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ПО ВО ДОМ 130 ГО ДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА ВРАЊ СКЕ  
БОЛ НИ ЦЕ (1881-2011) 

Др Ву ка шин Ан тић 
Врањ ска бол ни ца, Хи рур шко оде ље ње

Са же так

Вра ње је до би ло сво ју пр ву бол ни цу 22. де цем бра 1881, три го ди не 
по осло бо ђе њу од Ту ра ка. Пр ви управ ник, а ујед но и окру жни фи зи кус 
био је Сло ве нац др Фра ња Коп ше. Уче ство вао је као до бро во љац у срп-
ско-тур ским ра то ви ма 1876/78, у Шу ма диј ском кор пу су ге не ра ла Јо ва на 
Бе ли мар ко ви ћа, ко ји је осло бо дио Вра ње. Бол ни цу су но ве вла сти сме-
сти ле у Су леј ман-бе гов са рај, тур ску гра ђе ви ну, ко ју су за ту при ли ку 
ре но ви ра ли. Има ла је три бо ле снич ке со бе, а већ 1883. до би ла је и че-
твр ту, и 26 по сте ља. Ова пр ва здрав стве на уста но ва у но во о сло бо ђе ном 
врањ ском кра ју при ма ла је и нај те же бо ле сни ке.

Уско ро се по ка за ло да је та до тра ја ла згра да би ла ма ла за сме штај и 
ле че ње бо ле сни ка ко јих је из да на у дан би ва ло све ви ше. Док тор Фра ња 
Коп ше је про дао у Сло ве ни ји 110 хек та ра зе мље ко ју је на сле дио од оца. 
Од тих па ра са гра дио је дво спрат ну бол ни цу 1886. го ди не, са пе де сет по-
сте ља. А он је у дво ри шту, у по себ ној згра ди, ста но вао са по ро ди цом. 
Бол ни цу је усту пио др жа ви уз го то во сим бо лич ну нов ча ну на док на ду. 
Де сет го ди на по сле смр ти др Коп ше, ки ри ја ви ше ни је би ла сим бо лич-
на, од то га при хо да жи ве ла је Коп ши на удо ви ца. Је дан од из го во ра што 
са ни тет ске вла сти у Вра њу ни су по че ле из град њу но ве бол ни це, или 
што ту бол ни цу ни су пре ме сти ле на дру гу, по де сни ју ло ка ци ју, био је 
„ка ко не би ште то ва ла го спо ђа ко ле ге“. Ло ше ста ње у Вра њу за бе ле жио 
је др Све то зар Мар ко вић ка да је оби ла зио ју жне по гра нич не кра је ве Ср-
би је. О то ме је оба ве стио Срп ско ле кар ско дру штво на го ди шњем ску пу 
у Кра гу јев цу 1907. го ди не. „Ми слим да нај ве ћи не при ја тељ на род но га здра
вља кад би из ми шљао ка кве тра по ве да у њи ма ле чи свет, не би бо ље из ми
слио, не го што је та бол ни ца, ко ја се зо ве Врањ ска окру жна бол ни ца“.

И по сле 130 го ди на од ње ног осни ва ња, Вра ње има она кву бол ни-
цу ка кву не би смео да има ни је дан град у Ср би ји (па ви љон ски тип ор-
га ни за ци је, Хи рур шки блок још увек у из град њи, не до ста так опре ме, 
ло ша хи ги је на, по мањ ка ње нов ца...). Да ли је да нас сва ка слич ност са 
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оним што се до га ђа ло по чет ком про шло га ве ка баш са свим слу чај на? 
У ре чи ма др Све то за ра Мар ко ви ћа као да ле жи по ру ка ко ја је и сви ма  
на ма упу ће на.

Увод

По сле срп ско-тур ских ра то ва за осло бо ђе ње и не за ви сност Ср би-
је, 1876-1878, Ср би ја се уве ћа ла за че ти ри окру га (Ни шки, Пи рот ски, То-
плич ки и Врањ ски) и – за 300.000 ста нов ни ка. 

Вра ње је по ста ло окру жно ме сто и се ди ште Мо рав ске ди ви зи је и је-
два је успе ва ло да обез бе ди сме штај за но ве др жав не и вој не уста но ве. То 
је ство ри ло до дат не про бле ме у ор га ни зо ва њу мо дер них европ ских ин-
сти ту ци ја, пре све га про свет них и здрав стве них, у овом но во о сло бо ђе-
ном кра ју. Упр кос та квим окол но сти ма, три го ди не по осло бо ђе њу од Ту-
ра ка, 1881, осно ва не су Врањ ска окру жна бол ни ца и Гим на зи ја. 

Те шког и од го вор ног за дат ка осни ва ња Врањ ске бол ни це при хва тио 
се окру жни фи зи кус др Фра ња Коп ше, ле кар Шу ма диј ског кор пу са ге не ра-
ла Јо ва на Бе ли мар ко ви ћа ко ји је и осло бо дио Вра ње 31. ја ну а ра 1878. го ди не.

Др Фра ња Коп ше (1840–1898)

Фра ња Коп ше (Fra nja Kopsche) се ро дио у Вилд-Ал пе ну у Шта јер ској 
1840. го ди не. Основ ну шко лу учио је у Идри ји (Крањ ска), гим на зи ју у Љу-
бља ни и Го ри ци у Сло ве ни ји. Ве ли ку ма ту ру за вр шио у Тр сту, а за тим 
упи сао ме ди цин ске сту ди је у Бе чу. Ди пло ми рао је 1871. го ди не. Пле ме-
ни тост, ал тру и зам, спрем ност да се жр тву је за дру ге, по нео је из свог ро-
ди тељ ског до ма по узо ру на оца Фи ли па, та ко ђе ле ка ра. Во ђен та квим 
ху ма ни стич ким жи вот ним прин ци пи ма и иде ја ма ју го сло вен ства, по-
сле же нид бе са Ан то ни јом из углед не беч ке по ро ди це Ри нер, до ла зи у 
Ср би ју, у Бе о град. Убр зо по до ла ску, би ва по ста вљен за кон трак ту ал ног 
окру жног и мај дан ског ле ка ра у Круп њу. Ка ко је био не мир ног ду ха, уче-
ство вао је у срп ско-тур ским ра то ви ма 1876–1878. го ди не.1 Ваљ да је суд би-
на уде си ла да је са осло бо ди лач ким тру па ма ге не ра ла Бе ли мар ко ви ћа 
до шао у Вра ње. До шао, и ту остао. 

Ука зом од 7. фе бру а ра 1879. го ди не „за кон трак ту ал ног фи зи ку са 
окру га врањ ског, по ста вља се Фра ња Коп ше, под обич ним усло ви ма под 
ко ји ма се при ма ју стра ни по да ни ци.“(1) За во лео је Вра ње и Вра њан це, али 
и они ње га. О то ме све до чи јед на при ча ко ја се и дан-да нас пре при ча ва у 
Вра њу и ко ју је сво је вре ме но за бе ле жио но ви нар и пу бли ци ста Си ни ша 
Па у но вић. 

Јед на си ро та же на из око ли не Вра ња, сва у су за ма, но си ла је де те у 
на руч ју, хи та ла је „цар ским дру мом“ пре ма ва ро ши. Су сре ла је Мит ке та 
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Ста ји ћа, про то ти па ју на ка Ко шта не Б. Стан ко ви ћа, ко га су пра ти ли сви-
ра чи. Ви дев ши овај ту жни при зор, Мит ке на ре ди те пре ста де свир ка. А 
он при ђе мај ци са де те том и по што је са знао да су по шли ле ка ру да де јој 
са вет: „Ку де ње га да одеш. Ку де Коп чу. Не је наш чо век. Шва ба ли, што ли, 
ама чо век... Не ће ти узне па ре. Он од ни ко га не узи ма па ре. Пла ћа му, ви-
ка, др жа ва.“ За тим је из ва дио ке су из по ја са и дао мај ци не ко ли ко ди на-
ра: „Еве, па по ло вин’ за њег’, иако не тра жи, а по ло вин’ за де те, да му ку-
пиш не што... Ка жи на Коп чу да му тој пра ћа Мит ка Ста јин. Зна је ме он... 
Ти ки к’к’в је... ће узне па ре, па ће ги т’ј д’н р’зде ли на про сја ци...“(2)

Коп ша је те шко при мио пре ме штај за Ло зни цу 1889. го ди не. Још те-
же је би ло Вра њан ци ма ко ји су сла ли не ко ли ко де пу та ци ја у Бе о град не 
би ли вра ти ли сво га ле ка ра. У то ме су ус пе ли 1891, ка да се Коп ше вра тио у 
Вра ње. Пен зи о ни сан је 1897. Иако у пен зи ји, ду жност оп штин ског ле ка ра 
оба вљао је и три са та пре сво је смр ти 26. ма ја 1898. го ди не.(1)

Осни ва ње Врањ ске бол ни це

Убр зо по по ста вље њу др Коп ше на ме сто окру жног ле ка ра, Са ни тет-
ско оде ље ње Ми ни стар ства уну тра шњих де ла пред у зе ло је ме ре да се у 
но во о сло бо ђе ним кра је ви ма „устро је и отво ре окру жне бол ни це.“(3) Ин-
спек тор са ни те та др Мла ден Јан ко вић мо рао је да „про пу ту је Ср би ју у на-
крст, од Бе о гра да до Вра ња и од Ло зни це до Кња жев ца“(3) са за дат ком да 
као „овла шће ни иза сла ник“ мо же „пред у зе ти и из вр ши ти све оне ме ре 
у гра ни ца ма за ко на и са ни тет ског бу џе та... да се до тич не бол ни це што 
пре отво ре.“(3)

До шав ши у Вра ње сту пио је у кон такт са окру жним фи зи ку сом др 
Коп шом ко ји је већ био про на шао згра ду у ко јој би се сме сти ла но ва бол ни-
ца. У Су леј ман-бе го вом ко на ку (са ра ју) се1878. на ла зи ла Кор пу сна бол ни ца 
ге не ра ла Бе ли мар ко ви ћа. Спо ља, ку ћа ни је би ла им пре сив на. Зда ње од не-
пе че не ци гле у ти пич но тур ском сти лу, у сре ди шту про стра ног има ња са 
ви но гра дом, не ка да моћ ног Су леј ман бе га. Из гле да ла је ру и ни ра но и за пу-
ште но. Ко нак је тре ба ло пр во от ку пи ти од пу но моћ ни ка, јер је вла сник већ 
био стал но на ста њен у Ца ри гра ду. Ми ни стра уну тра шњих де ла др Коп ше 
је у ју ну 1881. из ве стио да је „Су леј ман-Бе гов ко нак са зе мљи штем по мом 
упу ству ку пио је на сво је име Ка пе тан сре за пчињ ског г. Ми ло је Мај сто ро-
вић и ну ди га он г. Ми ни стру за др жа ву по ку пље ној це ни од 352 ду ка та без 
так са. Мо лим г. Ми ни стра да он из во ли сво је ре ше ње са ну жним на ред ба-
ма о ис пла ти у сми слу мог да на шњег те ле гра ма амо до ста ви ти и то што 
ско ри је ка ко не би, опет ка ква из не над на пре пре ка на ста ла.“(4)

Ти шлер Алек са Аџи јо во вић до био је на ли ци та ци ји да згра ду опра-
ви и пре у ре ди за по тре бе бу ду ће бол ни це. Ра до ве је за вр шио у но вем бру 
1881, те је 23. но вем бра тра жио да се офор ми ко ми си ја ко ја ће при су ство-
ва ти ње го вој пре да ји згра де. Ми ни стар уну тра шњих де ла 7. де цем бра 
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1881. го ди не „од ре ђу је у ко ми си ју ко ја ће по ме ну ту згра ду пре гле да ти и 
при ми ти, сле де ћа ли ца: г. Ди ми три ја Ђор ђе ви ћа пом. на чел ства, др Фра-
њу Коп шу окру жног фи зи ку са и Е. Ми ха ле ка окру жног ин жи ње ра.“(5) 

На чел ство окру га Врањ ског је 2. ја ну а ра 1882. ја ви ло Бе о гра ду: „На-
чел ни штво има част ја ви ти Го спо ди ну Ми ни стру Уну тра шњих де ла, да 
је оправ ка згра де за окру жну бол ни цу у Вра њи до вр ше на, од ко ма у дач не 
ко ми си је пре гле да на и при мље на 18. де цем бра 1881. го ди не и г. др Коп ше 
као управ ни ку Врањ ске окру жне бол ни це пре да та на дан 22. де цем бра 
1881. го ди не, те да се мо же бол ни ца отво ри ти.“(5)

Коп ши на бол ни ца има ла је три со бе, али „због пре пу них со ба са бо-
ле сни ци ма“ ука за ла се по тре ба да се она про ши ри са још јед ном ода јом за 
сме штај бо ле сни ка, па 1. ју ла 1883. го ди не „на цељ ове оправ ке утро ше но 
198,17 ди на ра“.(5) Врањ ска бол ни ца има ла је са да 26 кре ве та. Ту су се ле чи-
ли и нај те жи бо ле сни ци што са зна је мо ин ди рект но на осно ву ра чу на за 
тро шко ве ле че ња по је ди них бо ле сни ка „из нај у да ље ни јих кра је ва“. Ни је 
по зна то ка ко се уоп ште у Вра њу за те као Ђу ра Ше гав чић из При би ра код 
Фи ју ме (Ри је ка) из он да шње Аустро у гар ске, али ње га је Коп ша ле чио ду-
же од ме сец да на, од 14. ок то бра до 27. но вем бра 1884. го ди не.(5)

Про све ти тељ и до бро твор

Рад др Коп ше у Вра њу био је пра ва по твр да Ба ту то вих ре чи да би по-
сле Па сте ро вих от кри ћа, ле кар у Ср би ји „мо рао би ти и про све ти тељ“, а не 
са мо за на тли ја. Здрав стве но-вас пит ни рад и здрав стве но про све ћи ва ње 
у по лу тур ском Вра њу ите ка ко је би ло по треб но. Та ко је, др Коп ше био ве-
те ри нар, пче лар, по љо при вред ник, али и пре га лац у кул ту ри. До пре мио 
је из Бе ча пр ви кла вир у Вра ње. Шта је то зна чи ло у оно вре ме за Вра ње 
мо же се ви де ти из до пи са из Врањ ске Ба ње об ја вље ном у Ве чер њим но во
сти ма из 1897. го ди не, где се ка же да је та мо „уочи кра ље вог ро ђен да на 
при ре ђен кон церт са игран ком на ко ме су го спо ђа Ди ми три ја дес и ње на 
го спо ђи ца ћер ка сви ра ле у две и че ти ри ру ке на на ро чи то до ба вље ном 
кла ви ру из Вра ње од по ро ди це др Коп ше.“(1)

Коп ше је осно вао пр ву пе вач ку дру жи ну у осло бо ђе ним кра је ви ма 
под име ном Пра ва Ср би ја. Но во о сно ва на дру жи на не гу је ме лос свих ју-
жно сло вен ских на ро да, од сло ве нач ких по пев ки до врањ ских пе са ма.(1)

Био је та ко ђе ини ци ја тор осни ва ња чи та о ни це у Вра њу, јед не од пр-
вих на ју гу Ср би је.(1)

Све стра ни Коп ше је уна пре дио по љо при вре ду и пче лар ство. У свом 
вр ту уз га јао је вр сте по вр ћа ко је до та да Вра њан ци ма ни су би ле по зна-
те: кељ, ке ле ра бу, це лер, бри сел ски ку пус. Сво је су гра ђа не упо знао је са 
тим по вр тар ским кул ту ра ма и учио их ка ле мље њу во ћа и ру жа. Коп ше је 
ути цао да вр ста ко шни це „ђер зон ка“ за ме ни при ми тив ну „трм ку“.(1) Зна-
ча јан је и ње гов рад на по шу мља ва њу го ле ти, и то Пљач ко ви це, пла ни не 
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из над Вра ња.(1) При ча се да др Коп ше сто ји иза сад ње др во ре да ке сте но ва, 
ко ји су чи ни ли при род ни зе ле ни ту нел при до ла ску у Врањ ску Ба њу а 
ко јег, на жа лост, ви ше не ма.

Вр ху нац Коп ши ног до бро чин ства био је по сту пак ве ро ват но до та-
да, па и од та да не за бе ле жен у исто ри ји ме ди ци не. Он про да је 110 хек та-
ра плод не зе мље у Сло ве ни ји, а од но ва ца до би је ног за оче ви ну гра ди у 
Вра њу дво спрат ну бол ни цу 1886. го ди не.(6) У дво ри шту су би ли еко но мат, 
упра ва и згра да у ко јој је Коп ше ста но вао са сво јом по ро ди цом. Бол ни цу је 
усту пио др жа ви за сим бо лич ну ки ри ју. Има ла је 50 по сте ља.

Тро шко ве ле че ња пла ћа ли су са ми бо ле сни ци по је ди нач но, ка да су 
би ли у мо гућ но сти да пла те. За си ро ма шне па ци јен те ле че ње су пла ћа-
ле њи хо ве оп шти не, од но сно тро шко ви би би ли из ми ре ни са ра чу на тек 
оформ ље ног Цен трал ног са ни тет ског фон да (1881).

Од „пре не ко ли ко го ди на уву кла се код нас не мо рал на прак са, да 
имућ ни ји бо ле сни ци ко ји се ле че у бол ни ца ма пла ћа ју ле ка ри ма, по ред 
од ре ђе не др жав не так се, још не ке ба сно слов не су ме од 100, 200, 300, па 
и ви ше ди на ра за опе ра ци је и кон сул та ци је“(7), пи сао је о ста њу срп ских 
бол ни ца пу ков ник др Ми хај ло Мар ко вић, на чел ник Са ни тет ског оде ље-
ња Ми ни стар ства вој ног (1886–1902).

Су де ћи пре ма до ступ ним из во ри ма, др Коп ше ни је се увр стио ме ђу 
ле ка ре ко ји су не по ште но и не са ве сно ра ди ли, иако, на слу ћу је мо, и сам 
ни је био за до во љан др жав ном пла том и без об зи ра на то што је „са мо код 
нас у Ср би ји до зво ље на ова уце њи вач ка шпе ку ла ци ја“ ко ју та ко сли ко ви-
то опи су је др Ми хај ло Мар ко вић у Мо јим успо ме на ма.

Бол ни це су пре тво ре не у при ват не ду ћа не

На 35. го ди шњем ску пу СЛД одр жа ног у Кра гу јев цу кра јем сеп тем бра 
1907. го ди не др Све то зар Мар ко вић се освр нуо на ста ње у срп ским бол ни-
ца ма: „Ми ви ди мо да се од бол нич ког ле че ња од би ја си ро ти ња са мо за-
то, што су се на ше по је ди не бол ни це....пре тво ри ле, та ко ре ћи у при ват не 
ду ћа не.“ Мар ко вић је то ова ко илу стро вао: „По све днев но до ла зи вам до 
уши ју ка ко се јед ној си ро ти ци, јед ном си ро ма ху ка же: ако хо ћеш да ти се 
отво ре вра та бол нич ка, мет ни у ша ку 20 ба на ка, па до ђи!!! Не маш ли 20 
ба на ка, ти сло бод но умри ван др жав не бол ни це!!!?“(8)

Али, на жа лост, на том са стан ку срп ских ле ка ра, ско ро 10 го ди на по-
сле Коп ши не смр ти, бун тов ни и прав до љу би ви др Мар ко вић кри ти ко вао 
је кон крет но и рад Врањ ске окру жне бол ни це. По гра нич на бол ни ца из-
гле да „јад но и жа ло сно“. И „нај ве ћи не при ја тељ на род но га здра вља, ка да 
би из ми шљао ка кве тра по ве да у њи ма ле чи свет, не би бо ље из ми слио, 
не го што је та бол ни ца, ко ја се зо ве Врањ ска окру жна бол ни ца. У тој бол-
ни ци има те не што, што је осо би то, што не ма код дру гих бол ни ца ко је 
су та ко ђе рђа ве; има те је дан зид, ко ји пре ла зи ви си ну про зо ра, та ко, да 
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бо ле сни ци ни кад у сво ме жи во ту, па ма кар ле жа ли 127 го ди на и 3 ме се-
ца, не ма ју при ли ке да ви де све тлост и сун це! То је у ме сту, где ми ба ја ги 
бра ни мо на ше на ци о нал но ује ди ње ње и при ма мо оне љу де са гра ни це 
и из ван гра ни це да их ле чи мо у оним тра по ви ма!“(8) Ме ђу тим, и то ни је 
све. Сле ди на ту ра ли стич ки опис да Врањ ска бол ни ца „не ма про пи са ног 
ну жни ка, већ се за тај по сао бол ни ца слу жи јед ним бу ре том, ко је се, по-
што се на пу ни про си па у бли ској бли зи ни бол ни це, да би ва ро ша ни и 
бо ле сни ци има ли при ја тан ми рис!“ (8)

Све то зар Мар ко вић се код над ле жног ле ка ра у Вра њу ин фор ми сао за-
што је то та ко и шта се пред у зе ло да се си ту а ци ја у бол ни ци по пра ви. „Тра-
жи ли смо“, од го во рио је врањ ски ле кар, „то ли ко пу та и у при ват ним пи-
сми ма, да на шњи на чел ник цен трал ног са ни те та у Ми ни стар ству Уну тр. 
Де ла од го во рио нам је ово: ... ова ку ћа, ко ју смо узе ли за бол ни цу, при па да же ни 
јед ног на шег ко ле ге, ко ји има мно гих за слу га за ту ва рош, и кад би ми ту бол ни
цу из ме сти ли, он да та го спо ђа уме сто да има 3000 дин. го ди шње ки ри је од то га 
тра па, има ла би са мо 1000 или 500 ди на ра ! Да кле, да не би ште то ва ла го спо ђа 
тог ко ле ге, ја вас и да ље са ве ту јем да оста не sta tus quo an te bel lum !!“ (8)

Из гле да да се ни ког ни је ти ца ла те шка си ту а ци ја у Врањ ској бол ни-
ци, а по ступ ци над ле жних су се оправ да ва ли „ви шим ин те ре си ма“. Рав-
но ду шност, па и пре зрив став на чел ни ка Цен трал ног са ни те та Ми ни-
стар ства уну тра шњих де ла као да је оправ дао хи рург, пу ков ник др Ла зар 
Ген чић, две го ди не ка сни је, 1909, на 37. го ди шњем са стан ку СЛД: „Уве рен 
сам да ми сви осе ћа мо да на ша бу дућ ност ле жи у то пу и пу шци. У овим 
при ли ка ма ми мо ра мо вој ску што бо ље да на о ру жа мо...“(1)

1934.

У ли сту Врањ ске но ви не, ко ји је из ла зио од 1931. до 1934, по ја вио се чла-
нак 10. ју на 1934, под на сло вом Пи та ње бол ни це у Вра њу. У ње му као да је др 
Све то зар Мар ко вић лич но опет ана ли зи рао ста ње у Врањ ској бол ни ци. 
Фра пант на је слич ност са оним што се до га ђа ло пе де сет го ди на пре то га. 
„Нај у спе шни је сред ство пак за бор бу про ти ву ра зних на род них бо ле сти 
је су бол ни це. Бол ни це су та кве уста но ве у ко ји ма тре ба сва ка бо лест да се 
до кра ја до ту че. Сто га, по сма тра ју ћи објек тив но пи та ње ба но вин ске бол-
ни це на ше га ме ста, ми се у ово ме по гле ду ни чим не мо же мо по хва ли ти. 
Про шло је то ли ко го ди на а ово пи та ње још увек сто ји отво ре но. По сле ра-
та утро ше но је то ли ко мно го па ра за мно ге бе зна чај не ства ри, али се за то 
ни ко ни је се тио бол ни це у Вра њу. Да нас Вра ње има она кву бол ни цу 
ка кву не би сме ло да има ни јед но ме сто на ше др жа ве. По диг ну та 
пре 5–6 го ди на, зи да на од да са ка и без пла на у ви ду па ви љо на (под-
ву као Ву ка шин Ан тић) ба но вин ска бол ни ца у Вра њу по че ла је са јед но-
га кра ја већ по о дав на да на пу ца и тру ли. Мо же се де си ти чак и то да се 
уско ро са свим сру ши...Ми пак у ово ме бро ју отва ра мо ру бри ку ка ко да 
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се ре ши пи та ње бол нич ке згра де у Вра њу и мо ли мо сва струч на ли ца и 
на ше ле ка ре да по овој ства ри да ду сво ја ми шље ња, јер зло тре ба ле чи ти 
у са мом за чет ку. До ста је би ло ћу та ња.“(9)

У вре ме ка да је иза шао овај текст у Врањ ским но ви на ма, у Вра њу још 
од Коп ши них вре ме на ни је по диг ну та ни јед на је ди на но ва др жав на 
згра да. Тек што је би ла за по че та из град ња но ве Врањ ске гим на зи је, али 
Ба но вин ска бол ни ца ко ја је би ла у тзв. Де ке ро вим ба ра ка ма (не мач ка на-
док на да за ште ту учи ње ну у Пр вом свет ском ра ту), ни је има ла хи рур-
шко оде ље ње. Хи рур шки бо ле сни ци, нај че шће во зом, од ла зи ли су у Ниш 
или Ско пље, ра ди да љег ле че ња. Ре зул та ти та кве „шет ње“ па ци је на та че-
сто су би ли ка та стро фал ни – уми ра ло се на том пу ту или су оста ја ле те-
шке се кве ле по њи хо во здра вље по за вр ше ном ле че њу.

2011.

По сле 130 го ди на, Врањ ска бол ни ца опет је „у ме сту, где ми ба ја ги 
бра ни мо на ше на ци о нал но ује ди ње ње и при ма мо оне љу де са гра ни-
це и из ван гра ни це да их ле чи мо...“ (8) Исто та ко, на кон 1960, па и ка сни-
је, гра ђе на је и ор га ни зо ва на, „без пла на у ви ду па ви љо на“(9) (под ву као 
Ву ка шин Ан тић), без цен трал не ин тен зив не не ге, где је „шет ња“ нај те жих 
бо ле сни ка или те шко по вре ђе них по бол нич ком кру гу по ста ла сва ко днев-
ни ца. Па ви љон у ко ме се на ла зи Хи рур шко оде ље ње (за ду жби на бе о град-
ског тр гов ца Јо ва на Јан ко ви ћа Лун ге, Вра њан ца по ро ђе њу, из 1938. го ди не) 
не ма лиф та и са ло шим хи ги јен ским усло ви ма, где се озбиљ но ле че ње нај-
те жих бо ле сни ка мо же вр ло те шко ор га ни зо ва ти. Као не кад, та кви бо ле-
сни ци од ла зе у Ниш или Бе о град ра ди да љег опе ра тив ног ле че ња.

Упра вља ње ова ко „им пе ри јал но“ устро је ном уста но вом ка ка ва је 
Врањ ска бол ни ца тро ше но је мно го тру да и уме шно сти, али су оде ље ња и 
слу жбе оста ле и да ље изо ло ва не и уча у ре не са пре ве ли ком ауто но ми јом. 
Во ља по је ди на ца, на жа лост, још увек је оста ла осно ва це ло куп ног бол-
нич ког жи во та. Бол нич ка упра ва под сти ца ла је њи хо ве же ље, а оде ље ња 
оста ја ла без нео п ход не кон тро ле. Сва ко пла ни ра ње је во лун та ри стич ко и 
не у те ме ље но на по да ци ма.

Од 2003. го ди не, бол ни ца је у ушла у про јект Ми ни стар ства здра вља 
и Свет ске бан ке (ко ја је да ла кре дит), под на зи вом Јед на згра да – јед на 
бол ни ца, за јед но са бол ни ца ма у Кра ље ву, Ва ље ву и Зре ња ни ну. У Вра њу 
овај про је кат ка сни јер је за раз ли ку од дру гих бол ни ца би ло по треб но 
из ве сти нај ве ће гра ђе вин ске ра до ве по оби му. Но вац од Свет ске бан ке 
та ко је по тро шен, а про је кат, она ко ка ко је за ми шљен ни је до кра ја за-
вр шен, иако су сви ро ко ви про шли. Иако са да Ми ни стар ство здра вља 
мо ра фи нан си ра ти чи та ву ствар, још увек се не ви ди крај за вр шет ка ра-
до ва и пре тва ра ња јед не па ви љон ске бол ни це у уста но ву цен тра ли зо-
ва ног ти па.
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За кљу чак

Рђа во ста ње у Врањ ској бол ни ци тра је већ 130 го ди на. И он да и са да 
ку бу ри ло се са одр жа ва њем хи ги је не, не до стат ком опре ме и по мањ ка-
њем нов ца... Из ме ђу два свет ска ра та Врањ ска бол ни ца ме ња ла је не ко-
ли ко пу та сво ју ло ка ци ју, не би ли се ти ме по бољ ша ли усло ви ле че ња бо-
ле сни ка, али и усло ви ра да ле ка ра. Да ли је по сле Дру гог свет ског ра та, па 
све до да нас, сва ка слич ност са оним што се до га ђа ло по чет ком 20. ве ка 
баш са свим слу чај на ? У ре чи ма др Све то за ра Мар ко ви ћа, из ре че них да-
ле ке 1907. го ди не на са стан ку СЛД у Кра гу јев цу, као да ле жи по ру ка ко ја 
је и сви ма на ма упу ће на.
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