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КРАТАК САДРЖАЈ
Док тор Јован Андрејевић Јолес био је један од најобразованијих Срба 19. века, лекар, научник,
публициста и преводилац. Рођен је 1833. године у Новом Саду. Као студент медицине написао је
научни рад „О финој грађи јетре”, који је објављен у једном од најугледнијих медицинских часописа у Европи. Студије медицине завршио је у Бечу. Није прихватио понуђено радно место на Медицинском факултету у Бечу, већ се вратио у родни град, где је брзо стекао реноме одличног лекара, а уз то био и изузетно друштвено ак тиван. Учествовао је у оснивању Српског народног позоришта 1861. године, био један од најагилнијих сарадника Матице српске, писао многе текстове,
критике и рецензије, а сматра се и оснивачем естетике романтизма код нас. С Лазом Костићем је
први на српски превео једно Шекспирово дело. Писао је о тада потпуно новој уметности – фотографији, и све то са тек напуњених тридесет година. Живео је у складном браку са Јеленом – Илком Бајић, која се након Андрејевићеве смрти поново удала за пуковника српске војске, а по његовом убиству постала чувена по покушају атентата на краља Милана Обреновића (у уџбеницима историје забележено као „Илкина буна”). Др Јован Андрејевић је прерано преминуо од туберкулозе плућа, тада неизлечиве болести, 1864. године у Новом Саду.
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Др Јован Андрејевић Јолес био је један од
најобразованијих Срба 19. века, лекар, научник, публициста и преводилац (Слика 1).
Рођен је 6. октобра 1833. године у Новом Саду. О његовој породици нема пуно записа.
Претпоставља се да је његов деда био новосадски трговац Јован Андрејевић (по коме је
и добио име), који се настанио у Новом Саду осамдесетих година 18. века и био ожењен угледном миражџиком Маријом, ћерком градског сенатора Кодеоција. Зна се да
су му родитељи били Глигорије, парох Алмашке, а потом Саборне цркве у Новом Саду, и Персида, девојка из угледне новосадске породице. Основну школу и шест разреда гимназије завршио је успешно у родном
граду, а како гимназија у Новом Саду није
имала седми и осми разред, ученици су школовање најчешће настављали у Пешти или
Темишвару, за који се и Јован Андрејевић
определио [1, 2, 3].
Европу су 1848. године захватила бурна,
револуционарна догађања, а у бомбардовању
Новог Сада с Петроварадинске тврђаве, који је практично срављен са земљом, уништен
је и добар део имовине Андрејевићевих. Јован је зато прекинуо школовање и запослио
се као васпитач деце барона Дуке у Темишвару. Темишвар је у то време био седиште
епископије и у њему су живели многи виђени

Срби. Поводом смрти др Петра Јовановића,
директора новосадске гимназије, управо је
Јовану Андрејевићу поверено да припреми
опроштајни говор, који је запамћен као његов први јавни наступ, а као изузетно литерарно штиво и објављен тридесет година
касније у новосадском листу „Јавор”. Сведочанство о положеној матури стекао је у јулу
1853. године [4].

СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ
Јован Андрејевић је студије медицине започео на Медицинском факулте ту у Пешти 1853, а наставио их у Прагу и Бечу, где
је и дипломирао. У то време студенти из
Војводине често су се кретали у кругу Пешта – Пожун – Праг – Беч, који су се тада налазили у истој држави, Аустроугарској
монархији, а настава се одржавала на немачком језику. Већ у Пешти Андрејевић је био
друштвено активан. Био је члан Уједињене
омладине српске, а потом је изабран и за
почасног председника омла динског друштва „Преодница”. У Бечу су се тада међу
многобројним српским студентима налазили и Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић
и Ђорђе Поповић Даничар. За време Баховог апсолу тизма власти су Андрејевића два
пу та хапсиле због просрпске политичке активности. Наиме, он је био главни органи-
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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

затор акције у којој се 101 активиста Срба у Бечу потписао као заговорник Миле тићевог чланка у „Српском дневнику” на Туциндан 1860. године. Иначе, тадашње омиљено састајалиште српске омладине у Бечу био је дом Вука Стефановића Караџића, који им је
радо помагао и давао савете током вишесатних дневних и ноћних беседа [5, 6].
Јован Андрејевић је већ током студија показао велико интересовање за научне медицинске проналаске,
али и општа догађања у Европи тога времена. Почео је
с превођењем дела значајних енглеских писаца на српски језик, а занимао се и за потпуно нову грану уметности – фотографију. Био је вредан, марљив и знатижељан студент, као и многи други, али и – испоставило се и потврдило касније – способан за корак даље,
што га је издвајало од осталих. Управо то уочио је и
његов професор, чувени немачки физиолог и директор Институ та за физиологију Медицинског факултета у Бечу Ернст Вилхелм фон Брике (Ernst Wilhelm von
Brücke), који је, увидевши Андрејевићеву даровитост
и капацитете, пружио младоме студенту могућност да
се бави научноистраживачким радом. Будући да се у
то доба таква прилика пружала само изузетним студентима, Јован Андрејевић ју је оберучке прихватио.
Заинтригирале су га фина грађа и функција чудесне лабораторије људског организма – јетре, велике непознанице тадашњег, а по много чему и данашњег доба. Средином 19. века појавили су се први уџбеник из
хистологије, који је написао Рудолф Алберт фон Келикер (Rudolph Albert von Kölliker), и прво издање „Целуларне патологије” Рудолфа Вирхова (Rudolf Ludwig Karl
Virchow). У оквиру проучавања физиологије јетре један
од чувених научника свих времена Клод Бернар (Claude
Bernard) 1850. године указао је на постојање гликогена
у јетри и објаснио сам процес гликонеогенезе. Свој допринос медицинској науци Европе и света Андрејевић
је након исцрпних истраживања дао радом под називом „О финој грађи јетре” (Über den feineren Bau der Leber), који је 1861. године објављен у часопису једне од
најугледнијих академија тог времена у Европи и постао
извор нових сазнања о грађи јетре (Слика 2). Мада је
са данашње тачке гледишта рад првенствено хистолошке природе, урађен на Физиолошком институ ту бечког универзитета, др Андрејевић се сматра првим српским анатомом. У годинама које су уследиле његов чланак је цитиран у уџбеницима анатомије и хистологије
и служио је као извор сазнања многим генерацијама
студената, јер се на следеће значајно откриће у области
хистологије јетре чекало двадесет година, када је Карл
Вилхелм фон Купфер (Karl Wilhelm von Kupfer) објавио
нова открића у вези с микроскопском грађом синусоида јетре. Професор Брике је значајно допринео Андрејевићевом успеху, јер је његов рад слао својим колегама
широм Европе, те се о открићима младог Новосађанина прочуло по скоро свим медицинским факултетима
у тадашњој Европи [6, 7, 8]. Када се Андрејевић вратио
у родни град, чувени професор није заборавио свог ђака. Размењивали су писма, од којих су многа сачувана у
архиву Музеја српске медицине Српског лекарског друwww.srp-arh.rs
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Слика 3. Нови Сад у 19. веку
Figure 3. Novi Sad in the 19th century

штва и објављена у нашем најстаријем медицинском часопису – „Српском архиву за целокупно лекарство” [6].
Андрејевић је студије медицине у Бечу успешно завршио и, премда се очекивало да настави каријеру на
тамошњем факултету, јер је од професора Брикеа добио понуду да постане асистент на Катедри, он је одлучио да се врати у родни град. Мотиви за то вероватно нису били само емотивне природе, оданост оцу, пароху, удовцу, и многобројна пријатељства, већ и знаци
болести плућа, тада неизлечиве туберкулозе, од које је,
како се испоставило, оболео још током студија. Један
од његових најбољих пријатеља био је чувени Михаило Полит-Десанчић, који је у својој аутобиографској
књизи „Покојници – успомене” написао: „Андрејевић
и ја били смо присни пријатељи још од малих школа.
Били смо једних година, а казивало се да смо један на
другог врло наличили... Први пут пропљувао је крв у
Бечу. Ја сам га у болести посећивао и тешио. Али он
ми једном рече: ’Шта ми говориш, ја знам како изнутра изгледам, нисам се забадава мучио са медицином...’
После је издравио, настанио се у Новом Саду као лекар... Умро је од сушице, једва му је било 31 година.
Његова жена га је страшно жалила и све је чинила, не
би ли се и она разболела и умрла... Доживела је касније
још гору жалост: да су јој другог мужа стрељали.” [9]

ЛЕКАР, ПУБЛИЦИСТА И ПРЕВОДИЛАЦ
Нови Сад је у време када се Андрејевић вратио, шездесетих година 19. века, доживљавао динамичан културни, економски и политички процват. Историјски
посматрано, најмлађи је град у Европи (према првим
писаним подацима, настао 1694. године), али је током
наредних 150 година постао најугледније српско место у Аустроугарској монархији (Слика 3). Међу тим,
стицајем историјских дешавања, усред револуционар-

не 1848/49. године је бомбардован, две трећине града је
уништено до темеља, да би се недуго затим, током неколико наредних деценија, обновио и у другој половини 19. века постао српска Атина. Заслугу за то имали
су и људи који су га поново настањивали, враћали се
у њега, међу којима су, поред поменутих бечких студената, били и Светозар Милетић, Јован Хаџић, Лаза
Костић, Јован Суботић, Јаков Игњатовић, Јован Ђорђевић. Тих година припремали су се пресељење Матице српске из Пеште у Нови Сад и акције за изградњу позоришта и покретање листова за књижевност и
културу, а др Јован Андрејевић је имао видну улогу у
практично свим овим делатностима.
Започео је успешну лекарску праксу. Врло брзо се
исказао као одличан дијагностичар и терапеут, многи
су га сматрали и неком врстом чаробњака у лечењу грађана, те је имао велики број пацијената о чијем здрављу се бринуо. Забележено је да је након позоришних
представа, којима је редовно присуствовао, по читав
ред кочија чекао испред позоришта да би га одвезао у
кућну посету болесницима. Исказао се као велики хуманиста, јер је сиромахе лечио без надокнаде и често
усред ноћи, иако су му сан и одмор били преко потребни у борби против туберкулозе. Уз лекарску професију,
много времена је посвећивао и сарадњи с књижевним
листовима, новинама, неговао стара пријатељства са
многим значајним људима тога доба [10].
Уложио је времена, енергије и труда у оснивање Српског народног позоришта 1861. године, првог професионалног националног театра у Срба. Био је један од
најактивнијих чланова Литерарно-артистичког одсека
и сталан члан Позоришног одбора, у којем је, иако лекар по професији, био равноправан у доношењу одлука и одређивању правца делатности овог значајног дела културе читавог народа. Након што је у Европи обележена 300. годишњица од рођења Вилијема Шекспира, у Новом Саду су своје знање језика, труд и време
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удружили двојица великих пријатеља, др Андрејевић
и аутор можда најлепше љубавне песме у нашој књижевности Santa Maria della Salute Лаза Костић, преводећи заједно део драме „Ричард Трећи”, која је тим поводом изведена на сцени Српског народног позоришта. То је уједно био и први превод једног Шекспировог дела на српски језик. Превео је такође дело „Наследник од Хардингтона” Чарлса Дикенса и „Пркос”
Родериха Бенедикта.
Све страног обра зовања и ра зних интере совања, др Андрејевић је, према мишљењу многих, био
најзначајнији критичар и теоре тичар уметности од
времена Вука до доба Светозара Марковића. Сматра
се оснивачем естетике романтизма код нас, јер је још
1863. године, у више од двадесет наставака, у листу
„Даница” објављивао текстове по узору на дела Фридриха Теодора Фишера (Friedrich Theodor Fischer) и
Јулијана Фрауенште та (Julius Frauenstädt), износећи
сопствена разматрања. Те студије су битно утицале на
касније радове неколико наших писаца и књижевнотеоријске правце критичара. Радове је објављивао и у
„Летопису Матице српске”, у којој је с непуних тридесет година изабран за почасног члана, а нешто касније
и за члана њеног Књижевног одељења.
С Јованом Ђорђевићем, првим управником Српског
народног позоришта, Андрејевић је рецензирао драме приспеле на анонимном конкурсу које су биране за
доделу годишњих награда 1862. и 1863. године. Прве
године, у одабиру између дела високо угледног Јована
Суботића и Ђуре Јакшића, определио се за Јакшићеву
драму „Сеоба Србаља”, а следеће године за дело Лазе
Костића „Максим Црнојевић”. Касније се показало да
је Андрејевић несвесно умногоме помогао остварење
уметничких каријера и Јакшића и Костића, а историчари су истицали да је тиме „снажно подржана романтичарска оријентација у српској књижевности”. Андрејевићеве рецензије се и дан-данас сврставају у најбоља
дела српског романтизма [11, 12].
Андрејевић се, као човек широких видика и сјајног
општег образовања, у доба када се и у Европи тек понешто писало о фотографији, латио пера и објавио
чланке о овој потпуно новој уметности, те и тиме остао
забележен као први Србин који је писао о тој темати-

ци. Било је то 1858. године, а чланци су објављени у
„Даници” [1].

ПОРОДИЦА И СМРТ
О приватном животу Јована Андрејевића тих његових
тридесетих година мање-више се зна. По повратку са
студија медицине у Нови Сад врло брзо се загледао у
лепу и образовану Јелену – Илку Бајић. Њен отац био
је Коста Бајић, угледни жупанијски аксцесор у Шопрону, који је своје ћерке након ране смрти њихове мајке
послао на школовање у Нови Сад. Јован и Илка су засновали брак, лепо и испуњено живели, а у њиховој
кући је вазда било дружења, песме, музике, игре, али и
читања у то време објављених књига. Деце нису имали.
Ка да је Јолес, нажа лост, прерано умро, Илка је
истински тешко патила. Ипак, будући веома млада,
она се три године након Андрејевићеве смрти упознала с Јевремом Марковићем, рођеним братом Светозара Марковића, удала се за њега и преселила у Београд.
Јеврем Марковић је био пуковник српске војске, који
је касније дошао у сукоб с тадашњим краљем Миланом Обреновићем и у Тополској буни нашао се у његовој немилости. Осуђен је на смрт, па је Илка поново остала сама. Смрт пуковника Марковића остала је,
међу тим, обавијена велом тајне. Илка је била и на разговору код краља Милана, али је након њега постала
очајна и револтирана. Желела је освету, те ју је у наредне четири године и планирала. Једанаестог октобра 1882. године указала јој се прилика када се краљ
појавио у Саборној цркви, те је из непосредне близине
покушала атентат пиштољем. Ухапшена је и осуђена
на робију у затвору у Пожаревцу, да би се након неког
времена објавило да је извршила самоубиство „угушивањем јастуком”. И данас деца у уџбеницима историје
Србије уче о „Илкиној буни” [13].
Од пролећа 1864. године здра вље др Јова на
Андрејевића се погоршавало, а туберкулоза је узимала све више маха. Искашљавао је крв, а у ординацији
више није радио. Преминуо је 9. јула 1864, а сахрањен
на Алмашком гробљу, крај капеле коју је подигао владика Платон [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
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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 remarried 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.
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