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СРП СКИ ЛЕ КА РИ КАО МУ ЗИЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ
Па вле Јо вић

Уни вер зи тет ска би бли о те ка Све то зар Мар ко вић

Увод

По зна та је спре га ли те ра ту ре и му зи ке, али и ме ди ци не и му зи ке. 
Од 16. до 19. ве ка би ло је ис так ну тих ле ка ра ко ји су се ба ви ли и му зи ком. 
Ме ђу стра ним ле ка ри ма има до ста та квих при ме ра. Да на ве де мо са мо 
не ко ли ко ис так ну тих име на: ита ли јан ски ле кар и му зи чар Ђо ва ни Ан-
чи на (Gi o van ni An ci na, 1545–1604); ир ски ком по зи тор Јо зеф Ва де (Jo seph 
Augu sti ne Wa de, 1801–1845) ко ји је био ана том; по зна ти ру ски ком по зи тор 
Алек сан дар Бо ро дин (1833–1887), био је вој ни ле кар и осни вач кли нич ке 
би о хе ми је у Ру си ји; слав ни аустриј ски хи рург Те о дор Бил рот (The o dor 
Bil roth, 1829–1894) ко ји је био ком по зи тор и пи ја ни ста. 

Срп ски ле ка ри ис та кли су се на мно гим по љи ма ства ра ла штва: књи-
жев но сти, про све ти, фи нан си ја ма, по ли ти ци, а та ко ђе, оста ви ли су зна-
ча јан траг и на под руч ју му зич ке кул ту ре.

По сле ви ше ве ков не тур ске фе у дал не до ми на ци је, пр ви зна ци бу-
ђе ња гра ђан ске му зич ке кул ту ре ја вља ју се у Вој во ди ни, а не што ка-
сни је и у об но вље ној Ср би ји. Пре ви ше од 180 го ди на, го ди не 1824. на-
ба вљен је пр ви кла вир из Бе ча (у 19. ве ку је из ра да кла ви ра са беч ком 
ме ха ни ком би ла нај ма сов ни ја), ко ји је на шао ме сто у ку ћи пр вог ле ка-
ра, стран ца, Ви те Ро ми те (1763–1828). Ро ми та је био Ита ли јан из На пу ља, 
а на кла ви ру у ње го вој ку ћи, пр ва је по че ла да учи да сви ра прин це за 
Је ли са ве та Обре но вић, кћер ка кне за Ми ло ша. Дру ги кла вир у Кне же-
ви ни Ср би ји из Бе ча је до пре мљен у Ша бац, у ку ћу кне же вог ро ђе ног 
бра та, Је вре ма Обре но ви ћа. Ње го ва кћер ка, Ан ка Обре но вић је на у чи ла 
на том кла ви ру да сви ра уз по моћ на став ни ка из Аустри је. Во ди ла је 
днев ник и би ла пи сац, чи ји су пре во ди пр ви ли те рал ни ра до ви јед не 
же не у Ср би ји (1836).

Ме ђу ле ка ри ма ко ји су сту ди ра ли на стра ним уни вер зи те ти ма би-
ло је и оних ко ји су же ле ли да се му зич ки обра зу ју, али је то би ло је ди но 
мо гу ће код при ват них учи те ља му зи ке (углав ном Че ха), по што је пр ва 
срп ска му зич ка шко ла по че ла да ра ди тек 1899. го ди не у Бе о гра ду. Пр-
ви срп ски шко ло ва ни му зи чар био је Кор не ли је Стан ко вић, ко ји је сте као 
те мељ но му зич ко обра зо ва ње у Бу ди му и Бе чу. 
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Др Вла дан Ђор ђе вић (1843–1931). Оста ло је за пи са но да је зна ме ни ти 
срп ски ле кар и пр ви хи рург др Вла дан Ђор ђе вић (1843–1931), по ред успе-
шног ба вље ња књи жев но шћу, од лич но сви рао кла вир, ко ји је на у чио 
да сви ра за вре ме сту ди ја у Бе чу. По зна то је, да је ње гов учи тељ, слав ни 
аустриј ски хи рург Те о дор Бил рот био из ван ре дан му зи чар и да је био 
при ја тељ Јо ха не са Брам са. Упр кос ве ли ким оба ве за ма на сту ди ја ма ме-
ди ци не у Бе чу, Ђор ђе вић ни та да, а ни ка сни је у жи во ту, ни је мо гао да 
бу де за до во љан јед ном вр стом по сла, за то је на ста вио да се ба ви књи жев-
но шћу, и ре дов но је по се ћи вао пред ста ве у Бург те а тру у Бе чу.

Др Алек сан дар Ђ. Ко стић (1893–1983). Ма ло је по зна то да је пр ви про-
фе сор хи сто ло ги је на но во о сно ва ном Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, др Алек сан дар Ђ. Ко стић (1893–1983) сте као и те мељ но му зич ко обра-
зо ва ње. Као гим на зи ја лац Дру ге му шке гим на зи је, по ка зао је из у зет но 
ин те ре со ва ње за при род не на у ке, по е зи ју, про зу, фо то гра фи ју, али и му-
зи ку. Упо ре до са гим на зи јом, по ха ђао је на ста ву у пр вој Срп ској му зич кој 
шко ли, и то кла вир и ком по зи ци ју, где му је пре да вао Сте ван Мо кра њац, 
сре ди шња лич ност срп ске му зич ке кул ту ре, ко ји га је као об да ре ног ува-
жа вао и све срд но по ма гао. Из гим на зиј ских го ди на су и Ко сти ће ве пр ве 
ком по зи ци је Хим на тре зве ној мла де жи (1910) и Про ле ће за ме шо ви ти хор 
(1911), као и Успа ван ка за кла вир (1911), ко је је че сто сам ди ри го вао на јав-
ним кон цер ти ма уз уче шће хо ра бе о град ских гим на зи ја ла ца. Са ња рио 
је о пи ја ни стич кој ка ри је ри. 

Го ди не 1912. Алек сан дар Ко стић од ла зи на сту ди је ме ди ци не у фран-
цу ски уни вер зи тет ски град Нан си, где исте го ди не и по ред ма те ри јал не 
оску ди це, упи су је пе то ме сеч ни мај стор ски курс код вр хун ског му зич ког 
пе да го га Лу ја Ди ме ра (Lo u is Di e mer, 1843–1919) на Кон зер ва то ри ју му у Па-
ри зу. По сле ве о ма успе шног ре си та ла на кра ју кур са и ве ли ких по хва ла 
ко ми си је по чео је да се оства ру је ње гов жи вот ни сан. Али, бр зо, због из-
би ја ња бал кан ских ра то ва, Алек сан дар Ко стић на пу шта Фран цу ску и од-
ла зи у Бе о град, где се ја вља као до бро во љац. Ок то бра 1913. го ди не вра ћа се 
у Фран цу ску да би као вој ни сти пен ди ста на ста вио сту ди је ме ди ци не у 
Мон пе љеу. Сво је сло бод но вре ме по све ћи вао је кла ви ру. Али, по сле са мо 
8 ме се ци од ла зи као до бро во љац у Пр ви свет ски рат. Као вој ни ле кар-ме-
ди ци нар већ по сле три ме се ца ор га ни зу је у Ни шу ху ма ни тар ни кон церт 
у ко рист ра ње ни ка, где у Офи цир ском до му ди ри гу је вој ним му шким хо-
ром, са ко јим се из вео ком по зи ци је: Хеј тру ба чу, Ру ску и Ен гле ску хим ну. 

Нај ве ћи до га ђај у ње го вој му зич кој ка ри је ри збио се то ком Пр вог 
свет ског ра та 1916. на Кр фу, ка да је као хо ро во ђа на кон цер ту, ко ме су при-
су ство ва ли и мно ги офи ци ри са ве знич ких ар ми ја, из вео Опе ло и Оче наш, 
свог пр вог учи те ља му зи ке Сте ва на Мо крањ ца. Успех је био не за пам ћен. 
Та да му је при шао офи цир фран цу ске вој ске и ис так ну ти ком по зи тор 
Вен сан Ан ди (Vin cent d’Indy, 1851–1931) и то пло пре по ру чио Ко сти ћа, свом 
про ја те љу Ан сор жеу (Con rad An sor ge, 1862–1930), ис так ну том кла вир ском 
пе да го гу и про фе со ру. 
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Вра тив ши се 1921. го ди не у Бе о град а упр кос ин тен зив ног ра да на 
осни ва њу Ме ди цин ског фа кул те та и Хи сто ло шког ин сти ту та, проф. Ко-
стић на ста вља да сва ко днев но ве жба на кла ви ру. У ле то 1935. го ди не по се-
ћу је лет њи курс кла ви ра у Па ри зу код слав ног пе да го га Ал фре да Кор тоа 
(Al fred Cor tot, 1877–1962), где по сти же за па же ни успех. 

Др Ра ди во је Па вло вић (1893–1938). Ро дио се у све ште нич кој по ро ди ци 
а ма ту ри рао у но во сад ској пра во слав ној гим на зи ји, где је му зи ку учио 
код ис так ну тог ком по зи то ра Иси до ра Ба ји ћа, ко ји му је пре нео љу бав 
пре ма на род ној ме ло ди ји и на род ном му зич ком из ра зу. Ра ди во је је за во-
лео му зи ку и већ у ше сна е стој го ди ни ком по ну је за со ло глас и кла вир Да 
зна јеш мо ри мо ме. Ве о ма је по зна та ње го ва ком по зи ци ја Би ла јед ном ру жа 
јед на. Сви су ми сли ли да ће се он по све ти ти му зи ци. Ме ђу тим, Ра ди во-
је је свој му зич ки за нос пре нео на ме ди цин ске на у ке. Као пи то мац Те-
ке ли ја ну ма сту ди рао је ме ди ци ну у Бу дим пе шти и био про мо ви сан за 
док то ра ме ди ци не 1918. го ди не. По за вр шет ку сту ди ја ра дио је нај пре као 
труп ни ле кар, а за тим крат ко у др жав ној бол ни ци у Но вом Са ду. По осни-
ва њу Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду по ста је аси стент, а од 1924. го-
ди не и са рад ник про фе со ра Хол стеа у Фар ма ко ло шком ин сти ту ту. Био је 
об да рен мно го стру ким та лен ти ма. О ње го вим ком по зи ци ја ма су пи са ли 
по зна ти срп ски ком по зи то ри Ко ста Ма ној ло вић и Јо сип Сла вен ски. 

Ипак, нај у спе шни ји срп ски ле кар на под руч ју му зич ког ства ра ла-
штва био је др ме ди ци не Јо ван Па чу (1847–1902), ко ји се по ред ре дов не 
ле кар ске прак се ба вио и ком по но ва њем му зи ке; сви рао је на кла ви ру и 
јав но на сту пао на кон цер ти ма. Пре не го што пре ђе мо на ње гов до при нос 
срп ској му зи ци, по треб но је да бли же упо зна мо ње гов жи вот ни пут.

Др Јо ван Па чу се ро дио 13. мар та 1847. у ма лом спа хиј ском се лу Алек-
сан дро ву (San dor) не да ле ко од Су бо ти це као сед мо де те Јо а на Па чуа и Је-
ле не Стој ко вић. 

Јо ан по ти че из цин цар ске по ро ди це, до се ље на из Бла ца у Ма ке до ни-
ји, уз По мо ри шку гра ни цу. Де да Јо ва на Па чуа, Ак сен ти је, бе ше углед ни 
су бо тич ки тр го вац, а Јо ва нов отац, Јо ан адво кат, ко ји је ра дио као кан-
це ли ста у су бо тич ком Ма ги стра ту, а за тим је пре шао у обли жњи Шан-
дор за оп штин ског бе ле жни ка. Јо ва но ва мај ка је би ла из срп ске по ро ди це 
Стој ко вић. Она је знат но ути ца ла на ње гов ин те лек ту ал ни и умет нич ки 
раз вој: пре по знав ши у ње му та лент за му зи ку; омо гу ћив ши му да од ма-
ле на учи кла вир, хар мо ни јум и ор гу ље. Јо ван је по ха ђао му зич ку шко лу у 
Су бо ти ци, ко ја је основанa 1868 (три де це ни је пре Срп ске му зич ке шко ле 
у Бе о гра ду), а про фе сор му је био Чех, Вјен це слав Со у шек. Основ ну шко лу 
и пр ве раз ре де гим на зи је Јо ван Па чу је из у чио у Су бо ти ци, а шко ло ва-
ње на ста вио у Кеч ке ме ту. Ма ту ри рао је у Бра ти сла ви 1866. Још за вре ме 
шко ло ва ња у Су бо ти ци ис та као се као об да ре ни пи ја ни ста, па је већ као 
шест на е сто го ди шњак сви рао на јав ном кон цер ту (1863). На мла дог Па чуа 
је знат но ути цао Све то зар Ми ле тић, иде јом о је дин стве ном кул тур ном 
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на ци о нал ном про сто ру као основ ној сте пе ни ци ка по ли тич ком об је ди ња-
ва њу срп ског на ро да. О то ме све до чи ње го ва ис трај на бор ба по сред ством 
му зи ке и пи са не ре чи у ли сто ви ма: Ми ле ти ће вој За ста ви, Срп ској зо ри, 
Ср ба ди ји итд. Био је ва тре ни при ста ли ца Ује ди ње не омла ди не срп ске. 

То ком сту ди ја ме ди ци не у Пе шти (1887/1868) био је члан омла дин-
ског дру штва Пре од ни ца. На сту пао је као пи ја ни ста и пе вач, а има по да та-
ка да је и по ма гао хо ро во ђи пе вач ког дру штва Серб скопе штан ске цер кве. 
У то вре ме је штам пао јед ну од сво јих пр вих ком по зи ци ја Још не си ја сун це 
јар ко, та да по чи ње и ње го во ин те ре со ва ње за про бле ме му зич ке те о ри-
је и пи та ња му зич ке тер ми но ло ги је на срп ском је зи ку. У дру гој го ди ни 
је на пу стио Пе шту и на ста вио сту ди је на Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра-
гу. Упо ре до са сту ди ја ма ме ди ци не у Пра гу учио је му зи ку при ват но код 
слав ног че шког ком по зи то ра Бед жи ха Сме та не. Про мо ви сан је 1872. у 
Пра гу, а од 1874. го ди не је ма ги стар аку шер ства и оп сте стри ци је. Нај пре 
се на ста нио у Ве ли кој Ки кин ди, жи ве ћи у по ро ди ци свог бра та на ред них 
осам го ди на. По што му је ле кар ска прак са сла бо ишла, сав се по све тио 
му зи ци. За тим се на ста нио у Сом бо ру, где је као при ват ни ле кар ра дио 5 
го ди на. То је нај плод ни ји пе ри од ње го вог жи во та што се му зич ког ства-
ра ла штва ти че. У Сом бо ру је на пи сао сво ју нај по пу лар ни ју ком по зи ци ју 
на сти хо ве Бран ка Ра ди че ви ћа Ђач ки ра ста нак. (Тзв. Бран ко во ко ло.) За-
тим од ла зи у Ру си ју, па у Са ра је во и Но ви Сад, али се ниг де ду же не за-
др жа ва. По след ње го ди не жи во та про вео је у За гре бу, где је иза бран за 
пред сед ни ка Срп ске са мо стал не стран ке. У но ћи из ме ђу 4. и 5. ок то бра 
до жи вео је мо жда ни удар, и по сле то га по жи вео још 13 да на. Пре ми нуо је 
17. ок то бра. Са хра њен у по ро дич ној гроб ни ци у Ве ли кој Ки кин ди. Та ко се 
пре ра но уга си ла јед на од бли ста вих зве зда срп ског ро ман ти зма. 

Мо же се ре ћи да је у му зи ци био след бе ник Кор не ли ја Стан ко ви ћа. 
Био је све стран му зи чар: ком по зи тор, пи ја ни ста, ет но му зи ко лог, му зич-
ки пи сац. Го ди не 1866. на сту пио је на Омла дин ској скуп шти ни у Но вом 
Са ду, и од та да ре дов но на сту па на кон цер ти ма. Сви рао је у Бе чу, Бу дим-
пе шти, Ки је ву (пр ви срп ски ком по зи тор у цар ској Ру си ји), Бе о гра ду, 
Осје ку, Ки кин ди, Пан че ву, Вр шцу и дру гим ме сти ма Ср би је и Вој во ди не.

Уз са лон ски вир ту о зи тет ис ти цао се бри љант ном тех ни ком, а на 
кон цер ти ма је че сто из во дио де ла срп ских ком по зи то ра, сво јих са вре ме-
ни ка, и соп стве не ком по зи ци је и аран жма не на род них ме ло ди ја. Иако 
је ко ри стио јед но став ну ком по зи циј ску тех ни ку, та ње го ва де ла на на-
род не те ме или у на род ном ду ху би ла су ве о ма оми ље на. На род их је 
при хва тио као сво ја (нпр. Бран ко во ко ло на ста ло по во дом пре но са ко сти ју 
Бран ка Ра ди че ви ћа из Бе ча на Стра жи ло во 1883.) Па чу о ви кон цер ти има-
ли су ве ли ко зна че ње по себ но у ју жној Угар ској, где су се Ср би бо ри ли за 
сво ја на ци о нал на пра ва. Мно ге на род не и гра ђан ске ме ло ди је об ра дио 
(хар мо ни зо вао) је за хор и кла вир, а у ви ше ча со пи са и днев них ли сто ва 
об ја вљи вао је на пи се о му зи ци (Да ни ца, Ја вор, Ма ти ца). Био је пло дан му-
зич ки пу бли ци ста. Ком по но вао је и ду хов ну му зи ку. На пи сао је број не 
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ком по зи ци је: лир ског, бор бе ног и ду хов ног ка рак те ра. Глав на су му де-
ла: Срп ски зву ци, Без те бе дра га, Чуј Ду ша не, Ко ло, Срп ска мо ли тва, Ра до иде 
Ср бин у вој ни ке, Бран ко во ко ло, Вин ска пе сма, Па стир ска пе сма, Праг је овог 
ми лог срп ства, Срп ска рап со ди ја, Све то сав ска пе сма, На ши се ља ни (му зи ка 
за исто и ме ну по зо ри шну игру) и мно ге дру ге... 

Пот пу но је био по све ћен свом срб ском на ро ду и му зи ци, али и ле кар-
ском по зи ву. Био је од оних ле ка ра, ко ји ле че и те ло и ду шу сво јом по ја вом, 
реч ју, при ро дом пу ном бла го сти и ми ло сти во шћу ср ца, ти ме је осва јао и 
здра ве и бо ле сне, и бо га те и си ро ма шне. Ве о ма че сто при ре ђи вао је кон цер-
те за си ро ма шне. Био је срп ски па три о та, ро ман ти чар. Ње гов жи вот обе ле-
жи ли су без ма ло сви зна ме ни ти Ср би то га до ба. Одр жа вао је при ја тељ ске 
ве зе са углед ним срп ским ин те лек ту ал ци ма и умет ни ци ма: Све то за ром 
Ми ле ти ћем, пе сни ком Ми том По по ви ћем, књи жев ни ци ма Или јом Ог ња-
но ви ћем и Ан то ни јем Ха џи ћем, сли ка ром Ак сен ти јем Ма ро ди ћем. Са из-
у зет ном енер ги јом успе вао је да од го во ри на мно го број не зах те ве вре ме на. 
Др Јо ван Па чу је био члан Срп ског уче ног дру штва, по ча сни члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је и Књи жев ног оде ље ња Ма ти це срп ске.
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