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УВОД

Др Јо ван Ан дре је вић Јо лес био је је дан од 

најобразованијих Ср ба 19. ве ка, ле кар, на-

уч ник, пу бли ци ста и пре во ди лац (Сли ка 1). 

Ро ђен је 6. ок то бра 1833. го ди не у Но вом Са-

ду. О ње го вој по ро ди ци не ма пу но за пи са. 

Прет по ста вља се да је ње гов де да био но во-

сад ски тр го вац Јо ван Ан дре је вић (по ко ме је 

и до био име), ко ји се на ста нио у Но вом Са-

ду осам де се тих го ди на 18. ве ка и био оже-

њен углед ном ми раж џи ком Ма ри јом, ћер-

ком град ског се на то ра Ко де о ци ја. Зна се да 

су му ро ди те љи би ли Глигорије, па рох Ал-

ма шке, а по том Са бор не цр кве у Но вом Са-

ду, и Пер си да, девојка из углед не но во сад-

ске по ро ди це. Основ ну шко лу и шест раз ре-

да гимназије за вр шио је успе шно у род ном 

гра ду, а ка ко гимназија у Но вом Са ду није 

има ла сед ми и осми раз ред, уче ни ци су шко-

ло ва ње најчешће на ста вља ли у Пе шти или 

Те ми шва ру, за који се и Јо ван Андрејевић 

опре де лио [1, 2, 3].

Евро пу су 1848. го ди не за хва ти ла бур на, 

ре во лу ци о нар на до га ђа ња, а у бом бар до ва њу 

Но вог Са да с Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве, ко-

ји је прак тич но сра вљен са зе мљом, уни штен 

је и до бар део имо ви не Андрејевићевих. Јо-

ван је за то пре ки нуо шко ло ва ње и за по слио 

се као вас пи тач де це ба ро на Ду ке у Те ми-

шва ру. Те ми швар је у то вре ме био се ди ште 

епископије и у ње му су жи ве ли мно ги ви ђе ни 

Ср би. По во дом смр ти др Пе тра Јовановића, 

ди рек то ра но во сад ске гимназије, упра во је 

Јовану Андрејевићу по ве ре но да при пре ми 

опроштајни го вор, који је за пам ћен као ње-

гов пр ви јавни на ступ, а као из у зет но ли-

те рар но шти во и објављен три де сет го ди на 

касније у но во сад ском ли сту „Ја вор”. Све до-

чан ство о по ло же ној ма ту ри сте као је у ју лу 

1853. го ди не [4].

СТУ ДИ ЈЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Јо ван Андрејевић је студије ме ди ци не за-

по чео на Ме ди цин ском фа кул те ту у Пе-

шти 1853, а на ста вио их у Пра гу и Бе чу, где 

је и ди пло ми рао. У то вре ме сту ден ти из 

Војводине че сто су се кре та ли у кру гу Пе-

шта – По жун – Праг – Беч, ко ји су се та-

да на ла зи ли у истој др жа ви, Аустроугарској 

монархији, а на ста ва се одр жа ва ла на не мач-

ком језику. Већ у Пе шти Ан дре је вић је био 

дру штве но ак ти ван. Био је члан Уједињене 

омла ди не срп ске, а по том је иза бран и за 

по ча сног пред сед ни ка омла дин ског дру-

штва „Пре од ни ца”. У Бе чу су се та да ме ђу 

многобројним срп ским сту ден ти ма на ла-

зи ли и Јо ван Јо ва но вић Змај, Ђу ра Јак шић 

и Ђор ђе По по вић Да ни чар. За вре ме Ба хо-

вог ап со лу ти зма вла сти су Ан дре је ви ћа два 

пу та хап си ле због про срп ске по ли тич ке ак-

тив но сти. На и ме, он је био глав ни ор га ни-
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за тор акције у којој се 101 ак ти ви ста Ср ба у Бе чу пот-

пи сао као за го вор ник Ми ле ти ће вог члан ка у „Срп-

ском днев ни ку” на Ту цин дан 1860. го ди не. Ина че, та-

да шње оми ље но састајалиште срп ске омла ди не у Бе-

чу био је дом Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, који им је 

ра до по ма гао и да вао са ве те то ком ви ше сат них днев-

них и ноћ них бе се да [5, 6].

Јо ван Андрејевић је већ то ком студија по ка зао ве-

ли ко ин те ре со ва ње за на уч не ме ди цин ске про на ла ске, 

али и оп шта до га ђа ња у Евро пи то га вре ме на. По чео је 

с пре во ђе њем де ла значајних ен гле ских пи са ца на срп-

ски језик, а за ни мао се и за пот пу но но ву гра ну умет-

но сти – фотографију. Био је вре дан, мар љив и зна ти-

же љан сту дент, као и мно ги дру ги, али и – ис по ста ви-

ло се и по твр ди ло касније – спо со бан за ко рак да ље, 

што га је издвајало од оста лих. Упра во то уочио је и 

ње гов про фе сор, чу ве ни не мач ки фи зи о лог и ди рек-

тор Ин сти ту та за физиологију Ме ди цин ског фа кул те-

та у Бе чу Ернст Вил хелм фон Бри ке (Ernst Wil helm von 

Brücke), који је, уви дев ши Андрејевићеву да ро ви тост 

и ка па ци те те, пру жио мла до ме сту ден ту мо гућ ност да 

се ба ви на уч но и стра жи вач ким ра дом. Бу ду ћи да се у 

то до ба та ква при ли ка пру жа ла са мо из у зет ним сту-

ден ти ма, Јо ван Андрејевић ју је обе руч ке при хва тио.

За ин три ги ра ле су га фи на гра ђа и функција чу де-

сне лабораторије људ ског ор га ни зма – јетре, ве ли ке не-

по зна ни це та да шњег, а по мно го че му и да на шњег до-

ба. Сре ди ном 19. ве ка појавили су се пр ви уџ бе ник из 

хистологије, ко ји је на пи сао Ру долф Ал берт фон Ке ли-

кер (Ru dolph Al bert von Kölliker), и пр во из да ње „Це лу-

лар не патологије” Ру дол фа Вир хо ва (Ru dolf Lud wig Karl 

Vir chow). У окви ру про у ча ва ња физиологије јетре један 

од чу ве них на уч ни ка свих вре ме на Клод Бер нар (Cla u de 

Ber nard) 1850. го ди не ука зао је на постојање гли ко ге на 

у јетри и објаснио сам про цес гли ко не о ге не зе. Свој до-

при нос медицинској на у ци Евро пе и све та Ан дре је вић 

је на кон ис црп них ис тра жи ва ња дао ра дом под на зи-

вом „О фи ној гра ђи јетре” (Über den fe i ne ren Bau der Le-

ber), који је 1861. го ди не об ја вљен у ча со пи су јед не од 

нај у глед ни јих ака де ми ја тог вре ме на у Евро пи и по стао 

из вор но вих са зна ња о гра ђи јетре (Сли ка 2). Ма да је 

са данашње тач ке гле ди шта рад пр вен стве но хи сто ло-

шке при ро де, ура ђен на Фи зи о ло шком ин сти ту ту беч-

ког уни вер зи те та, др Андрејевић се сма тра пр вим срп-

ским ана то мом. У го ди на ма ко је су усле ди ле ње гов чла-

нак је ци ти ран у уџ бе ни ци ма анатомије и хистологије 

и слу жио је као из вор са зна ња мно гим генерацијама 

сту де на та, јер се на сле де ће значајно от кри ће у обла сти 

хистологије јетре че ка ло два де сет го ди на, ка да је Карл 

Вил хелм фон Куп фер (Karl Wil helm von Kup fer) објавио 

но ва от кри ћа у ве зи с ми кро скоп ском гра ђом си ну со и-

да јетре. Про фе сор Бри ке је зна чај но до при нео Ан дре-

је ви ће вом успе ху, јер је ње гов рад слао својим ко ле га ма 

ши ром Евро пе, те се о от кри ћи ма мла дог Но во са ђа ни-

на про чу ло по ско ро свим ме ди цин ским фа кул те ти ма 

у тадашњој Евро пи [6, 7, 8]. Ка да се Андрејевић вра тио 

у род ни град, чу ве ни про фе сор није за бо ра вио свог ђа-

ка. Раз ме њи ва ли су пи сма, од ко јих су мно га са чу ва на у 

ар хи ву Музеја срп ске ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру-

Слика 1. Др Јован Андрејевић Јолес
Figure 1. Doctor Jovan Andrejević Joles

Слика 2. Публикација Јована Андрејевића о детаљној грађи јетре
Figure 2. Publication of Jovan Andrejevic about fine liver anathomy
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штва и објављена у на шем најстаријем ме ди цин ском ча-

со пи су – „Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле кар ство” [6].

Ан дре је вић је студије ме ди ци не у Бе чу успе шно за-

вр шио и, прем да се оче ки ва ло да на ста ви каријеру на 

та мо шњем фа кул те ту, јер је од про фе со ра Бри кеа до-

био по ну ду да по ста не аси стент на Ка те дри, он је од-

лу чио да се вра ти у род ни град. Мо ти ви за то ве ро ват-

но ни су би ли са мо емо тив не при ро де, ода ност оцу, па-

ро ху, удов цу, и многобројна пријатељства, већ и зна ци 

бо ле сти плу ћа, та да не из ле чи ве ту бер ку ло зе, од које је, 

ка ко се ис по ста ви ло, обо лео још то ком студија. Је дан 

од ње го вих најбољих пријатеља био је чу ве ни Ми ха-

и ло По лит-Де сан чић, ко ји је у својој аутобиографској 

књи зи „Покојници – успо ме не” на пи сао: „Андрејевић 

и ја би ли смо при сни пријатељи још од ма лих шко ла. 

Би ли смо једних го ди на, а ка зи ва ло се да смо један на 

дру гог вр ло на ли чи ли... Пр ви пут про пљу вао је крв у 

Бе чу. Ја сам га у бо ле сти по се ћи вао и те шио. Али он 

ми једном ре че: ’Шта ми го во риш, ја знам ка ко из ну-

тра из гле дам, ни сам се за ба да ва му чио са ме ди ци ном...’ 

По сле је из дра вио, на ста нио се у Но вом Са ду као ле-

кар... Умро је од су ши це, једва му је би ло 31 го ди на. 

Ње го ва же на га је стра шно жа ли ла и све је чи ни ла, не 

би ли се и она раз бо ле ла и умр ла... До жи ве ла је касније 

још го ру жа лост: да су јој дру гог му жа стре ља ли.” [9]

ЛЕ КАР, ПУ БЛИ ЦИ СТА И ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ

Но ви Сад је у вре ме ка да се Ан дре је вић вра тио, ше-

зде се тих го ди на 19. ве ка, до жи вља вао ди на ми чан кул-

тур ни, еко ном ски и по ли тич ки про цват. Историјски 

по сма тра но, најмлађи је град у Евро пи (пре ма пр вим 

пи са ним по да ци ма, на стао 1694. го ди не), али је то ком 

на ред них 150 го ди на по стао најугледније срп ско ме-

сто у Аустроугарској монархији (Сли ка 3). Ме ђу тим, 

стицајем историјских де ша ва ња, усред ре во лу ци о нар-

не 1848/49. го ди не је бом бар до ван, две тре ћи не гра да је 

уни ште но до те ме ља, да би се не ду го за тим, то ком не-

ко ли ко на ред них деценија, об но вио и у другој по ло ви-

ни 19. ве ка по стао срп ска Ати на. За слу гу за то има ли 

су и љу ди који су га по но во на ста њи ва ли, вра ћа ли се 

у ње га, ме ђу ко ји ма су, по ред поменутих беч ких сту-

де на та, би ли и Све то зар Ми ле тић, Јо ван Ха џић, Ла за 

Ко стић, Јо ван Су бо тић, Ја ков Иг ња то вић, Јо ван Ђор-

ђе вић. Тих го ди на при пре ма ли су се пре се ље ње Ма-

ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад и акције за из град-

њу по зо ри шта и по кре та ње ли сто ва за књи жев ност и 

кул ту ру, а др Јо ван Андрејевић је имао вид ну уло гу у 

прак тич но свим овим де лат но сти ма.

За по чео је успе шну ле кар ску прак су. Вр ло бр зо се 

ис ка зао као од ли чан дијагностичар и те ра пе ут, мно ги 

су га сматрали и не ком вр стом ча роб ња ка у ле че њу гра-

ђа на, те је имао ве ли ки број па ци је на та о чијем здра-

вљу се бри нуо. За бе ле же но је да је на кон по зо ри шних 

пред ста ва, којима је ре дов но при су ство вао, по чи тав 

ред кочија че као ис пред по зо ри шта да би га од ве зао у 

кућ ну по се ту бо ле сни ци ма. Ис ка зао се као ве ли ки ху-

ма ни ста, јер је си ро ма хе ле чио без на док на де и че сто 

усред но ћи, иако су му сан и од мор би ли пре ко по треб-

ни у бор би про тив ту бер ку ло зе. Уз ле кар ску професију, 

мно го вре ме на је по све ћи вао и са рад њи с књи жев ним 

ли сто ви ма, но ви на ма, не го вао ста ра пријатељства са 

мно гим значајним љу ди ма то га до ба [10].

Уло жио је вре ме на, енергије и тру да у осни ва ње Срп-

ског на род ног по зо ри шта 1861. го ди не, пр вог про фе-

си о нал ног на ци о нал ног те а тра у Ср ба. Био је један од 

најактивнијих чла но ва Ли те рар но-ар ти стич ког од се ка 

и ста лан члан По зо ри шног од бо ра, у ко јем је, иако ле-

кар по професији, био рав но пра ван у до но ше њу од лу-

ка и од ре ђи ва њу прав ца де лат но сти овог значајног де-

ла кул ту ре чи та вог на ро да. На кон што је у Евро пи обе-

ле же на 300. го ди шњи ца од ро ђе ња Вилијема Шек спи-

ра, у Но вом Са ду су своје зна ње језика, труд и вре ме 

Слика 3. Нови Сад у 19. веку
Figure 3. Novi Sad in the 19th century
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удру жи ли двојица ве ли ких пријатеља, др Ан дре је вић 

и аутор мо жда најлепше љу бав не пе сме у на шој књи-

жев но сти San ta Ma ria del la Sa lu te Ла за Ко стић, пре во-

де ћи заједно део дра ме „Ри чард Тре ћи”, која је тим по-

во дом из ве де на на сце ни Срп ског на род ног по зо ри-

шта. То је уједно био и пр ви пре вод једног Шек спи ро-

вог де ла на срп ски језик. Пре вео је та ко ђе де ло „На-

след ник од Хар динг то на” Чар лса Ди кен са и „Пр кос” 

Ро де ри ха Бе не дик та.

Све стра ног обра зо ва ња и ра зних ин те ре со ва-

ња, др Андрејевић је, пре ма ми шље њу мно гих, био 

најзначајнији кри ти чар и те о ре ти чар умет но сти од 

вре ме на Ву ка до до ба Све то за ра Мар ко ви ћа. Сма тра 

се осни ва чем есте ти ке ро ман ти зма код нас, јер је још 

1863. го ди не, у ви ше од два де сет на ста ва ка, у ли сту 

„Да ни ца” објављивао тек сто ве по узо ру на де ла Фри-

дри ха Те о до ра Фи ше ра (Fri e drich The o dor Fischer) и 

Јулијана Фра у ен ште та (Ju li us Frauenstädt), из но се ћи 

соп стве на раз ма тра ња. Те студије су бит но ути ца ле на 

ка сни је ра до ве не ко ли ко на ших пи са ца и књи жев но-

те о риј ске прав це кри ти ча ра. Ра до ве је објављивао и у 

„Ле то пи су Ма ти це срп ске”, у ко јој је с не пу них три де-

сет го ди на иза бран за по ча сног чла на, а не што касније 

и за чла на ње ног Књи жев ног оде ље ња.

С Јо ва ном Ђор ђе ви ћем, пр вим управ ни ком Срп ског 

на род ног по зо ри шта, Ан дре је вић је ре цен зи рао дра-

ме при спе ле на ано ним ном кон кур су које су би ра не за 

до де лу го ди шњих на гра да 1862. и 1863. го ди не. Пр ве 

го ди не, у ода би ру из ме ђу де ла ви со ко углед ног Јо ва на 

Су бо ти ћа и Ђу ре Јак ши ћа, опре де лио се за Јак ши ће ву 

дра му „Се о ба Ср ба ља”, а сле де ће го ди не за де ло Ла зе 

Ко сти ћа „Мак сим Црнојевић”. Ка сни је се по ка за ло да 

је Ан дре је вић не све сно умно го ме по мо гао оства ре ње 

умет нич ких каријера и Јак ши ћа и Ко сти ћа, а исто ри-

ча ри су ис ти ца ли да је ти ме „сна жно по др жа на ро ман-

ти чар ска оријентација у српској књи жев но сти”. Ан дре-

је ви ће ве рецензије се и дан-да нас свр ста ва ју у најбоља 

де ла срп ског ро ман ти зма [11, 12].

Андрејевић се, као чо век ши ро ких ви ди ка и сјајног 

оп штег обра зо ва ња, у до ба ка да се и у Евро пи тек по-

не што пи са ло о фотографији, ла тио пе ра и објавио 

члан ке о овој пот пу но новој умет но сти, те и ти ме остао 

за бе ле жен као пр ви Ср бин који је пи сао о тој те ма ти-

ци. Би ло је то 1858. го ди не, а члан ци су објављени у 

„Да ни ци” [1].

ПО РО ДИ ЦА И СМРТ

О при ват ном жи во ту Јо ва на Ан дре је ви ћа тих ње го вих 

три де се тих го ди на ма ње-ви ше се зна. По по врат ку са 

студија ме ди ци не у Но ви Сад вр ло бр зо се за гле дао у 

ле пу и обра зо ва ну Је ле ну – Ил ку Бајић. Њен отац био 

је Ко ста Бајић, углед ни жупанијски ак сце сор у Шо про-

ну, који је своје ћер ке на кон ра не смр ти њи хо ве мајке 

по слао на шко ло ва ње у Но ви Сад. Јо ван и Ил ка су за-

сно ва ли брак, ле по и ис пу ње но жи ве ли, а у њиховој 

ку ћи је ва зда би ло дру же ња, пе сме, му зи ке, игре, али и 

чи та ња у то вре ме об ја вље них књи га. Де це ни су има ли.

Ка да је Јо лес, на жа лост, пре ра но умро, Ил ка је 

истин ски те шко па ти ла. Ипак, бу ду ћи ве о ма мла да, 

она се три го ди не на кон Ан дре је ви ће ве смр ти упо зна-

ла с Је вре мом Мар ко ви ћем, ро ђе ним бра том Све то за-

ра Мар ко ви ћа, уда ла се за ње га и пре се ли ла у Бе о град. 

Је врем Мар ко вић је био пу ков ник срп ске војске, ко ји 

је касније до шао у су коб с та да шњим кра љем Ми ла-

ном Обре но ви ћем и у Тополској бу ни на шао се у ње-

го вој не ми ло сти. Осу ђен је на смрт, па је Ил ка по но-

во оста ла са ма. Смрт пу ков ни ка Мар ко ви ћа оста ла је, 

ме ђу тим, обавијена ве лом тај не. Ил ка је би ла и на раз-

го во ру код кра ља Ми ла на, али је на кон ње га по ста ла 

очајна и ре вол ти ра на. Же ле ла је осве ту, те ју је у на-

ред не че ти ри го ди не и пла ни ра ла. Је да на е стог ок то-

бра 1882. го ди не ука за ла јој се при ли ка ка да се краљ 

појавио у Саборној цр кви, те је из не по сред не бли зи не 

по ку ша ла атен тат пи што љем. Ухап ше на је и осу ђе на 

на робију у за тво ру у По жа рев цу, да би се на кон не ког 

вре ме на објавило да је из вр ши ла са мо у би ство „угу ши-

ва њем јастуком”. И да нас де ца у уџ бе ни ци ма историје 

Србије уче о „Илкиној бу ни” [13].

Од про ле ћа 1864. го ди не здра вље др Јо ва на 

Андрејевића се по гор ша ва ло, а ту бер ку ло за је узи ма-

ла све ви ше ма ха. Ис ка шља вао је крв, а у ординацији 

ви ше није ра дио. Пре ми нуо је 9. ју ла 1864, а са хра њен 

на Ал ма шком гро бљу, крај ка пе ле коју је по ди гао вла-

ди ка Пла тон [14].
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SUMMARY
Doctor Jovan Andrejević Joles was one of the most educated 
Serbs of the 19th century, a medical doctor, scientist, journalist 
and translator. He was born in 1883 in Novi Sad. Even as a 
student of medicine he was active in scientific work, which 
resulted in a paper entiteled “The fine structure of the liver,” 
later published in one of the most eminent medical journals in 
Europe. He completed the study of medicine in Vienna. He did 
not accept the position at the Medical Faculty in Vienna, and 
returned to Novi Sad, where he quickly gained an excellent 
reputation as a physician. He participated in the founding 
of the Serbian National Theatre in 1861, he was also one of 
the most active contributors of Matica Srpska, wrote many 

articles, critics and reviews, and was also regarded as the 
founder of aesthetic romanticism in Serbs. With Laza Kostić, 
he was the first among the Serbs to translate Shakespeare. 
At that time, when he was only 30 years old, he wrote about 
a brand-new art – photography. He lived in a harmonious 
marriage with Jelena – Ilka Bajić, who after Joles’ death re-
married to a captain of the Serbian army, and after his murder, 
became famous for the assassination attempt of King Milan 
Obrenović (recorded in history textbooks as the “Rebellion of 
Ilka”). Dr. Jovan Andrejević died prematurely of tuberculosis, 
at that time an incurable disease, in 1864 in Novi Sad.
Keywords: Jovan Andrejević Joles; medicine; liver anatomy; 
interpreter
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