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ДР ЈО ВА ПО ПО ВИЋ ОФ ТАЛ МО ЛОГ И KОМПОЗИТОР
Прим. др До бри вој Па у но вић

Сек ци ја за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва

Са же так

Др Јо ва По по вић је ро ђен у Ади (Бач ка). У Ади и Сен ти је за вр шио 
основ но обра зо ва ње а гим на зи ју у Но вом Са ду. За вре ме гим на зиј ског 
шко ло ва ња упо зна је се и са ра ђу је са ком по зи то ром Иси до ром Ба ји ћем. 
Сту ди је ме ди ци не за вр ша ва у Бу дим пе шти. По чи ње да ра ди у бол ни ци 
у Но вом Са ду. Спе ци ја ли зи ра оф тал мо ло ги ју у Бер ли ну на ре но ми ра ној 
кли ни ци про фе со ра Крик ма на. Као оф тал мо лог ра ди у Бе о гра ду, у оч-
ној по ли кли ни ци, по том у Сом бо ру а од 1927. го ди не у Ве ли ком Беч ке ре-
ку (Зре ња ни ну), до пен зи о ни са ња. Пи ше ком по зи ци је ве ћи ном на ре чи 
Алек се Шан ти ћа, Ми ло ра да Пе тро ви ћа и на род них пе сма ма. На пи сао је 
око 60 ком по зи ци ја од ко јих је јед на „Ко по ки да са гр ла ђер да не“ увр шће-
на у 100 нај бо љих пе са ма 20. ве ка.

Кључ не ре чи: Др Јо ва По по вић, оф тал мо лог као ком по зи тор

Др Јо ва По по вић је ро ђен 8 ју ла по Гре го ри јан ском ка лен да ру1893, го-
ди не у Ади, ме сту на оба ли Ти се, с бач ке стра не. Ме сто је на се ље но Ср-
би ма по сле се о бе под Ар се ни јем Чар но је ви ћем, Ро ђен је у имућ ној по ро-
ди ци тр гов ца Ми ла на По по ви ћа. Основ но обра зо ва ње је за вр шио у Ади 
и Сен ти. Ви шу гим на зи ју по ха ђа у Ве ли кој срп ској пра во слав ној гим на-
зи ји у Но вом Са ду. За вре ме гим на зиј ског шко ло ва ња, учи тељ пе ва ња и 
по ја ња му је био наш про сла вље ни му зич ки пе да гог, ди ри гент и ком по-
зи тор Иси дор Ба јић. Иси дор Ба јић је у Јо ви По по ви ћа от крио та ле нат и 
љу бав за му зи ку и ком по но ва ње па му је по ма гао у пр вим ком по зи тор-
ским ко ра ци ма a и вр ло бр зо увр стио је ње го ве ком по зи ци је у из во ђе њу 
ђач ких хо ро ва. Јо ва По по вић сту ди је ме ди ци не за вр ша ва у Бу дим пе шти. 
По за вр шет ку при прав нич ког ста жа у Но вом Са ду за ко је је вре ме био са-
рад ник Иси до ра Ба ји ћа од ла зи у Бер лин да спе ци ја ли зу је оч не бо ле сти, 
на оч ној кли ни ци Уни вер зи те та Фри дрих Вил хем код чу ве ног про фе со-
ра Еми ла Крик ма на. Као спе ци ја ли ста до ла зи у Бе о град и ра ди од 1923. 
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го ди не у Др жав ној оч ној по ли кли ни ци зва ној Оч ни ам бу лан то ри јум. 
Ње го ву струч ну спрем ност и ње го ву ам би ци о зну ак тив ност за па зи ли су 
де кан и про фе сор Ба на ћа нин по по ре клу др Ђор ђе Јо ан но вић и про фе сор 
оф тал мо ло ги је др Ђор ђе Не шић и са ве то ва ли су га да по ђе пу тем на уч-
ног ра да. Др Јо ва По по вић то ни је при хва тио. Та ко он по сле јед не го ди не 
ра да у Бе о гра ду од ла зи у Сом бор и ра ди у бол ни ци Кра ља Алек сан дра и 
Кра љи це Ма ри је – Др жав ној ам бу лан ти за тра хом. По сао у ан ти тра хом-
ној ста ни ци ни је за до во љио др Јо ву По по ви ћа јер је же лео да раз ви је све 
сво је спо соб но сти у ле че њу оч них бо ле сти а не са мо тра хо ма. Кон ку ри сао 
је и био при мљен на упра жње но ме сто ше фа Оч ног оде ље ња Жу па ниј ске 
бол ни це у Зре ња ни ну.Ту је про ши рио оч но оде ље ње и уна пре дио струч-
ни рад па је је 1930. го ди не сте као зва ње при ма ри ју са. На том ме сту је ра-
дио 31 го ди ну до сво га пен зи о ни са ња 1958. го ди не.

Др Јо ва По по вић ни је на ла зио сна ге са мо на по љу оф тал мо ло ги је, ни-
је био са мо до бар учи тељ и пе да гог, већ и са ња ли ца и љу би тељ умет но сти 
и му зи ке. Ње га је још од мла до сти оча ра ва ла пе сма. Ње го во му зич ко све-
до че ње до ла зи ло је из ње го ве при ро де. Во лео је пе сме Алек се Шан ти ћа, 
јер го во ре о љу ба ви али и о ле по ти жи вље ња. Др Јо ву По по ви ћа је оду ше-
вио и је дан пе сник учи тељ из Ве ли ког Крч ма ра Ми ло рад Пе тро вић-Се-
љан чи ца, за то што у пе сма ма Пе тро ви ћа вр ви чи тав је дан жи вот до ду ше 
у се о ском кру гу, и за то што је био пи сац све жих ме ло дич них пе са ма. Др 
Јо ва По по вић је свој дар за ком по но ва ње ко ри стио да ове ко ве чи оно што је 
во лео. Он је те пе сме пи сао нe са мо зна њем већ и ср цем. Са мо јед на од ње-
го вих ком по зи ци ја је до вољ на да по ка же ко ли ко је та лен та би ло код ње га.

Пр ви ал бум пе са ма ко је је др Јо ва По по вић ком по но вао из да ла је Из да-
вач ка књи жар ни ца Све то за ра Ф. Ог ње но ви ћа у Но вом Са ду 1921. го ди не. Др 
Јо ва По по вић је овај ал бум по све тио Мо јој ми лој ве ре ни ци На ди Ка ра ка ше вић 
У ал бу му су пе сме: на ре чи Алек се Шан ти ћа: На из во ру и Под јор го ва ном, а на 
ре чи Ми ло ра да Пе тро ви ћа: До ђи до ђи, Мој дил бе ре и Са мо ва ње.

Ка да би се вра тио из бол ни це ку ћи, се дао би за кла вир и сви рао. Кад 
би му емо ци је на ви ра ле он их је сла гао у но те. Ко га је слу шао или са њим 
при чао схва тао би да и ње гов го вор има сво ју ме ло ди ју. У ње го вом тем па-
ра мен ту као да је оста ло не што од оног осман лиј ског сев да ха. На пи сао је 
60 ком по зи ци ја.

Пе сма „Под јор го ва ном“ или код љу би те ља му зи ка по зна тој као пе-
сма „Ко по ки да са гр ла ђер да не“ се у из бо ру нај бо ље пе сме 20. ве ка на шла 
ме ђу 100 нај бо љих. Ову пе сму је ше зде се тих го ди на пе вао Ми ша Ши пош 
на ра дио Но вом Са ду, а са успе хом, је пе ва ла и на ша по зна та ин тер пре-
та тор ка на род не му зи ке Рад ми ла Ди мић. У ча со пи су „Ин тер вју“ од 24. 
де цем бра 1982. го ди не она је из ја ви ла: Ка да сам по че ла да пе вам „Ко по ки да 
са гр ла ђер да не“ зна ла сам да су ре чи Алек се Шан ти ћа , али по што ни је би ло 
ком по зи то ра, ми сли ла сам да је из вор на. Тек ка сни је сам са зна ла да је ме ло ди
ју за њу ком по но вао 1912. го ди не др Јо ва По по вић, ле кар из Зре ња ни на, ве ли ки 
по што ва лац Шан ти ће ве по е зи је.
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Не ке од ње го вих ком по зи ци ја су се из во ди ле а не ке се још из во де. 
Ње го ве ком по зи ци је је пе вао Ми ша Ши пош на ра дио Но вом Са ду. Ком-
по зи ци ју Мој дил бе ре пе ва ла је На да Во де ни чар а ком по зи ци ју Умри ду шо 
Ми ле Бог да но вић. Мо гла се че сто чу ти на та ла си ма ра ди ја и ње го ва ком-
по зи ци ја До ђи,до ђи. Из во ђе не су и ком по зи ци је за де чи ји хор а нај ви ше 
Ђач ки ра та нак на ре чи То до ра Жи ки ћа. Пре ма мно ги ма ко ји су слу ша ли 
пе сма др Јо ве По по ви ћа је и ми шље ње да су ње го ве ком по зи ци је уне ле 
ви ше све жи не, гра ци о зно сти у крат ке али ја сне сти хо ве.

При оби ла ску се ла око Зре ња ни на, а ра ди пре гле да тра хом них бо-
ле сни ка, увек је тра хом ним се стра ма об ја шња вао сим по то ме тра хо ма. 
Ме ђу тим хтео је да зна и ко је пе сме оне во ле. Ни је му би ло дра го ка да чу је 
да су то не ке дал ма тин ске или ма ке дон ске (ко је су та да би ле у мо ди). „Ма 
гле дај те ви ове на ше“. И за пе вао би „Ко по ки да са гр ла ђер да не.“

Ка да је др Јо ва По по вић оти шао у пен зи ју и ка да је пре стао да ком по-
ну је, он је свој кла вир по кло нио но во о сно ва ној му зич кој шко ли у Зре ња-
ни ну.

Ми са да мо же мо ре ћи да су ње го ве ком по зи ци је мо жда је ди ни до каз 
да је др Јо ва По по вић по сто јао.
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