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ИН ТЕ РЕ САНТ НИ ПРИ ЛО ЗИ БИ О ГРА ФИ ЈИ ХИ РУР ГА 
ПРОФ. ДР МАР ЈА НА БЕР ВА РА, СА НИ ТЕТ СКОГ 

ПУ КОВ НИ КА
Др Ју ли ја на Ан то но вић, др Зо ран Ан то но вић, др Ма ри ја на Гли шић

Здрав стве ни цен тар Ча чак

У гра ду Чач ку је за по чео, дав них че тр де се тих го ди на, сво ју ка ри је ру 
и по зна ти ју го сло вен ски хи рург, проф. др Мар јан Бер вар. Ро дом је био из 
Ма ри бо ра, а ме ди цин ске сту ди је је за вр шио у Бе о гра ду, где је исто вре ме-
но сте као и ди пло му на Ви со кој шко ли фи зич ке кул ту ре. Све то је окон-
чао на са мом по чет ку ра та, 1941. го ди не. Чи та вог свог жи во та им по но вао 
је зна њем, али и из гле дом до бро тре ни ра ног спор ти сте. 

У Ча чак до ла зи на по чет ку ра та, са из бе гли ца ма Сло вен ци ма, за јед-
но са сво јом по ро ди цом. Од мах се као свр ше ни ле кар ја вља др Хо џи ћу ко-
ји је био та да ру ко во ди лац ча чан ске хи рур ги је а исто вре ме но и је ди ни 
хи рург, са на ме ром да ту ра ди, јер му је хи рур шка опе ра ти ва од у век би ла 
же ља. На жа лост, др Хо џић га је од био уз об ја шње ње да је ње гов ста тус из-
бе гли це у тим да ни ма још увек био вр ло не де фи ни сан. 

При ма га ипак др Је ли са ве та Ва си ли је вић на рад у сво јој при ват ној 
ам бу лан ти. Ни је до би јао нов ча ну на кна ду, али је имао бес пла тан стан и 
хра ну. 

Одав де од ла зи и при кљу чу је се је ди ни ца ма НОВЈ, од но сно Дру гој 
про ле тер ској ди ви зи ји. Спе ци ја ли за ци ју хи рур ги је за вр ша ва од мах по-
сле ра та у Бе о гра ду на Пр вој хи рур шкој кли ни ци, код про фе со ра др Ми-
ли во ја Ко сти ћа. 

Ра дио је по том у Вој ној бол ни ци у Ско пљу, на хи рур шком оде ље њу 
бол ни це у Тр сту, у Вој ној бол ни ци у Љу бља ни. Ода тле пре ла зи у Бе о град, 
на ВМА 1960. го ди не где је и пен зи о ни сан 1984. го ди не. 

У Чач ку је по сле ра та остао ње гов ро ђе ни брат Мир ко Бер вар, про фе-
сор кла ви ра, ко ји је ту жи вео и ра дио све до 1956. го ди не, ка да се вра ћа у 
Ма ри бор. Оба Бер ва ра су би ли ши ро ко обра зо ва ни и об да ре ни љу ди. Про-
фе сор Мар јан Бер вар је био по ли гло та – го во рио је пет свет ских је зи ка, 
био је и остао спор ти ста до свог по след њег да на. Ка да је до ла зио у наш 
град да опе ри ше, осам де се тих и де ве де се тих го ди на, ишао је пе шке у ча-
чан ску бол ни цу са ауто бу ске ста ни це и пре ла зио сва ки пут де о ни цу од 
три ки ло ме тра. Ишао је на Три глав сва ког ле та да ко си ли ва де са оста лим 
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ко са чи ма, јед ном сед мич но је од ла зио пе шке из Бе о гра да на Ава лу, а по-
том се вра ћао исто та ко. У сло бод но вре ме се ба вио и сли кар ством.

У Ча чак, град сво га по чет ка је до ла зио по од ла ску у пен зи ју, око осам 
– де вет го ди на, јед ном ме сеч но. Опе ри сао је, по пра ви лу, нај те же слу ча-
је ве. Од тог чо ве ка се мо гло мно го на у чи ти, а сви има ли ве ли ке ко ри сти. 

Не ду го по сле рас па да бив ше др жа ве, вра тио се са су пру гом и на ста-
вио да жи ви у Ма ри бо ру у Сло ве ни ји.

При ли ком јед ног од до ла за ка при чао је о јед ном ин те ре сант ном де-
та љу из ње го вог жи во та. 

Јед ног дав ног ле та се дам де се тих го ди на, док је још ра дио на ВМА, по-
зо ву га да са по сла хит но хе ли коп те ром оде у Ка ра ђор ђе во, где је бо ра вио 
мар шал Ти то ко ји бе ше по вре дио ру ку. Би ла је нео п ход на хи рур шка ин-
тер вен ци ја. Бер вар по не се са со бом при бор за ма ње ин тер вен ци је, увек 
спре ман за та кве при ли ке. По што су сле те ли у Ка ра ђор ђе во био је ру тин-
ски пре гле дан са свим ства ри ма ко је је до нео са со бом, про шли су кроз 
кон трол ни рент ген на ула зу и убр зо се по сле то га на шао у јед ној ве ћој 
со би пред мар ша лом, Јо ван ком Броз и још јед ним чо ве ком. 

Мар шал је по се као ша ку при не ким ма ни пу ла ци ја ма на ме тал ном 
стру гу, где је не што у до ко ли ци пра вио. Про фе сор Бер вар је, по раз ви ја њу 
ра не, кон ста то вао да је по треб но уши ва ње, и да он све то мо же да оба ви 
ту, на ли цу ме ста.

Јо ван ка Броз, ко ја је све то вре ме би ла ту при сут на упи та ла је да ли 
је мо гу ће да ти не ку ло кал ну ане сте зи ју, због евен ту ал них бо ло ва, што је 
про фе сор Бер вар по твр дио. Мар шал је за сво то вре ме ћу тао. У сле де ћем 
мо мен ту ре као је Јо ван ки да иза ђе из со бе, а по сле то га по слу жи те љу да 
му до да јед ну фла шу из не ке су сед не ви три не. Био је то по зна ти ви ски 
„Чи вас“ ко ји је он од мах отво рио и по те гао не ко лио до брих гу тља ја ди-
рект но из фла ше уз ко мен тар: „Ра ди те ви, про фе со ре, ка ко се ра ди, ка ква 
ане сте зи ја, пу сти те Јо ван ку и ње не зах те ве. Да су ми да ва ли ане сте зи ју 
при сва ком про бле му, не бих ја ов де ни био“.

Ура ђе но је по сле све га све ка ко је тре ба ло, ра на је за ра сла за до во ља-
ва ју ће, Мар шал је оздра вио, а про фе сор Бер вар се по сле крат ког за др жа-
ва ња вра тио у Бе о град. 
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