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У граду Чачку је започео, давних чет рдесетих година, своју каријеру
и познати југос ловенски хирург, проф. др Марјан Бервар. Родом је био из
Марибора, а медицинске студије је завршио у Беог раду, где је истовреме
но стекао и диплому на Високој школи физичке култ уре. Све то је окон
чао на самом почетку рата, 1941. године. Читавог свог живота импоновао
је знањем, али и изгледом добро тренираног спортисте.
У Чачак долази на почетку рата, са избеглицама Словенцима, зајед
но са својом породицом. Одмах се као свршени лек ар јавља др Хоџићу ко
ји је био тада руководилац чачанске хирургије а истовремено и једини
хирург, са намером да ту ради, јер му је хируршка оператива одувек била
жеља. На жалост, др Хоџић га је одбио уз објашњење да је његов стат ус из
беглице у тим данима још увек био врло недефинисан.
Прима га ипак др Јелисавета Василијевић на рад у својој приватној
амбуланти. Није добијао новчану нак наду, али је имао бесплатан стан и
храну.
Одавде одлази и прик ључује се јединицама НОВЈ, односно Другој
пролетерској дивизији. Специјализацију хирургије завршава одмах по
сле рата у Беог раду на Првој хируршкој клиници, код професора др Ми
ливоја Костића.
Радио је потом у Војној болници у Скопљу, на хируршком одељењу
болнице у Трсту, у Војној болници у Љубљани. Одатле прелази у Беог рад,
на ВМА 1960. године где је и пензионисан 1984. године.
У Чачку је пос ле рата остао његов рођени брат Мирко Бервар, профе
сор клавира, који је ту живео и радио све до 1956. године, када се враћа у
Марибор. Оба Бервара су били широко образовани и обдарени људи. Про
фесор Марјан Бервар је био полиглота – говорио је пет светских језик а,
био је и остао спортиста до свог пос ледњег дана. Када је долазио у наш
град да оперише, осамдесетих и деведесетих година, ишао је пешке у ча
чанску болницу са аутобуске станице и прелазио свак и пут деоницу од
три километ ра. Ишао је на Триглав сваког лета да коси ливаде са осталим
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косачима, једном седмично је одлазио пешке из Беог рада на Авалу, а по
том се враћао исто тако. У слободно време се бавио и слик арством.
У Чачак, град свога почетк а је долазио по одласку у пензију, око осам
– девет година, једном месечно. Оперисао је, по правилу, најтеже случа
јеве. Од тог човек а се могло много нау чити, а сви имали велике користи.
Не дуго пос ле распада бивше држ аве, вратио се са супругом и наста
вио да живи у Марибору у Словенији.
Приликом једног од долазак а причао је о једном интересантном де
таљу из његовог живота.
Једног давног лета седамдесетих година, док је још радио на ВМА, по
зову га да са пос ла хитно хеликоптером оде у Карађорђево, где је боравио
маршал Тито који беше повредио руку. Била је неопходна хируршка ин
тервенција. Бервар понесе са собом прибор за мање интервенције, увек
спреман за так ве прилике. Пошто су слетели у Карађорђево био је рутин
ски прегледан са свим стварима које је донео са собом, прошли су кроз
конт ролни рентген на улазу и убрзо се пос ле тога нашао у једној већој
соби пред маршалом, Јованком Броз и још једним човеком.
Маршал је посек ао шаку при нек им манипулацијама на металном
струг у, где је нешто у доколици правио. Професор Бервар је, по развијању
ране, констатовао да је пот ребно ушивање, и да он све то може да обави
ту, на лицу места.
Јованка Броз, која је све то време била ту присутна упитала је да ли
је мог уће дати неку лок алну анестезију, због евент уа лних болова, што је
професор Бервар потврдио. Маршал је за сво то време ћутао. У следећем
момент у рек ао је Јованк и да изађе из собе, а пос ле тога пос луж итељу да
му дода једну флашу из неке суседне вит рине. Био је то познати виски
„Чивас“ који је он одмах отворио и потегао неколио добрих гутљаја ди
ректно из флаше уз коментар: „Радите ви, професоре, како се ради, как ва
анестезија, пустите Јованку и њене захтеве. Да су ми давали анестезију
при сваком проблему, не бих ја овде ни био“.
Урађено је пос ле свега све како је требало, рана је зарас ла задовоља
вајуће, Маршал је оздравио, а професор Бервар се пос ле кратког задрж а
вања вратио у Беог рад.
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