ПОВОДОМ 130 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ВРАЊСКЕ
БОЛНИЦЕ (1881-2011)
Др Вукашин Антић
Врањска болница, Хируршко одељење

Сажетак
Вра њ е је добило своју прву болниц у 22. децембра 1881, три год ине
по ослобођењу од Ту ра к а. Први управник, а уједно и окруж ни физик ус
био је Словенац др Фрањ а Копше. Учес твовао је као добровољ ац у срп
ско-турс ким ратовим а 1876/78, у Шум а д ијс ком корп ус у генера ла Јова на
Белим арковић а, који је ослобод ио Вра њ е. Болниц у су нове влас ти сме
стиле у Сулејм ан-бегов сарај, турс ку гра ђевин у, коју су за ту прилик у
реновирали. Имала је три болес ничке собе, а већ 1883. добила је и че
тврт у, и 26 пос тељ а. Ова прва здравс твена уста нова у новоос лобођеном
врањс ком крају прим а ла је и најтеже болес нике.
Ускоро се пок азало да је та дот рајала зград а била мала за смеш тај и
лечењ е болес ник а којих је из да на у дан бива ло све више. Доктор Фра њ а
Копше је прод ао у Словенији 110 хектара зем ље коју је нас лед ио од оца.
Од тих пара са г ра д ио је двос пратн у болниц у 1886. год ине, са педесет по
стељ а. А он је у двориш ту, у посебној згра д и, ста новао са пород ицом.
Болниц у је усту пио држ а ви уз готово симболичн у новча н у на док на д у.
Десет год ина пос ле смрт и др Копше, кирија више није била симболич
на, од тога приход а живела је Копшина удовиц а. Јед ан од изговора што
са нитетс ке влас ти у Вра њу нис у почеле изг радњу нове болнице, или
што ту болниц у нис у премес тиле на дру г у, подес нију лок а ц ију, био је
„ка ко не би штетова ла гос пођа колеге“. Лоше ста њ е у Вра њу забележ ио
је др Светозар Марковић ка д а је обилазио јуж не пог ра ничне крајеве Ср
бије. О томе је оба вес тио Српс ко лек арс ко дру ш тво на год ишњем скуп у
у Кра г у јевц у 1907. год ине. „Мис лим да највећи непријат ељ народнога здра
вља кад би измиш љао как ве трапове да у њима лечи свет, не би боље изми
слио, него што је та болница, која се зове Врањс ка окруж на болница“.
И пос ле 130 год ина од њеног оснивањ а, Врањ е има онак ву болни
цу как ву не би смео да има нијед ан град у Србији (павиљ онс ки тип ор
га низа ц ије, Хируршки блок још увек у изг радњи, недос татак опреме,
лоша хиг ијена, пом ањк а њ е новц а...). Да ли је да нас сва к а сличност са
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оним што се дога ђа ло почетком прош лога век а баш сас вим слу чајна?
У речим а др Светозара Марковић а као да леж и порук а која је и свим а
нам а упућена.

Увод
Пос ле српско-турских ратова за ослобођење и независност Срби
је, 1876-1878, Србија се увећала за четири округа (Нишки, Пиротски, То
пличк и и Врањски) и – за 300.000 становник а.
Врање је постало окруж но место и седиште Моравске дивизије и је
два је успевало да обезбеди смештај за нове држ авне и војне установе. То
је створило додатне проблеме у организовању модерних европских ин
стит уција, пре свега просветних и здравствених, у овом новоос лобође
ном крају. Упркос так вим околностима, три године по ослобођењу од Ту
рака, 1881, основане су Врањска окруж на болница и Гимназија.
Тешког и одговорног задатка оснивања Врањске болнице прихватио
се окружни физикус др Фрања Копше, лекар Шумадијског корпуса генера
ла Јована Белимарковића који је и ослободио Врање 31. јануара 1878. године.

Др Фрања Копше (1840–1898)
Фрања Копше (Franja Kopsche) се родио у Вилд-Алпену у Штајерској
1840. године. Основну школу учио је у Идрији (Крањска), гимназију у Љу
бљани и Горици у Словенији. Велику мат уру завршио у Трсту, а затим
уписао медицинске студије у Бечу. Дипломирао је 1871. године. Племе
нитост, алт руизам, спремност да се жртвује за друге, понео је из свог ро
дитељског дома по узору на оца Филипа, такође лек ара. Вођен так вим
хуманистичк им животним принципима и идејама југос ловенства, по
сле женидбе са Антонијом из угледне бечке породице Ринер, долази у
Србију, у Беог рад. Убрзо по доласку, бива постављен за конт ракт уа лног
окруж ног и мајданског лек ара у Крупњу. Како је био немирног духа, уче
ствовао је у српско-турским ратовима 1876–1878. године.1 Ваљда је судби
на удесила да је са ослободилачк им трупама генерала Белимарковића
дошао у Врање. Дошао, и ту остао.
Указом од 7. фебруара 1879. године „за конт ракт уа лног физикуса
округа врањског, поставља се Фрања Копше, под обичним условима под
којима се примају страни поданици.“(1) Заволео је Врање и Врањанце, али
и они њега. О томе сведочи једна прича која се и дан-данас препричава у
Врању и коју је својевремено забележ ио новинар и публициста Синиша
Пауновић.
Једна сирота жена из околине Врања, сва у сузама, носила је дете у
наручју, хитала је „царским друмом“ према вароши. Сусрела је Миткета
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Стајића, прототипа јунак а Коштане Б. Станковића, кога су пратили сви
рачи. Видевши овај туж ни призор, Митке нареди те престаде свирк а. А
он приђе мајци са дететом и пошто је сазнао да су пошли лек ару даде јој
савет: „Куде њега да одеш. Куде Копчу. Неје наш човек. Шваба ли, што ли,
ама човек... Неће ти узне паре. Он од никога не узима паре. Плаћа му, ви
ка, држ ава.“ Затим је извадио кесу из појаса и дао мајци неколико дина
ра: „Еве, па половин’ за њег’, иако не траж и, а половин’ за дете, да му ку
пиш нешто... Каж и на Копчу да му тој праћа Митк а Стајин. Знаје ме он...
Тик и к’к’в је... ће узне паре, па ће ги т’ј д’н р’здели на просјаци...“(2)
Копша је тешко примио премештај за Лозницу 1889. године. Још те
же је било Врањанцима који су слали неколико депутација у Беог рад не
би ли вратили свога лек ара. У томе су успели 1891, када се Копше вратио у
Врање. Пензионисан је 1897. Иако у пензији, дуж ност општинског лек ара
обављао је и три сата пре своје смрти 26. маја 1898. године.(1)

Оснивање Врањске болнице
Убрзо по постављењу др Копше на место окруж ног лек ара, Санитет
ско одељење Министарства унут рашњих дела предузело је мере да се у
новоос лобођеним крајевима „устроје и отворе окруж не болнице.“(3) Ин
спектор санитета др Младен Јанковић морао је да „пропут ује Србију у на
крст, од Беог рада до Врања и од Лознице до Књажевца“(3) са задатком да
као „овлашћени изас ланик“ може „предузети и извршити све оне мере
у границама закона и санитетског буџета... да се дотичне болнице што
пре отворе.“(3)
Дошавши у Врање ступио је у контакт са окружним физикусом др
Копшом који је већ био пронашао зграду у којој би се сместила нова болни
ца. У Сулејман-беговом конаку (сарају) се1878. налазила Корпусна болница
генерала Белимарковића. Споља, кућа није била импресивна. Здање од не
печене цигле у типично турском стилу, у средишту пространог имања са
виноградом, некада моћног Сулејман бега. Изгледала је руинирано и запу
штено. Конак је требало прво откупити од пуномоћника, јер је власник већ
био стално настањен у Цариграду. Министра унутрашњих дела др Копше
је у јуну 1881. известио да је „Сулејман-Бегов конак са земљиштем по мом
упуству купио је на своје име Капетан среза пчињског г. Милоје Мајсторо
вић и нуди га он г. Министру за државу по купљеној цени од 352 дуката без
такса. Молим г. Министра да он изволи своје решење са нужним наредба
ма о исплати у смислу мог данашњег телеграма амо доставити и то што
скорије како неби, опет каква изненадна препрека настала.“(4)
Тишлер Алекса Аџијововић добио је на лицитацији да зграду опра
ви и преу реди за пот ребе будуће болнице. Радове је завршио у новембру
1881, те је 23. новембра траж ио да се оформи комисија која ће присуство
вати његовој предаји зграде. Министар унут рашњих дела 7. децембра
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1881. године „одређује у комисију која ће поменут у зграду прегледати и
примити, следећа лица: г. Димит рија Ђорђевића пом. начелства, др Фра
њу Копшу окруж ног физикуса и Е. Михалек а окруж ног инж ињера.“(5)
Начелство округа Врањског је 2. јануара 1882. јавило Беог раду: „На
челништво има част јавити Господину Министру Унут рашњих дела, да
је оправка зграде за окруж ну болницу у Врањи довршена, од комаудачне
комисије прегледана и прим љена 18. децембра 1881. године и г. др Копше
као управнику Врањске окруж не болнице предата на дан 22. децембра
1881. године, те да се може болница отворити.“(5)
Копшина болница имала је три собе, али „због препуних соба са бо
лесницима“ указала се пот реба да се она прошири са још једном одајом за
смештај болесник а, па 1. јула 1883. године „на цељ ове оправке утрошено
198,17 динара“.(5) Врањска болница имала је сада 26 кревета. Ту су се лечи
ли и најтеж и болесници што сазнајемо индиректно на основу рачуна за
трошкове лечења појединих болесник а „из најудаљенијих крајева“. Није
познато како се уопште у Врању затек ао Ђура Шегавчић из Прибира код
Фијуме (Ријек а) из ондашње Аустроугарске, али њега је Копша лечио ду
же од месец дана, од 14. октобра до 27. новембра 1884. године.(5)

Просветитељ и добротвор
Рад др Копше у Врању био је права потврда Бат утових речи да би по
сле Пастерових открића, лек ар у Србији „морао бити и просветитељ“, а не
само занатлија. Здравствено-васпитни рад и здравствено просвећ ивање
у полут урском Врању итек ако је било пот ребно. Тако је, др Копше био ве
теринар, пчелар, пољопривредник, али и прегалац у култ ури. Допремио
је из Беча први клавир у Врање. Шта је то значило у оно време за Врање
може се видети из дописа из Врањске Бање објављеном у Вечерњим ново
стима из 1897. године, где се каже да је тамо „уочи краљевог рођендана
приређен концерт са игранком на коме су госпођа Димит ријадес и њена
госпођица ћерк а свирале у две и четири руке на нарочито добављеном
клавиру из Врање од породице др Копше.“(1)
Копше је основао прву певачку друж ину у ослобођеним крајевима
под именом Права Србија. Новооснована друж ина нег ује мелос свих ју
жнос ловенских народа, од словеначк их попевк и до врањских песама.(1)
Био је такође иницијатор оснивања читаонице у Врању, једне од пр
вих на југ у Србије.(1)
Свестрани Копше је унапредио пољопривреду и пчеларство. У свом
врт у узгајао је врсте поврћа које до тада Врањанцима нису биле позна
те: кељ, келерабу, целер, бриселски купус. Своје суг рађане упознао је са
тим повртарским култ урама и учио их калем љењу воћа и руж а. Копше је
утицао да врста кошнице „ђерзонк а“ замени примитивну „трмку“.(1) Зна
чајан је и његов рад на пошум љавању голети, и то Пљачковице, планине
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изнад Врања.(1) Прича се да др Копше стоји иза садње дрвореда кестенова,
који су чинили природни зелени тунел при доласку у Врањску Бању а
којег, на жалост, више нема.
Врхунац Копшиног доброчинства био је поступак вероватно до та
да, па и од тада незабележен у историји медицине. Он продаје 110 хекта
ра плодне зем ље у Словенији, а од новаца добијеног за очевину гради у
Врању двоспратну болницу 1886. године.(6) У дворишту су били економат,
управа и зграда у којој је Копше становао са својом породицом. Болницу је
уступио држ ави за симболичну кирију. Имала је 50 постеља.
Трошкове лечења плаћали су сами болесници појединачно, када су
били у мог ућности да плате. За сиромашне пацијенте лечење су плаћа
ле њихове општине, односно трошкови би били измирени са рачуна тек
оформљеног Цент ралног санитетског фонда (1881).
Од „пре неколико година увук ла се код нас неморална пракса, да
имућнији болесници који се лече у болницама плаћају лек арима, поред
одређене држ авне таксе, још неке баснос ловне суме од 100, 200, 300, па
и више динара за операције и консултације“(7), писао је о стању српских
болница пуковник др Михајло Марковић, начелник Санитетског одеље
ња Министарства војног (1886–1902).
Судећи према доступним изворима, др Копше није се уврстио међу
лекаре који су непоштено и несавесно радили, иако, нас лућујемо, и сам
није био задовољан држ авном платом и без обзира на то што је „само код
нас у Србији дозвољена ова уцењивачк а шпекулација“ коју тако сликови
то описује др Михајло Марковић у Мојим успоменама.

Болнице су претворене у приватне дућане
На 35. годишњем скупу СЛД одрж аног у Краг ујевцу крајем септембра
1907. године др Светозар Марковић се осврнуо на стање у српским болни
цама: „Ми видимо да се од болничког лечења одбија сиротиња само за
то, што су се наше поједине болнице....претвориле, тако рећ и у приватне
дућане.“ Марковић је то овако илустровао: „Посведневно долази вам до
ушију како се једној сиротици, једном сиромаху каже: ако хоћеш да ти се
отворе врата болничк а, метни у шаку 20 банак а, па дођи!!! Немаш ли 20
банака, ти слободно умри ван држ авне болнице!!!?“(8)
Али, на жалост, на том састанку српских лек ара, скоро 10 година по
сле Копшине смрти, бунтовни и правдољубиви др Марковић критиковао
је конкретно и рад Врањске окруж не болнице. Пог ранична болница из
гледа „јадно и жалосно“. И „највећ и непријатељ народнога здравља, када
би измишљао как ве трапове да у њима лечи свет, не би боље измис лио,
него што је та болница, која се зове Врањска окруж на болница. У тој бол
ници имате нешто, што је особито, што нема код других болница које
су такође рђаве; имате један зид, који прелази висину прозора, тако, да
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болесници ник ад у своме живот у, па мак ар леж али 127 година и 3 месе
ца, немају прилике да виде светлост и сунце! То је у месту, где ми бајаги
бранимо наше национално уједињење и примамо оне људе са границе
и изван границе да их лечимо у оним траповима!“(8) Међутим, и то није
све. Следи нат уралистичк и опис да Врањска болница „нема прописаног
нуж ника, већ се за тај посао болница служ и једним буретом, које се, по
што се напуни просипа у блиској близини болнице, да би варошани и
болесници имали пријатан мирис!“ (8)
Светозар Марковић се код надлежног лекара у Врању информисао за
што је то тако и шта се предузело да се ситуација у болници поправи. „Тра
жили смо“, одговорио је врањски лекар, „толико пута и у приватним пи
смима, данашњи начелник централног санитета у Министарству Унутр.
Дела одговорио нам је ово: ... ова кућа, коју смо узели за болницу, припада жени
једног нашег колеге, који има многих заслуга за ту варош, и кад би ми ту болни
цу изместили, онда та госпођа уместо да има 3000 дин. годишње кирије од тога
трапа, имала би само 1000 или 500 динара ! Дакле, да не би штетовала госпођа
тог колеге, ја вас и даље саветујем да остане status quo ante bellum !!“ (8)
Изгледа да се никог није тицала тешка сит уа ција у Врањској болни
ци, а поступци надлеж них су се оправдавали „вишим интересима“. Рав
нодушност, па и презрив став начелник а Цент ралног санитета Мини
старства унут рашњих дела као да је оправдао хирург, пуковник др Лазар
Генчић, две године касније, 1909, на 37. годишњем састанку СЛД: „Уверен
сам да ми сви осећамо да наша будућност леж и у топу и пушци. У овим
приликама ми морамо војску што боље да наоруж амо...“(1)

1934.
У листу Врањс ке новине, који је излазио од 1931. до 1934, појавио се чла
нак 10. јуна 1934, под нас ловом Питање болнице у Врању. У њему као да је др
Светозар Марковић лично опет анализирао стање у Врањској болници.
Фрапантна је сличност са оним што се догађало педесет година пре тога.
„Најуспешније средство пак за борбу противу разних народних болести
јесу болнице. Болнице су так ве установе у којима треба свак а болест да се
до краја дот уче. Стога, посмат рајућ и објективно питање бановинске бол
нице нашега места, ми се у овоме погледу ничим не можемо пох валити.
Прошло је толико година а ово питање још увек стоји отворено. Пос ле ра
та утрошено је толико много пара за многе безначајне ствари, али се зато
нико није сетио болнице у Врању. Данас Врање има онакву болницу
какву не би смело да има ниједно место наше државе. Подигнута
пре 5–6 година, зидана од дасака и без плана у виду павиљона (под
вукао Вукашин Антић) бановинска болница у Врању почела је са једно
га краја већ поодавна да напуца и трули. Може се десити чак и то да се
ускоро сасвим сруши...Ми пак у овоме броју отварамо рубрику како да
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се реши питање болничке зграде у Врању и молимо сва стручна лица и
наше лекаре да по овој ствари даду своја мишљења, јер зло треба лечити
у самом зачетку. Доста је било ћутања.“(9)
У време када је изашао овај текст у Врањс ким новинама, у Врању још
од Копшиних времена није подигнута ни једна једина нова држ авна
зграда. Тек што је била започета изг радња нове Врањске гимназије, али
Бановинска болница која је била у тзв. Декеровим барак ама (немачк а на
докнада за штет у учињену у Првом светском рат у), није имала хирур
шко одељење. Хируршки болесници, најчешће возом, одлазили су у Ниш
или Скопље, ради даљег лечења. Резултати так ве „шетње“ пацијената че
сто су били катастрофални – умирало се на том пут у или су остајале те
шке сек веле по њихово здравље по завршеном лечењу.

2011.
После 130 година, Врањска болница опет је „у месту, где ми бајаги
бранимо наше национално уједињење и примамо оне људе са грани
це и изван границе да их лечимо...“ (8) Исто тако, након 1960, па и касни
је, грађена је и организована, „без плана у виду павиљона“(9) (подвукао
Вукашин Антић), без централне интензивне неге, где је „шетња“ најтежих
болесника или тешко повређених по болничком кругу постала свакоднев
ница. Павиљон у коме се налази Хируршко одељење (задужбина београд
ског трговца Јована Јанковића Лунге, Врањанца по рођењу, из 1938. године)
нема лифта и са лошим хигијенским условима, где се озбиљно лечење нај
тежих болесника може врло тешко организовати. Као некад, такви боле
сници одлазе у Ниш или Београд ради даљег оперативног лечења.
Управљање овако „империјално“ устројеном установом как ава је
Врањска болница трошено је много труда и умешности, али су одељења и
службе остале и даље изоловане и учау рене са превеликом аутономијом.
Воља појединаца, на жалост, још увек је остала основа целокупног бол
ничког живота. Болничк а управа подстицала је њихове жеље, а одељења
остајала без неопходне конт роле. Свако планирање је волунтаристичко и
неу темељено на подацима.
Од 2003. год ине, болниц а је у ушла у пројект Минис тарс тва здрав ља
и Светс ке банке (која је дала кред ит), под називом Једна зграда – једна
болница, заједно са болниц а м а у Кра љ еву, Ва љ еву и Зрењ а нин у. У Вра њу
овај пројек ат кас ни јер је за разлик у од друг их болниц а било пот ребно
извес ти највеће гра ђевинс ке ра дове по обиму. Новац од Светс ке банке
тако је пот рошен, а пројек ат, онако како је зам иш љен није до краја за
вршен, иако су сви рокови прош ли. Иако са д а Минис тарс тво здра в ља
мора финанс ират и чита ву ствар, још увек се не вид и крај за вршетк а ра
дова и прет вара њ а једне па виљ онс ке болнице у уста нову цент ра лизо
ваног типа.
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Зак ључак
Рђаво стање у Врањској болници траје већ 130 година. И онда и сада
кубурило се са одрж авањем хигијене, недостатком опреме и помањк а
њем новца... Између два светска рата Врањска болница мењала је неко
лико пута своју лок ацију, не би ли се тиме побољшали услови лечења бо
лесника, али и услови рада лек ара. Да ли је пос ле Другог светског рата, па
све до данас, свак а сличност са оним што се догађало почетком 20. век а
баш сасвим случајна ? У речима др Светозара Марковића, изречених да
леке 1907. године на састанку СЛД у Краг ујевцу, као да леж и порук а која
је и свима нама упућена.
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