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Хуманост доктора Лазара Јова-
новића, пожртвованост овог 
нежног дива, која прелази у 

легенду, овековечена је тридесетт-
риметарским торњем на кружном 
току у Виндзору. 

У јулу 2018. у Виндзору, граду на 
југу Канаде, италијанска заједница 
је подигла торањ са сатом у знак 
сећања на др Лазара Јовановића, 
који је пуних педесет година дано-
ноћно лечио и помагао имигрант-
ске породице. Чувени лекар, за кога 
истичу да је био „Србин по рођењу и 
Италијан у срцу“, преминуо је 2004. 
године у Мисисаги, али пацијенти 
и њихови потомци и даље памте 
његова хумана дела.

У Улици Ири свечано је откри-
вен десет метара висок споменик, 
торањ са сатом, у знак поштовања 
и љубави према изузетном човеку, 
лекару и хуманисти. Велики хро-
нометри на свакој од четири стране 
симболично представљају трајност 
сећања на др Лазара Јовановића. 

Споменик је осмислио фармаце-
ут Франческо Лазар Вела, коме 
је средње име дато у знак захвал-
ности према доктору Јовановићу 
јер је његова породица била једна 
од многих које је лечио и која га је 
неизмерно волела. Отварању су 
присуствовали чланови Одбора 
за уређење тог дела града, бивши 
пацијенти, сви који су иницирали, 

планирали и изградили споменик. 
Том приликом су се завијориле три 
заставе и отпеване три химне: срп-
ска, италијанска и канадска. 

Овај споменик је подигнут зах-
ваљујући канадским Италијанима, 

који су прикупили средства и уло-
жили рад. 

Под насловом „Природна сила 
и нежни див“ и кроз низ пригод-
них натписа, о овом догађају је 
извештавала и Радио-телевизија 
Србије, тако да је и широј јавности 
познато да је приликом откри-
вања спомен-плоче градоначелник 
Виндзора Дру Дилкинс рекао: 

„Говорили су да је био природна 
сила, нежни див, свеприсутни ос-
лонац, лекар изузетно упућен у сва 
поља медицине и да никад није 
било, нити ће бити сличног њему.“ 

Догађају су се придружили пред-
ставници српске заједнице (као 
и Културно-уметничко друштво 
„Опанак“ из Едмонтона и Акаде-
мија Мирослава Бате Марчетића 
из Торонта). 

Међу угледним званицама били 
су и амбасадор Италије у Канади 
Клаудио Тафури и генерални кон-
зул Србије у Генералном конзула-
ту у Торонту Василије Петковић. 
Њима и Филипу Роки, председни-
ку Одбора за подизање споменика, 
припала је част да пресецањем врп-
це и званично представе споменик.

„Нажалост, нисам имао прилику 
да лично упознам доктора Јовано-
вића, али сам имао част да упознам 
његовог сина, који је управо долетео 
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ТРИ ХИМНЕ У 
ЧАСТ ЈЕДНОГ 

СРБИНА

Споменик доктору Лазару 
Јовановићу у Виндзору

ПРВИ СРБИН-ЛЕКАР У ВИНДЗОРУ
Легендарни лекар који је пуних 50 година дању и ноћу радио бринући о својим па-
цијентима – имигрантима, био је први Србин лекар у Виндзору. Често је, исцрпљен, 
умео да заспи за њиховим кухињским столовима током кућних посета, које су траја-
ле до касно у ноћ. Требало му је свега двадесетак минута сна да се одмори након 
чега би, оснажен, поново био на ногама, спреман да крене код следећег пацијента. 
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наставак на страни 42.

из Едмонтона да присуствује отва-
рању споменика, и који је почаство-
ван овим што смо урадили.“ – рекао 
је Филипо Рока. 

Генерални конзул Василије Пет-
ковић истакао је да је необично да 
нека етничка група у Канади, по-
пут италијанске у Виндзору, на тај 
начин исказује поштовање припад-
нику неке друге етничке групе, што 
довољно говори колико је овде реч о 
захвалности и величини дела којем 
је посвећен овај споменик.

На сусрету са представницима три 
црквено-школске општине у Винд-
зору, Светог Димитрија, Свете Пет-
ке и Грачанице, покренута је идеја 
о оснивању српско-италијанског 
друштва пријатељства.

У име српске заједнице, Перо Ко-
вачевић је уручио слику академске 
сликарке Неде Лакетић Шоћ Фран-
ческу Лазару Вили, који је добио 
име по доктору Јовановићу. 

Овом приликом евоциране су ус-
помене на педесет година рада др 
Јовановића. 

Торањ са сатом на траси бици-
клистичке стазе постао је део раз-
гледнице Виндзора, града који 
преко реке гледа на Америку и Де-
троит. 

Када му је било шест година, 
мајка га је одвела код лекара због 
болова у стомаку. Након прегледа, 
доктор му се обратио речима које 
су овом дечаку остале у сећању и 
можда касније утицале на одлуку 
приликом избора каријере: „Сине, 
требало би да студираш медицину. 
Врло си паметан.“ 

Током Другог светског рата, ита-
лијански мајор спасава живот Ла-
зару Јовановићу, коме је изречена 
смртна казна јер није хтео да се 
бори против свог народа. Осећао је 
моралну дужност да учини све што 
је било у његовој моћи да се одужи 
нацији чији припадник му је спасао 
живот. 

У мају 1947. године успео је да 
заврши започете студије медицине 
на факултету у Риму. Након дипло-
мирања се сели код ујака у Канаду. 
Тамо ради као пољопривредник и 

уједно учи и полаже испите да би 
добио лиценцу лекара. 

Течно је говорио пет језика 
укључујући и италијански, што 
му је омогућило да комуницира са 
новопристиглим емигрантима и са 
онима који нису говорили енглески. 

Приватну ординацију близу Ур-
гентног центра у Виндзору отвара 
1952. године. Неретко га је, по за-
вршетку дванаесточасовне смене у 
Ургентном центру, испред приват-
не ординације у Улици Ири чекао 
дуги ред пацијената. 

Радио би до дубоко у ноћ, све док 
није прегледан и последњи па-
цијент. Посећивао је болесне, а они-
ма у невољи поклањао би лекове, а 
услугу није наплаћивао. 

У то време у Канади није постоја-
ло опште здравствено осигурање па 
су доброта, пожртвованост и профе-
сионалност др Јовановића прешле 
готово у легенду. 

Доктор Боб Јовановић, ортопедски 
хирург, није био у професионалној 
вези с Лазаром Јовановићем, али је 
као студент медицине био засењен 
чињеницом да један тако врстан ле-
кар не ради за новац. 

Уместо у новцу, више је уживао у 
домаћој кухињи својих пацијената. 

У свом старом каравану, са псом 
на сувозачевом седишту, посећивао 
је болесне по кућама непрестано 

У свечаном програму учествовали су и српски фолклораши

У откривању споменика др Лазару Јовановићу учествовао је и 
Василије Петковић, генерални конзул Србије у Торонту
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радећи у две смене: у Ургентном 
центру и у приватној ординацији. 
Његова преданост и издржљивост 
су биле незапамћене. 

Доктор Боб Јовановић за доктора 
Лазара Јовановића каже: 

„Вероватно је био један од 
најбољих лекара које сам икада 
познавао. Момак који добро познаје 
све области медицине. Мислим да 
никада није постојао или да ће по-
стојати неко попут њега.“

Др Лазар је једне ноћи, док је ра-

дио у другој смени у Ургентном, 
примио позив којим се тражила 
кућна посета. Ушао је у свој кара-
ван и одвезао се до записане адресе. 

Како код куће није затекао нико-
га, ушао је унутра и заспао. 

Касније се испоставило да је до-
шао на погрешну адресу. Када су 
укућани стигли и открили непозна-
тог човека како спава за трпезаријс-
ким столом, позвали су полицију. 

Полицајци су препознали старог 
доктора Јовановића, а један од њих 

их је замолио да ћуте и пусте га да 
мало одспава. 

Када је др Сал Кизис, почетком 
седамдесетих година прошлог века, 
стигао у Виндзор како би преузео 
дужност лекара у Хитној помоћи, са 
још три млада лекара, испоставило 
се да им је потребан пети лекар, те 
им се Јовановић придружио. 

„Овај момак је био невероватан, 
кооперативан, добар у ономе што је 
чинио и није дозвољавао глупости.“ 
– рекао је Кизис, поменувши чиње-

ницу да је др Лаза без пардона из-
бацивао надобудне пацијенте, који 
су вређали медицинске сестре: 

„Био је чудесан, био је апсолутно 
чудесан.“ Кизис се сећа како се во-
зио кући с посла у два или три сата 
ујутру и видео га кроз прозор како 
још увек ради у својој ординацији у 
Улици Ири, испред које су десетине 
постројених пацијената чекале да 
их прими: „Пацијенти су га напрос-
то обожавали. Било је невероватно 
колико је напорно радио.“ 

Након 50 година рада у Виндзо-
ру, када је дошло време за обавезну 
пензију, Јовановић је напустио овај 
град. Његов одлазак из Виндзора 
пропраћен је величанственим ис-
праћајем, који је приредила винд-
зорска италијанска заједница.

У знак захвалности, неколико го-
дина касније и Срби у Виндзору су 
се пригодним испраћајем опрости-
ли од свог доктора, који је био пос-
већен и српској заједници. Између 
осталог, био је утемељивач цркве 
Грачаница и председник Управног 
одбора у два мандата (1952. и 1954. 
године). 

Доктор Лазар Јовановић се одсе-
лио у Тексас (САД) 1995. године, у 
83. години. Како у Тексасу није било 
ограничења у погледу старости ле-
кара, наставио је да се бави лекарс-
ком праксом до краја живота.

Све до смрти, у 92. години, 
брижљиво је пратио најновије ме-
дицинске помаке преко рачунара. 

„Нико није био толико посвећен 
пацијентима као Јовановић.“ – ре-
као је Кизис и додао да је „срећан 
што га лекар није заборавио и што 
га је памћење добро служило.“

Године су прошле и много тога се 
променило, али сећања на омиље-
ног „дотура“ нису избледела. Мла-
дићи и девојке, који су рођени после 
његовог одласка, и даље чувају ус-
помену на овог нежног дива. 

СЛОВО

ЉУБАВ ПРЕМА ЉУДИМА 
Рођен у бившој Југославији, др Лазар Јовановић стекао је звање пољопривредног 
инжењера пре него што је уписао студије медицине. Познат по харизми, био је из-
узетан човек који је обогатио животе многих. Дуго ће се памтити по посвећености 
и саосећајној бризи о својим пацијентима, индивидуалности, несебичности и ве-
ликодушности, незаситој жеђи за знањем, дирљивом оптимизму и духовитости, 
радости и љубави према људима и самом животу.

Са свечаности у Виндзору 2018.


