ после три месеца организује у Нишу хуманитарни концерт
у корист рањеника, где у Официрском дому диригује војним мушким хо
ром, са којим се извео композиције: Хеј трубачу, Руску и Енглеску химну.
Највећи догађај у његовој музичкој каријери збио се током Првог
светског рата 1916. на Крфу, када је као хоровођа на концерт у, коме су при
суствовали и многи официри савезничк их армија, извео Опело и Оче наш,
свог првог учитеља музике Стевана Мокрањца. Успех је био незапамћен.
Тада му је пришао официр француске војске и истакнути композитор
Венсан Анди (Vincent d’Indy, 1851–1931) и топло препоручио Костића, свом
пројатељу Ансоржеу (Conrad Ansorge, 1862–1930), истакнутом клавирском
педагог у и професору.
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Вративши се 1921. године у Беог рад а упркос интензивног рада на
оснивању Медицинског факултета и Хистолошког инстит ута, проф. Ко
стић наставља да свакодневно вежба на клавиру. У лето 1935. године посе
ћује летњи курс клавира у Паризу код славног педагога Алфреда Кортоа
(Alfred Cortot, 1877–1962), где постиже запажени успех.
Др Радивоје Павловић (1893–1938). Родио се у свештеничкој породици
а мат урирао у новосадској правос лавној гимназији, где је музику учио
код истакнутог композитора Исидора Бајића, који му је пренео љубав
према народној мелодији и народном музичком изразу. Радивоје је заво
лео музику и већ у шеснаестој години компонује за соло глас и клавир Да
знајеш мори моме. Веома је позната његова композиција Била једном ружа
једна. Сви су мис лили да ће се он посветити музици. Међутим, Радиво
је је свој музичк и занос пренео на медицинске науке. Као питомац Те
келијанума студирао је медицину у Будимпешти и био промовисан за
доктора медицине 1918. године. По завршетку студија радио је најпре као
трупни лекар, а затим кратко у држ авној болници у Новом Саду. По осни
вању Медицинског факултета у Беог раду постаје асистент, а од 1924. го
дине и сарадник професора Холстеа у Фармаколошком инстит ут у. Био је
обдарен многострук им талентима. О његовим композицијама су писали
познати српски композитори Коста Манојловић и Јосип Славенски.
Ипак, најуспешнији српски лек ар на подручју музичког стварала
штва био је др медицине Јован Пачу (1847–1902), који се поред редовне
лекарске праксе бавио и компоновањем музике; свирао је на клавиру и
јавно наступао на концертима. Пре него што пређемо на његов допринос
српској музици, пот ребно је да ближе упознамо његов животни пут.
Др Јован Пачу се родио 13. марта 1847. у малом спах ијском селу Алек
сандрову (Sandor) недалеко од Суботице као седмо дете Јоа на Пачуа и Је
лене Стојковић.
Јоа н потиче из цинцарске породице, досељена из Блаца у Македони
ји, уз Поморишку границу. Деда Јована Пачуа, Аксентије, беше угледни
суботичк и трговац, а Јованов отац, Јоа н адвок ат, који је радио као кан
целиста у суботичком Магистрат у, а затим је прешао у оближ њи Шан
дор за општинског бележ ник а. Јованова мајк а је била из српске породице
Стојковић. Она је знатно утицала на његов интелект уа лни и уметничк и
развој: препознавши у њему талент за музику; омог ућ ивши му да од ма
лена учи клавир, хармонијум и орг уље. Јован је похађао музичку школу у
Суботици, која је основанa 1868 (три деценије пре Српске музичке школе
у Беог раду), а професор му је био Чех, Вјенцес лав Соушек. Основну школу
и прве разреде гимназије Јован Пачу је изу чио у Суботици, а школова
ње наставио у Кечкемет у. Мат урирао је у Братис лави 1866. Још за време
школовања у Суботици истак ао се као обдарени пијаниста, па је већ као
шестнаестогодишњак свирао на јавном концерт у (1863). На младог Пачуа
је знатно утицао Светозар Милетић, идејом о јединственом култ урном
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националном простору као основној степеници ка политичком обједиња
вању српског народа. О томе сведочи његова ист рајна борба посредством
музике и писане речи у листовима: Милетићевој Застави, Српској зори,
Србадији итд. Био је ватрени присталица Уједињене омладине српске.
Током студија медицине у Пешти (1887/1868) био је члан омладин
ског друштва Преодница. Наступао је као пијаниста и певач, а има подата
ка да је и помагао хоровођи певачког друштва Сербс ко-пештанс ке церкве.
У то време је штампао једну од својих првих композиција Још не сија сунце
јарко, тада почиње и његово интересовање за проблеме музичке теори
је и питања музичке терминологије на српском језику. У другој години
је напустио Пешту и наставио студије на Карловом универзитет у у Пра
гу. Упоредо са студијама медицине у Праг у учио је музику приватно код
славног чешког композитора Бедж иха Сметане. Промовисан је 1872. у
Праг у, а од 1874. године је магистар акушерства и опстестриције. Најпре
се настанио у Великој Кик инди, живећ и у породици свог брата наредних
осам година. Пошто му је лек арска пракса слабо ишла, сав се посветио
музици. Затим се настанио у Сомбору, где је као приватни лек ар радио 5
година. То је најплоднији период његовог живота што се музичког ства
ралаштва тиче. У Сомбору је написао своју најпопуларнију композицију
на стихове Бранк а Радичевића Ђачки рас танак. (Тзв. Бранково коло.) За
тим одлази у Русију, па у Сарајево и Нови Сад, али се нигде дуже не за
држ ава. Пос ледње године живота провео је у Заг ребу, где је изабран за
председника Српске самосталне странке. У ноћ и између 4. и 5. октобра
дож ивео је мож дани удар, и пос ле тога пож ивео још 13 дана. Преминуо је
17. октобра. Сахрањен у породичној гробници у Великој Кик инди. Тако се
прерано угасила једна од блиставих звезда српског романтизма.
Може се рећ и да је у музици био следбеник Корнелија Станковића.
Био је свестран музичар: композитор, пијаниста, етномузиколог, музич
ки писац. Године 1866. наступио је на Омладинској скупштини у Новом
Саду, и од тада редовно наступа на концертима. Свирао је у Бечу, Будим
пешти, Кијеву (први српски композитор у царској Русији), Беог раду,
Осјеку, Кик инди, Панчеву, Вршцу и другим местима Србије и Војводине.
Уз салонски вирт уозитет истицао се бриљантном техником, а на
концертима је често изводио дела српских композитора, својих савреме
ника, и сопствене композиције и аранж мане народних мелодија. Иако
је користио једноставну композицијску технику, та његова дела на на
родне теме или у народном духу била су веома омиљена. Народ их је
прихватио као своја (нпр. Бранково коло настало поводом преноса костију
Бранка Радичевића из Беча на Страж илово 1883.) Пачуови концерти има
ли су велико значење посебно у јуж ној Угарској, где су се Срби борили за
своја национална права. Многе народне и грађанске мелодије обрадио
(хармонизовао) је за хор и клавир, а у више часописа и дневних листова
објављивао је написе о музици (Даница, Јавор, Матица). Био је плодан му
зичк и публициста. Компоновао је и духовну музику. Написао је бројне
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композиције: лирског, борбеног и духовног карактера. Главна су му де
ла: Српс ки звуци, Без тебе драга, Чуј Душане, Коло, Српс ка молитва, Радо иде
Србин у војнике, Бранково коло, Винс ка песма, Пас тирс ка песма, Праг је овог
милог српс тва, Српс ка рапсодија, Светосавс ка песма, Наши сељани (музика
за истоимену позоришну игру) и многе друге...
Потпуно је био посвећен свом србском народу и музици, али и лекар
ском позиву. Био је од оних лекара, који лече и тело и душу својом појавом,
речју, природом пуном благости и милостивошћу срца, тиме је освајао и
здраве и болесне, и богате и сиромашне. Веома често приређивао је концер
те за сиромашне. Био је српски патриота, романтичар. Његов живот обеле
жили су безмало сви знаменити Срби тога доба. Одржавао је пријатељске
везе са угледним српским интелектуа лцима и уметницима: Светозаром
Милетићем, песником Митом Поповићем, књижевницима Илијом Огња
новићем и Антонијем Хаџићем, сликаром Аксентијем Мародићем. Са из
узетном енергијом успевао је да одговори на многобројне захтеве времена.
Др Јован Пачу је био члан Српског ученог друштва, почасни члан Српске
краљевске академије и Књижевног одељења Матице српске.
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