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ЧЕ ТВР ТА ПОЉ СКА ХИ РУР ШКА БОЛ НИ ЦА СРП СКЕ 
ВОЈ СКЕ 1918. ГО ДИ НЕ
То ми слав Д. Јо ва но вић

Ме ди цин ски фа кул тет При шти на – Ко сов ска Митровицa
КБЦ При шти на – Гра ча ни ца

Са же так

Др Ел си Ин глис са са рад ни ца ма у пр вој по ло ви ни 1916. го ди не опре ма 
две бол нич ке је ди ни це и је дан „Од ред мо тор них са ни тет ских во зи ла Бол-
ни ца шкот ских же на“ (Scot tish Wo men’s Ho spi tals Mo tor Am bu lan ce Co lumn). 
Са ни тет ске је ди це су упу ће не на Со лун ски фронт где сти жу у ле то 1916. го-
ди не у вре ме пу ног за ма ха офан зи ве Са ве зни ка и Срп ске вој ске. Пр ва је ди-
ни ца, „Је ди ни ца Гир тон и Њун хајм“ (Gir ton and New ham Unit) сме ште на је у 
Со лун, дру га „Је ди ни ца Аме ри ка“ и „Од ред мо тор них са ни тет ских во зи ла 
Бол ни ца шкот ских же на“ у ме сту Остро во на оба ли Остров ског је зе ра.

По чет ком 1918. го ди не на Со лун ски фронт сти же че твр та је ди ни ца 
„Бол ни ца Шкот ских же на“ на зва на „Је ди ни ца Ел си Ин глис“ ко ја ће са 
Бри тан ским ме ди цин ским пер со на лом и срп ским по моћ ним осо бљем 
де ло ви та под име ном 4. пољ ска хи рур шка бол ни ца Срп ске вој ске.

Из не ти су по да ци о на стан ку 4. пољ ске хи рур шке бол ни це Срп ске 
вој ске ко ја је од по че ла са ра дом кра јем фе бру а ра 1918. го ди не са шкот ским 
ме ди цин ским и срп ским по моћ ним осо бљем. Од ме ди цин ског осо бља 
по зна та су име на док тор ки An net te Ben son, Lil lian Che sney и Gladys Ward. 
Др An net te Ben son и др Lil lian Che sney би ле су ше фо ви шкот ског ме ди-
цин ског осо бља, ко ман дант бол ни це ма јор др Јо сиф Не док. Ма јор Не док 
је уочи офан зи ве ав гу ста 1918. го ди не вра ћен у Ти моч ку ди ви зи ју за ко-
ман дан та ње ног 2. за во ји шта. 

Бол ни ца је ра ди ла до сеп тем бра 1918. го ди не ка да је во зом ева ку и-
са на нај пре у Би тољ по том ка ми о ни ма у Ско пље, а одав де во зом у Со лун 
ода кле је бро дом упу ће на у Ду бров ник и во зом за Са ра је во, где пре ста је са 
ра дом 25. мар та 1919. го ди не.

По да ци о сме шта ју бол ни це су раз ли чи ти у за ви сно сти од из во ра, 
Гор њи По жар, До њи По жар и 11. км пу та Вер те коп – Тре си на. Упо ре ђи ва-
ни су по да ци из ли те ра ту ре, ста ње на ма па ма, до ступ не фо то гра фи је из 
књи ге и са ин тер не та. 
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На кра ју тек ста аутор из во ди за кљу чак: На осно ву на ве де них по да та-
ка мо же се са си гур но шћу ре ћи да се 4. ПХБ Срп ске вој ске на Со лун ском 
фрон ту од фе бру а ра до сеп тем бра 1918. го ди не на ла зи ла у ре јо ну се ла Вр-
бе ни (Неа Зои)

Увод

На апел срп ске вла де са ве знич ким и не у трал ним зе мља ма кра јем 
1914. го ди не да на ро ду у Ср би ји пру же са ни тет ску по моћ, у Ср би ју је за за 
сле де ћа 3-4 ме се ца сти гло око 200 ле ка ра и по моћ ног са ни тет ског осо бља. 
Нај ве ће са ни тет ске ми си је са чи та вим бол ни ца ма до шле су из Ру си је, 
Ен гле ске, Фран цу ске, Аме ри ке, Грч ке али и из Хо лан ди је, Дан ске, Ита-
ли је, а са ни тет ски ма те ри јал ис по ру чен је и из Ја па на, Ар ген ти не, Чи леа. 
По себ но ме сто ме ђу број ним стра ним са ни тет ским ми си ја ма има ле су 
бол ни це Шкот ских же на (Scot tish Wo meǹ s Ho spi tals – SWH). У суд бо но-
сним да ни ма у то ку Пр вог свет ског ра та на че лу ове ор га ни за ци је би ла 
је др Ел си Ин глис (dr El sie Maud In glis 1864–1917). Већ кра јем 1914. го ди-
не при сти гла је у Ср би ју до бро опре мље на бол ни ца са 200 кре ве та у којоj 
су ра ди ле же не из Шкот ске, укуп но 30. Од овог бро ја би ло је пет ле ка ра, 
а оста так су чи ни ле ме ди цин ске се стре, при у че не бол ни чар ке и је дан 
во зач ам бу лант них ко ла(1). Пр ва при сти гла бол ни ца је по че ла са ра дом 
у Кра гу јев цу. Ка сни је до пре мље не је ди ни це „Бол ни ца Шкот ских же на“, 
раз ме ште не су у Мла де но ва цу, Ва ље ву и Ла за рев цу, укуп но три, та ко да 
их је, са је ди ни цом у Кра гу јев цу, у Ср би ји сре ди ном 1915. го ди не укуп-
но би ло че ти ри. У је сен 1915. го ди не ка да је по кре ну та сна жна офан зи ва 
Цен трал них си ла, све је ди ни це „Бол ни ца Шкот ских же на“ су ева ку и са-
не у Кру ше вац, др Ел си Ин глис и ве ћи на осо бља од би ја пред лог срп ских 
вла сти да на пу сте Ср би ју те су оста ле са сво јим бо ле сни ци ма и ра ње ни-
ци ма. По чет ком но вем бра 1915. го ди не Аустро у гар ске тру пе за ро бља ва ју 
„Бол ни цу Шкот ских же на“. Фе бру а ра 1916. го ди не све ове бри тан ске са-
ни тет ске је ди ни це ре па три ра не су пре ко Швај цар ске и Фран цу ске(2).

У сво јој отаџ би ни др Ел си Ин глис опре ма но ву је ди ни цу „Бол ни ца 
Шкот ских же на“ са 300 кре ве та а на њен из ри чит зах тев упу ће на је са Срп-
ском вој ском у До бру џу где је при до да та 1. срп ској до бро во љач кој ди ви зи-
ји број ног ста ња око 18.000 офи ци ра и вој ни ка ко ју су са чи ња ва ли ма хом 
Ср би. Ме ди цин ска је ди ни ца др Ел си Ин глис по жр тво ва но збри ња ва ра-
ње не и бо ле сне вој ни ке у кр ва вим бор ба ма од ју ла до ок то бра 1916. го ди не. 
По сле те шких бор би и ве ли ких гу би та ка – 7.370 ра ње них и 2.613 по ги ну-
лих, оста ци ове до бро во љач ке ди ви зи је су ева ку и са ни у но вем бру 1917. го-
ди не пре ко Ар хан гел ска и Ен гле ске на Со лун ски фронт(3)Š. Исто вре ме но је 
ева ку и са на и „Бол ни ца Шкот ских же на“. Дан по при ста ја њу бро да у Њу-
кастл 26. но вем бра, те шко обо ле ла др Ел си Ин глис уми ре, са хра ње на је са 
свим бри тан ским и срп ким вој ним по ча сти ма у Един бур гу(4).
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Др Ел си Ин глис са са рад ни ца ма у пр вој по ло ви ни 1916. го ди не опре-
ма две бол нич ке је ди ни це и је дан „Од ред мо тор них са ни тет ских во зи-
ла Бол ни ца шкот ских же на“ (Scot tish Wo men’s Ho spi tals Mo tor Am bu lan ce 
Co lumn). Са ни тет ске је ди це су упу ће не на Со лун ски фронт где сти жу у 
ле то 1916. го ди не у вре ме пу ног за ма ха офан зи ве Са ве зни ка и Срп ске вој-
ске. Пр ва је ди ни ца, „Је ди ни ца Гир тон и Њун хајм“ (Gir ton and New ham 
Unit) сме ште на је у Со лун, дру га „Је ди ни ца Аме ри ка“ и „Од ред мо тор них 
са ни тет ских во зи ла Бол ни ца шкот ских же на“ у ме сту Остро во на оба ли 
Остров ског је зе ра.

По чет ком 1918. го ди не на Со лун ски фронт сти же че твр та је ди ни ца 
„Бол ни ца Шкот ских же на“ на зва на „Је ди ни ца Ел си Ин глис“ ко ја ће са 
Бри тан ским ме ди цин ским пер со на лом и срп ским по моћ ним осо бљем 
де ло ви та под име ном 4. пољ ска хи рур шка бол ни ца Срп ске вој ске.

У ле то 1918. го ди не на ста би ли зо ва ном Со лун ском фрон ту Срп ска 
вој ска је има ла за по тре бе ле че ња сво јих вој ни ка на рас по ла га њу: че ти-
ри пољ ске хи рур шке бол ни це (I, II, III и IV пољ ска хи рур шка бол ни ца): 
„Срп ска ре зер вна бол ни ца Пре сто ло на след ни ка Алек сан дра“ у Со лу ну, 
бол ни ца Са о бра ћај ног оде ље ња Вр хов не Ко ман де у Со лу ну (Зеј тин лик 
да нас Ста вро у по ли), бол ни ца у Ми кри. Две срп ско-ен гле ске бол ни це (у 
Во де ни и Со ро ви ћу), срп ско-ру ска пољ ска бол ни ца у Со ро ви ћу. По ред 
на ве де них Срп ски вој ни ци су ле че ни у Ен гле ским и Фран цу ским бол-
ни ца ма.1

Ве о ма су оскуд ни по да ци о Че твр тој пољ ској хи рур шкој бол ни ци 
ко ја је на Со лун ском фрон ту по че ла са ра дом кра јем фе бру а ра или по-
чет ком мар та 1918. го ди не. По сто ји до ку мент у ко ме се на во ди да су Ен-
гле ски Краљ и Кра љи ца 18. фе бру а ра 1918. го ди не у Ба кин гем ској па ла ти 
из вр ши ли смо тру осо бља бол ни це, што си гур но зна чи да је на Со лун ски 
фронт сти гла по сле тог да ту ма(5). Бол ни ца је де ло ва ла под име ном „Бол-
ни ца шкот ских же на др Ел си Ин глис“, а по при сти за њу на од ре ди ште од 
ме ди цин ског осо бља ове бол ни це и срп ског по моћ ног осо бља обра зо ва на 
је 4. ПХБ. Управ ни це ме ди цин ског де ла бол ни це су др Ане та Бен сон, а 
по том др Ли ли ан Че сни. У бол ни ци је ра ди ла и др Гле дис Уард (dr Gladys 
Ward). Ко ман дант бол ни це од фор ми ра ња до ав гу ста 1918. је ма јор др  

1  При мед ба уред ни ка: На жа лост, и овај па сус оби лу је не пре ци зно сти ма.. Ка мо ле пе сре-
ће да је баш та ко би ло. Ауто ру на жа лост ни је по зна то да Срп ски вој ни са ни тет по сле 1915. 
го ди не ни је об но вљен она кав ка кав је пре то га био. Пре ма Па ри ском уго во ру од 6. апри ла 
1916. го ди не, Срп ском вој ном са ни те ту при па ла су са мо уста но ве опе ра тив на вој ска, тач ни је 
по три Ал пин ска За во ји шта за сва ку ди ви зи ју. По за дин ске уста но ве при па ле су Фран цу зи-
ма, а по што они ни су мо гли да обез бе де 14.500 ра ње нич ких по сте ља, то су ту сво ју оба ве зу 
по де ли ли са Бри тан ци ма. И, ето фран цу ских и ен гле ских бол ни ца у ко ји ма се ле че срп ски 
ра ње ни ци! По том уго во ру Ср би ни су има ли пра ва на соп стве не ар миј ске бол ни це. Сто га 
на зи ви Пр ва, Дру га и та ко да ље, пољ ска бол ни ца али Вр хов не ко ман де, пред ста вља уства ри 
на чин из вр да ва ња, кр ше ња тог уго во ра. Од че ти ри хи рур шке пољ ске бол ни це, ко је по ми ње 
аутор, нај зна чај ни ја је Пр ва. Њен на ста нак де таљ но је опи сан у ра ду; Ди ми три је вић Б., Не док 
А.: На ста нак ле ген дар не Пр ве хи рур шке пољ ске бол ни це Вр хов не ко ман де на Со лун ском фрон ту. Из: 
Срп ски вој ни са ни тет у 1916. го ди ни, мо но гра фи ја на чи них ску по ва АМН СЛД, Се ри ја Б. вол. 1. бр. 2,; 
стр. 99112
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Јо сиф Не док. Ма јор Не док је уочи офан зи ве ав гу ста 1918. го ди не вра ћен у 
Ти моч ку ди ви зи ју за ко ман дан та ње ног 2. за во ји шта. У бол ни цу су збри-
ња ва ни лак ши ра ње ни ци, док је те же збри ња ва ла 1. ПХБ.

Че твр та хи ру р шка пољ ска бол ни ца је ева ку и са на же ле зни цом у Би-
тољ. Пре воз је от по чео 17. сеп тем бра 1918. зна чи два да на на кон про бо ја 
фрон та, одав де је пре ве зе на ка ми о ни ма у Ско пље где сти же 8. ок то бра 
1918, за тим же ле зни цом у Со лун ода кле је 22. но вем бра 1918. го ди не ла ђом 
упу ће на за Ду бров ник, а по том во зом у Са ра је во где је сти гла 5. де цем бра 
1918. го ди не. Др Ли ли ан Че сни управ ни ца 4. ПХБ 25. мар та 1919. го ди не 
из ве шта ва На чел ни ка са ни те та II Ар ми је да је ње на бол ни ца пре ста ла да 
функ ци о ни ше.

По да ци о ме сту сме шта ја 4. ПХБ су раз ли чи ти за ви сно од из во ра, те 
се као ме ста сме шта ја на о во де: До њи По жар, Гор њи По жар, Бол ни ца на 
11 или 12 ки ло ме тру пу та Вер те коп–Тре си на. На осно ву до ступ не до ку-
мен та ци је и оста лих из во ра же ли мо да, због раз ја сни мо и не ја сно ће око 
ме ста сме шта ја 4. ПХБ

Ана ли за пи са них из во ра

Проф др Вл. Ста но је вић у са оп ште њу „Уло га са ни те та при про бо ју Со-
лун ског фрон та“ на стра на ма 981, 985 и 987 из но си по дат ке да је 4. ПХБ би-
ла сме ште на у се лу До њи По жар (Дол но По жар ско) са да Ка то Лу тра ки он. 
У ра ду је ци ти ран ве ћи број слу жбе них де пе ша у ко ји ма сто ји да се 4. ПХБ 
на ла зи у се лу До њи По жар.(6)

Не док А. у члан ку „Вој ни Са ни тет у 1917 и 1918. го ди ни“ на 24 и 28 
стра ни но во ди као ме сто сме шта ја 4. ПХБ се ло Гор њи По жар (Гор но По-
жар ско) са да Ано Лу тра ки он.(7)

На су прот на ве де ним по да ци ма у књи зи „Ен гле ски ње у срп ском на-
ро ду“ аутор ке Је ле не Ла за ре вић на стра ни 132. сто ји „Шест км. ис пред 
Дра го ма на ца, у прав цу Вер те ко па, је спо мен-бол ни ца др Ин глис ко ју, као 
што је ре че но осно ва ше са рад ни це и след бе ни це др Ин глис.“(8)

Др Ар чи балд Рајс у књи зи „Шта сам ви део и до жи вео у ве ли ким да-
ни ма“ на стра ни 208. ка же „Го спо ђа др Бен сон из бол ни це шкот ских же-
на са 12. ки ло ме тра до шла је са не ко ли ко сво јих су фра же та да при су стви-
је ен гле ској пред ста ви“ пред ста ва је одр жа на у по зо ри шту Ју го сло вен ске 
ди ви зи је сме ште ном у се лу До њи По жар, по ме ну та го спо ђа др Бен сон је 
др Ане те Бен сон управ ни ца 4. ПХБ на дан 7. ју ла 1918. го ди не, ка да је и на-
ве де на по зо ри шна по ред ста ва одр жа на.(9)

Све ти слав Ал. Бар јак та ре вић у књи зи „Гол го та и Вас крс Ср би је 1915-
1918“ на стра ни 490 из но си сво је се ћа ње о 1. ПХБ срп ске вој ске „По ред 2000 
те шких ра ње ни ка, јер су лак ше ра ње ни упу ћи ва ни у бол ни цу Шкот ских 
же на, ко ја се на ла зи ла са мо не ко ли ко ки ло ме та ра ни же од нас (под ву као 
Т. Јо ва но вић), у овој бол ни ци из ле чен је и ве ли ки број на ших вој ни ка ко ји 



363

су бо ло ва ли од тзв. „ко кош јег сле пи ла“ (хе ме ра ло пи је), као и оних чи је су 
очи би ле по вре ђе не или обо ле ле“.(10) 2

Ана ли за ма па

За кар то граф ски при каз си ту а ци је на те ре ну ко ри шће не су ма пе из Ју-
го сла ви ја ауто атлас из да ње ЈЛЗ За греб 1982 го ди не раз ме ра 1.500.000 стра на 
44 и сек ци ја При леп (4.122) раз ме ра 1.200 000 из да ње ВГИ ЈНА 1988. го ди не.

На стра ни 44 на ве де ног атла са уцр та ни су пут и же ле знич ка пру га 
од Вер те ко па (Ски дра) до Дра го ма на ца (Ап са лос) и да ље за Тре си ну (Ор-
ма). Пут и пру га има ју ори јен та ци ју југ-се вер. Пре ма на ве де ној ма пи 
раз да љи на из ме ђу Вер те ко па и Дра го ма на ца је 19 км. Же ле знич ка пру га 
уског ко ло се ка 0,60 м, из гра ђе на то ком 1916. и 1917. го ди не по ве зу је Вер-
те коп са Дра го ман ци ма ода кле је дан крак иде до Тре си не, а дру ги до Ба-
хо ва (Про мак хи). Пре ма на ве де ној ма пи на 11-12 км од Вер те ко па је се ло 
Неа Зои (Вр бе ни) или на 6-7 км ис пред Дра го ма на ца. Же ле знич ка пру га 
уског ко ло се ка би ла је у екс пло а та ци ји до 1936. го ди не (www.gre go ri ou.
it go.com/ari dea.html). 

Ана ли за сек ци је При леп по ка зу је по сто ја ње ма њег во де ног то ка (ре-
ка Умин дол) упо ре до са дру мом Вер те коп-Дра го ман ци, на овој кар ти же-
ле знич ка пру га ни је уцр та на. Ис точ но до се ла Вр бе ни (Неа Зои, Nea Zoi) 
озна че на је ко та 366. 

Пред њи по ло жа ји срп ске 2. Ар ми је пре по че та ка при пре ма за про бој 
би ли су на ли ни ји Ба хо во-ју жне па ди не Ве тер ни ка-Кра ви це-До брог По-
ља-ју го за пад ни огра нак Со ко ла, бу гар ски пред њи по ло жа ји уда ље ни од 
срп ских 40-350 м.(11)

Ана ли за фо то гра фи ја

Фо то гра фи је 4. ПХБ до ступ не ауто ру су ма ло број не али ве о ма дра-
го це не, на сај ту www.мladezujovic.com/аlbum/С на ла зи се па но рам ска  
фо то гра фи ја 4. ПХБ са ле ген дом „4. хи рур шка пољ ска бол ни ца шкот ских 
же на на 11 км. пу та од Вер те ко па за Тре си ну“.  

У ци ти ра ној књи зи „Ен гле ски ње у срп ском на ро ду“ аутор ке Је ле не Ла-
за ре вић на стра на ма 220 и 222 на ла зе се фо то гра фи је 4. ПХБ са ле ген да ма 

2   Примедба уредника: Реч је о сведочењу Светислава Барјактаровића (а не Барјактаревића) 
медицинара који је радио у Првој хируршкој пољској болници. Да ли је реч о погрешно на-
веденом цитату, или у изворима на које се позива аутор пише: али „кокошје слепило“ није 
лечено у Четвртој него напротив у Првој хируршкој пољској болници, захваљујући њеном 
управнику резервном мајору др Ђорђу Нешићу. Прва хируршка пољска болница је баш 
због таквих случајева имала на располагању и до 120 кревета, махом за ту врсту болесни-
ка, а не због разних повреда очију, којих је било само далеко мање, Видети: Нешић Ђ.: Бол-
ница у Драгоманцима и њене имрповизације, Из: Станојевић В.: Историја српског војног 
санитета&Наше санитетско ратно искуство, Београд, 1925, стр. 814-818. Такође: Нешић Ђ. О 
повредама и болестима ока за време наших ратова. Исто. стр 680-686.
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„Др. Ин глис – спо мен Бол ни ца Дра го ман ци“ сли ка 2 и „Про вр та нец (Де-
ли кли ка ја) са бол ни цом Шкот ских же на“ сли ка 3. 

На фо то гра фи ји бр. 1 при ка зан је па но рам ски сни мак де ла бол ни-
це са ви ше ша то ра, еви дент но је да је при ли ком сни ма ња фо то граф био 
на те ре ну ни жем од па ди не на ко јој су бол нич ки ша то ри, бу ду ћи да на 
вр ху па ди не до ми ни ра ка ме на сте на са отво ром у јед ном де лу. На фо то-
гра фи ји бр. 2 ви дљи ви су бол нич ки ша то ри, не ко ли ко зи да них обје ка та, 
знак цр ве ног кр ста на па ди ни бр да. У пр вом пла ну је не по зна ти срп ски 
офи цир у чи ну по руч ни ка. Уска бе ла тра ка у сре ди ни фо то гра фи је зу ми-
ра њем у фо то шо пу по ка зу је по сто ја ње две ју па ра лел них там них ли ни-
ја це лом ду жи ном, па не ма сум ње да се ра ди о по ме ну тој же ле знич кој 
пру зи. На фо то гра фи ји бр. 3 ви ди мо у пр вом пла ну две жен ске осо бе и 
не по зна тог срп ског офи ци ра-по руч ни ка као на сли ци 2. На па ди ни су 
ви дљи ви бол нич ки ша то ри као и на сли ци 1 ис под ша то ра ви ди се ја ру га 
об ра сла ни ским ра сти њем, нај ве ро ват ни је ма њи во де ни ток, у овом слу-
ча ју фо то граф се на ла зио на вр ху па ди не и сли као пре ма до ле кроз отвор 
(Про вр та нец) у сте ни.

Ана ли за по да та ка са ин тер не та

Пре тра жи ва њем Ин тер не та на сај ту www.pa no ra mio.com/phото/1483575 
на ла зи мо фо то гра фи је под на сло вом Тhe rock with Hоlе, Nea Zoi, Pel la 
аутор Dro so u la Stel la, сли ке 4 и 5 исто вре ме но се до би ја ин тер ак тив на ма-
па под руч ја се ла Неа Зои (Вр бе ни). На сли ка ма 4 и 5 је при ка за на сте на са 
отво ром (Про вр та нец) у јед ном де лу. Ин тер ак тив ни при каз ре јо на се ла 
Неа Зои по ка зу је да се сте на при ка за на на ана ли зи ра ним фо то гра фи ја ма 
на ла зи ис точ но од пу та Вер те коп–Дра го ман ци ни же од ко те 366, на ула зу 
у се ло из прав ца Вер те ко па.

Ди ску си ја

Тврд ња проф. Вл. Ста но је ви ћа да је бол ни ца би ла сме ште на у се лу 
До њи По жар, на осно ву на ве де них де пе ша не ма по твр да у дру гим из во-
ри ма, али про тив овог на во да по сто ји озби љан раз лог: се ло До њи По жар 
се на ла зи око 15 км од Дра го ма на ца пре ма се ве ро за па ду што зна чи да је 
пре ма овом на во ду 4. ПХБ би ла бли жа пред њој ли ни ји срп ских по ло жа ја 
од 1. ПХБ

За на вод А. Не до ка да је 4. ПХБ би ла сме штен у се лу Гор њи По жар 
не ма по твр да у дру гим из во ри ма. Уко ли ко са ана ли зи ра ма па 2 ви ди-
мо да се се ло Гор њи По жар на ла зи око 5 км ва зду шне ли ни је од пред њег 
кра ја од бра не, од но сно да је би ло у зо ни деј ства бу гар ске ар ти ље ри је. Р. А. 
Рајс у ци ти ра ној књи зи на стра ни 204 ка же „По ла зи мо у 6 са ти са ма јо ром 
Вој но ви ћем и иде мо ста рим пу тем за Гор њи По жар. Сти же мо у ово се ло 
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по сле 25 ми ну та. Бла ги Бо же, шта су Бу га ри ство ри ли од овог ле пог се ла 
усред зе ле ни ла? Оста ле су са мо че ти ри ма ле ку ће ко је се др же. Све оста ле 
су у ру ше ви на ма, ра зо ре не бом бар до ва њем.“ Др Рајс не спо ми ње по сто ја-
ње бол ни це у овом се лу. Си гур но је да пољ ска хи рур шка бол ни ца ни ком 
слу ча ју не би би ла сме ште на на ова квој ло ка ци ји.

За по да так да је 4. ПХБ би ла сме ште на на 11. км пу та Вер те коп–Тре си на 
по сто ји ви ше не за ви сних по да та ка: на ве де на фо то гра фи ја на сај ту www.
мladezujovic.com/аlbum/С, фо то гра фи је са ле ген дом у књи зи „Ен гле ски ње 
у срп ском на ро ду“ аутор ке Је ле не Ла за ре вић об ја вље не 1929. го ди не, на вод 
др Рај са и Све ти сла ва Ал. Бра јак та ре ви ћа. Упо ре ђе њем фо то гра фи ја из на-
вед них из во ра и сли ке Тhe rock with Hоlе, Nea Zoi, Pel la аутор Dro so u la Stel la 
еви дент но је да се ра ди о ис тој сте ни са отво ром (Про вр та нец) ко ја се на ла-
зи у ре о ну се ла Вр бе ни (Неа Зои), од но сно пре ма ана ли зи ра ним ма па ма на 
11. км пу та од Вер те ко па у прав цу Дра го ма на ца.

За кљу чак

На осно ву на ве де них по да та ка мо же се са си гур но шћу ре ћи да се 4. 
ПХБ Срп ске вој ске на Со лун ском фрон ту од фе бру а ра до сеп тем бра 1918. 
го ди не на ла зи ла у ре јо ну се ла Вр бе ни (Неа Зои)3.
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