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ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ КУ ГЕ И КО ЛЕ РЕ У 18. И 19. ВЕ КУ У 
ВОЈ ВО ДИ НИ
Ра ди ша Ан тић

Сту дент Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду
Мен тор: Проф. др Јо ван Мак си мо вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Ме ди цин ски фа кул тет
Ка те дра за Оп ште обра зов не пред ме те

Са же так

Ку га (лат. Pe stis), бу бон ска ку га, „цр на смрт“ је акут на, те шка, за ра-
зна бо лест ко ја се нај че шће по ја вљу је у бу бон ском об ли ку, али и у об ли ку 
упа ле плу ћа и сеп се. Про у зро ко ва на је бак те ри јом Yer si nia pe stis. При род-
ни њен из вор су по је ди не обла сти у Афри ци и Ази ји (Ин ди ја, Ки на и Па-
ки стан). Про ди ра ње ку ге на Бал кан мо же се об ја сни ти на је здом Ту ра ка, 
ка да су се и де си ле нај ве ће епи де ми је ку ге у Вој во ди ни.

Ко ле ра је акут на ин фек тив на бо лест ко ју узро ку је бак те ри ја Vi brio 
cho le rae а ко ја за хва та тан ко цре во. Во да има нај ва жни ју уло гу у ши ре-
њу ко ле ре, на ро чи то не до ста так ис прав не во де у до вољ ним ко ли чи на ма. 
Ен дем ско под руч је ко ле ре је Ин ди ја. До са да је опи са но се дам пан де ми ја 
ко ле ре, па и Вој во ди на ни је би ла по ште ђе на. Пре ко ње је пре шло 7 епи де-
ми ја, ко је су оста ви ле те шке по сле ди це на по пу ла ци ју, еко но ми ју и кул-
тур ни жи вот.

У ра ду су об ра ђе не епи де ми је нај по губ ни јих ин фек тив них бо ле сти у 
про шло сти Вој во ди не. У вре ме док се још ни су по зна ва ли про у зро ко ва чи 
ових бо ле сти, ни пут њи хо вог пре но са, оне су оста ви ле не из бри сив траг 
у жи во ту љу ди и за у ста ви ле су да љи на пре дак оних ме ста ко ја су би ла 
за хва ће на овим по губ ним бо ле сти ма. Нај оп шир ни је епи де ми је ку ге у 
Вој во ди ни де си ле су се у 18, а епи де ми је ко ле ре у 19. ве ку. Тек от кри ћем 
њи хо вих узроч ни ка, кра јем 19. ве ка и про на ла ском хе ми о те ра пи је (сул-
фо на ми ди и ан ти би о ти ци), до шло је до ера ди ка ци је ових бо ле сти и њи-
хо вог сво ђе ња на ен дем ска жа ри шта.

Кључ не ре чи: ку га, ко ле ра, епи де ми ја, Вој во ди на
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Sum mary
Pla gue and cho le ra epi de mics in Voj vo di na in the 18th and 19th cen tury

The pla gue (lat. Pe stis), bu bo nic pla gue, “Black De ath” is an acu te, se ve re 
and in fec ti o us di se a se which is most of ten fo und in its bu bo nic form, but can 
al so be pne u mo nic and sep ti ce mic. It is ca u sed by the bac te ria Yer si nia pe stis. 
Its na tu ral so ur ce – out bre aks of in fec ti ons and di se a ses are cer tain are as in 
Afri ca and Asia (In dia, Chi na and Pa ki stan). The pla gue’s spre a ding in the Bal-
kans can be ex pla i ned by the Tur kish in va sion, which is when the lar gest pla-
gue epi de mics in Voj vo di na oc cur red.

Cho le ra is an acu te in fec ti o us di se a se ca u sed by the bac te ria Vi brio cho le
rae that at tacks the small in te sti ne. Wa ter is the main cul prit in the spre a ding 
of cho le ra, espe ci ally the lack of a pro per wa ter so ur ce in suf fi ci ent qu an tity. 
Cho le ra’s en de mic area is In dia. So far the re ha ve been se ven re cor ded cho le ra 
pan de mics, so even Voj vo di na wasn’t spa red cho le ra’s de va sta tion. It has suf fe-
red se ven epi de mics that left se ve re con se qu en ces on the po pu la tion, eco nomy 
and cul tu ral li fe.

This pa per pro ces ses epi de mics of the most let hal in fec ti o us di se a ses in 
Voj vo di na’s past. In a ti me when the ir ca u ses and the mec ha nics of in fec tion 
we re unk nown they left a per ma nent mark on pe o ple’s li ves and hal ted furt her 
pro gress of pla ces stric ken with the se de adly di se a ses. The most wi de spre ad 
pla gue epi de mics in Voj vo di na oc cur red in the 18th cen tury and cho le ra epi de-
mics in the 19th cen tury. Only with the di sco very of the ir pat ho gens in the 19th 
cen tury and the di sco very of che mot he rapy (sulp ho na mi des and an ti bi o tics) 
we re the se di se a ses era di ca ted and con ta i ned to the ir en de mic are as.

Keywords: pla gue, cho le ra, epi de mic, Voj vo di na

Ку га у Вој во ди ни у 18. ве ку

Ку га (лат. Pe stis), бу бон ска ку га, „цр на смрт“ је акут на, те шка, за ра-
зна бо лест ко ја се нај че шће по ја вљу је у бу бон ском об ли ку, али и у об ли ку 
упа ле плу ћа и сеп се. Про зро ко ва на је бак те ри јом Yer si nia pe stis. Бак те ри ју 
пре но си бу ва, са гло да ра на чо ве ка. Не ле че ни об лик плућ не ку ге се нај че-
шће за вр ша ва смр ћу, а не пра вил но ле че на тзв. бу бон ска ку га, смрт ним 
ис хо дом сва ког дру гог бо ле сни ка. При род ни из вор – жа ри ште ин фек-
ци је и бо ле сти је су по је ди не обла сти у Афри ци и Ази ји (Ин ди ја, Ки на и 
Па ки стан). Ме ре спре ча ва ња и су зби ја ња об у хва та ју де ра ти за ци ју, дез-
ин сек ци ју и дез ин фек ци ју, као и хе ми о про фи лак су ан ти би о ти ци ма. 
Вак ци не ко је су на рас по ла га њу има ју од ре ђе не не до стат ке, па се (ба рем 
ши ре) и не ко ри сте, али њи хо ва при ме на до ла зи у об зир у слу ча ју по гор-
ша ња епи де ми о ло шке си ту а ци је(1).

Бо лест је по зна та од дав ни на. Спо ми ње се у Егип ту на Ебер со вом па-
пи ру су, код Ва ви ло на ца, за тим у Би бли ји код Је вре ја. У Грч кој је по зна та 
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„Атин ска ку га“ од 435. до 430. го ди не пре но ве ере, за вре ме Пе ло по не ског 
ра та. Хи по крат спо ми ње да је у ње го во до ба (око 436. го ди не) вла да ла у 
Или ри ји. Пр ва до ку мен то ва на пан де ми ја ку ге спо ми ње се под на зи-
вом Ју сти ни ја но ва ку га (од 531. до 580. го ди не). Под на зи вом „цр на смрт“ 
вла да ла је у Евро пи у 16. ве ку у до ба та тар ске на је зде, ка да је стра да ло 25 
ми ли о на љу ди, или 1/5 це ло куп ног ста нов ни штва Евро пе. У Ве не ци ји и 
Ми ла ну су пр ве изо ла ци о не ме ре про тив ку ге уве де не 1374, а 1377. и у Ду-
бров ни ку. На те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је опи сан је ве ћи број ма њих 
епи де ми ја у Хр ват ској, Бо сни, Ма ке до ни ји и Ср би ји. Ве ли ке епи де ми је 
ку ге у Вој во ди ни де си ле су се 1708, 1738. и 1795-1796. го ди не. По след њих 
90 слу ча је ва ку ге би ло је на Со лун ском фрон ту за вре ме Пр вог свет ског 
ратa(2).

Пр ва пан де ми ја ку ге би ла је 541. го ди не по сле Хри сто вог ро ђе ња, до-
не та из Афри ке, за хва ти ла је ве ли ки број лу ка у Ме ди те ра ну, као и део 
коп на. Стра да ли су Мар сеј, Рим, Кар та ги на, Ли са бон, а по себ но Кон стан-
ти но пољ (Ца ри град) у до ба вла да ви не Ју сти ни ја на. Ова пан де ми ја тра ја-
ла је око 200 го ди на има ла је 16 сук це сив них епи де ми ја и од ње је умр ло 
око 40 ми ли о на љу ди. По сле ове пан де ми је, ку ге у Евро пи ни је би ло го то-
во шест ве ко ва(3). 

Дру га пан де ми ја је у Евро пи за пет го ди на (1347–1352) од не ла око 25 
ми ли о на љу ди те је с пра вом до би ла на зив „Цр на смрт“. На ста ла је у Ки ни 
1334. го ди не, а по том се по ла ко ши ри ла на за пад. Го ди не 1346. сти гла је до 
Егип та, Си ри је и Кри ма, да би се тр го вач ким бро до ви ма про ши ри ла и на 
Си ци ли ју и Кон стан ти но пољ 1347. Епи де ми ја је за тим за хва ти ла и оста-
ле де ло ве ју жне Евро пе, Фран цу ску, Хо лан ди ју, Не мач ку и Ен гел ску 1348. 
го ди не, а 1349. Скан ди на ви ју и Ру си ју(4). Због сво је ве ли ке смрт но сти, Цр-
на смрт је иза зва ла па ни ку. Љу ди ни су зна ли ода кле бо лест до ла зи ни ти 
ка ко је за у ста ви ти. Тра же ћи узрок, мно ги су ве ро ва ли да је Цр на смрт 
Бо жи ја ка зна. Ме ђу тим, по што Цр ква ни је мо гла да об ја сни и за у ста ви 
бо лест, мно ги су по ста ли рав но ду шни пре ма њој и жи ве ли по фи ло зо фи-
ји да тре ба жи ве ти што бо ље док те бо лест не по го ди, иг но ри шу ћи та ко 
са ве те ле ка ра о из бир љи во сти што се ти че хра не и пи ћа и из бе га ва ња су-
ви шног кон так та с љу ди ма. Не ки су твр ди ли да је узрок бо ле сти нат при-
ро дан и да се пре но си ве тром, па је тре ба ло оста ти у ку ћа ма и за тва ра ти 
про зо ре. Не ки су кри ви ли Је вре је, што је ре зул то ва ло у про гон ству истих. 
Ко ли ко је за и ста ку га, од но сно Цр на смрт, би ла опа ка бо лест у Евро пи у 
сред њем ве ку, ви ди се из опи са у чу ве ним де ли ма ре не сан сних ауто ра, 
а нај бо љи је опис ку ге у Фи рен ци 1348. го ди не, дат је у Бо ка чо вом „Де ка-
ме ро ну“. 

Тре ћа пан де ми ја ку ге по че ла је 1885. го ди не у Ки ни, у про вин ци ји 
Ју ан. Епи де ми ја се ши ри ла по ла ко на ис ток и 1894. го ди не, по сле 40 го ди-
на, сти гла у Хонг-Конг, где је ин фек ци ји под ле гло 10.000 ста нов ни ка. Бо-
лест се из ове лу ке ши ри ла све том, те је исте го ди не из Па сте ро вог за во-
да у Па ри зу упу ћен док тор Алек сан дар Јер сен да по мог не у про у ча ва њу  



130

ети о па то ге не зе ку ге. Он је та да от крио узроч ни ка ку ге, бак те ри ју ко-
ја да нас по ње му и но си на зив. Исте 1894. го ди не, ја пан ски хи ги је ни чар 
Ки то са то от крио је у бу бо ни ма умр лих од ку ге ми кроб ку ге. Го ди не 1898. 
док тор Па ул Лу ис Си монд из истог ин сти ту та у Ка ра чи ју до ка зао је да 
бу ва пре но си ку гу са па цо ва на чо ве ка (Xe nop sil la che o pis). Бу ве ко је се на-
си са ју кр ви па цо ва мо гу да ље пре не ти ку гу или на па цо ве или на чо ве ка. 
Она мо ра пр во да ује де за ра же ног гло да ра и кр вљу уси са ба цил ко ји се 
умно жа ва у ин те сти нал ном трак ту бу ве. Ка да бу ва из ба ци из мет, гре-
ба њем чо век ства ра ма ле ра ни це пу тем ко јих се ба цил уно си у чо ве чи ји 
ор га ни зам(3).

Про ди ра ње ку ге на Бал кан мо же се об ја сни ти на је здом Ту ра ка. По-
сле ве ли ке се о бе Ср ба 1690. го ди не и Кар ло вач ког ми ра 1699. ка да су Тур-
ци иза шли из Бач ке и ве ћег де ла Сла во ни је, уву кла се ку га не ко ли ко пу та 
у ове кра је ве, и не са мо да је по мо ри ла си лан на род, не го бе ше од ште те 
чак и по по ли тич ки жи вот на шег на ро да у Угар ској(5). 

Го ди не 1708. ку га је у Бач кој ужа сно мо ри ла, да на род мр тве ни је ни 
за ко па вао. За вре ме ми ра, ку гу су из Тур ске пре но си ли нај ви ше тр гов-
ци и Ср би хај ду ци, ко ји су на гра ни ци пљач ка ли тур ске ка ра ва не, па ка-
сни је бе жа ли из Тур ске у Аустри ју. Ку га је тра ја ла до 1714. го ди не, а да је 
за и ста би ла опа ка го во ри и то да је 1713. го ди не у Бе чу од ње умр ло 8.664 
осо бе. Исте го ди не је са ста вљен та ко зва ни Pe stord nung, у ко ме се из ри чу 
про пи си за стра жа ре на тур ској гра ни ци и стро ге ка зне за оне ко ји је тај-
но пре ла зе за вре ме епи де ми је. 

По чет ком 1738. го ди не вој ни ци су ку гу пре не ли из Ер де ља у Те ми-
швар и око ли ну, ода кле се про ши ри ла у све кра је ве та да шње Аустри је. 
Се дам го ди на је, про мен љи вом си ли ном, пу сто ши ло ово зло, про тив ко-
је га су се све пред у зе те ме ре по ка за ле као без у спе шне, стра шно опу стив-
ши жу па ни је у Ба на ту. По ста вље на су мно го број на мест на и об ла сна раз-
гра ни че ња. Стро го је при ме њи ван за кон, по ко јем ни ко ко пре ђе гра ни цу 
не мо же да се оту да вра ти. Уско ро по том љу де је за о ку пи ла бри га око ра та. 
Ку га је пре ста ла, а љу ди се још ни су опо ра ви ли од ра та, ка да је по че ло да 
се ми сли о то ме ка ко да се спре чи ње но по нов но из би ја ње. На под руч ји-
ма дуж це ле гра ни це, ко ја је Аустри ју одва ја ла од Тур ске, уве де на је вој на 
упра ва, чи ја је бит на од ред ба би ла спре ча ва ње пре но ше ња за ра за. Ни је 
би ло до зво ље но да ије дан чо век или би ло ка ква ро ба при спе из за ра же-
них кра је ва без прет ход но из др жа ног кон ту ма ца (ка ран тин ског ис пи та), 
а кон ту ма це је тре ба ло уре ди ти та ко да сва ко ко у њи ма про ве де од ре ђе-
но вре ме, мо же по том са си гур но шћу би ти пу штен пре ко гра ни це. Кон-
ту ма ци су би ле са ни тер но-при вред не уста но ве на ме ње не уво зу, из во зу и 
про да ји ро бе. Би ли су фор ми ра ни за вре ме вла да ви не ца ра Кар ла VI (1711–
1740), по ста вље ни на пет ме ста дуж Аустриј ске гра ни це пре ма Тур ској, а 
нај по зна ти ји ме ђу њи ма био је Зе мун ски Кон ту мац, јер је Зе мун у то вре-
ме био нај по год ни ја тач ка за тр го ви ну. Устрој сво ових уста но ва је би ло 
под ре ђе но стро гом по што ва њу са ни тар них про пи са. При мље на ро ба се 
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чи сти ла и про ве тра ва ла пре ма по себ ној про це ду ри, па тек он да пу шта ла 
у про мет, а сви пут ни ци са те ри то ри је он да шње Тур ске су на ли цу ме ста 
би ли под вр га ва ни ле ка р ским пре гле ди ма. Они код ко јих би се ма ни фе-
сто ва ли симп то ми бо ле сти, вра ћа ни су или би ли из ме ште ни у јед ну изо-
ло ва ну ба ра ку на Ду на ву. Оста ли здра ви пут ни ци ко ји су из дра жа ли у 
ка ран ти ну 40 да на без по ја ве симп то ма до би ја ли су здрав стве не па со ше, 
зва не „Fe de di Sa ni ta”, са ко јим су мо гли не сме та но да се кре ћу(6).

Про пи си о по на ша њу са ни тет ског осо бља у тзв. „Са ни тар ном кор до-
ну“ Вој не гра ни це био је де фи ни тив но ре гу ли сан за ко ном Ge ne ra le nor ma
ti vum in re sa ni ta tis и то у ње го вом дру гом де лу, ко ји се од но сио на са ни тет 
у Вој во ди ни. Био је то пр ви здрав стве ни за кон Ге рар да Ван Сви те на (Ger-
hard Van Swi e ten), a ва жио је на те ри то ри ји це ле мо нар хи је. 

Док је ку га ха ра ла у Ер де љу 1756. го ди не и вла сти на тој стра ни би-
ле оку пи ра не, јед на ма ла епи де ми ја „опа ке бо ле сти“, ка ко је у до пи си ма 
на зи ва на, по ја ви ла се ско ро нео па же но у се лу Сон ти у ле то 1756. го ди не, 
на те ри то ри ји бач ке жу па ни је. Пр ве ве сти о њој ни су ни по те кле од ове 
жу па ни је, већ од су сед не, ви ро ви тич ке. За бри нут због бли зи не жа ри-
шта за ра зе, ве ли ки жу пан Ви ро ви тич ке жу па ни је и вој ни ко ман да тант 
гроф Мер си (Mercys) упу ћу је у за ра же но се ло Сон ту две ко ми си је у вре-
мен ском раз ма ку од не ко ли ко да на, с ци љем да на ли цу ме ста ис пи та ју 
бо лест и под не су из ве шта је. Ко ми си ја, ко ју су са чи ња ва ли су ди ја Јо ван 
Бог да ни и хи рург Фра ња Мајс нер (Мeisner) до шла је у се ло 18. ав гу ста, а 
из из ве шта ја под не тог ви ро ви тич кој жу па ни ји 19. ав гу ста са зна је мо да у 
се лу вла да бо лест, од ко је је умр ло 5 до 6 осо ба, углав ном мла ђих, и да је 
ко ми си ја по се ти ла и пре гле да ла јед ног два на е сто го ди шњег бо ле сни ка, 
си на не ког Лу ке, ста нов ни ка на ве де ног ме ста, о че му у при ло гу до ста вља 
из ве штај „Vi sum re per tum“, хи рур га Мајс не ра. 

На лаз је из гле дао ова ко: „Бо лест ко ју сам ја, до ле пот пи са ни, уста но вио 
у Сон ти код јед не осо бе ста ре 14 го ди на, је у ви ду бу бо на на вра ту, за ко ји на
род твр ди да је за ра зне при ро де. Симп то ми су: те шка и ду го трај на упа ла, јак 
при ти сак у пр си ма, оте жа но ди са ње уз ви со ку тем пе ра ту ру, без осе ћа ја же
ђи. Из гле да за оздра вље њем не ма. Од исте бо ле сти умр ло је до са да 5 до 6 ли ца. 
Ме ђу обо ле ли ма би ла је и јед на осо ба са бу бо ном у пре де лу че ла ко ја је оздра ви
ла, док је јед на же на са бу бо ном у ку би тал ном пре де лу умр ла. Ве ро до стој ност 
го ре на ве де ног на ла за по твр ђу јем сво јим пот пи сом и пе ча том.

Осјек, 19. ав гу ста 1756. Фран ци скус Мајс нер, с.р. хи рург(7).
На осно ву из не тог очи глед но је, ка ко на во ди Слав ко Јо вин, иако се то 

ниг де не име ну је, да је реч би ла о ку ги. И по ред то га што је из не та кли-
нич ка сли ка упро шће на, глав ни симп том ове бо ле сти, бу бон, ја сно је на-
ве ден и то от кла ња сва ку сум њу у ди јаг но зу. Сва ка ко да је то био раз лог 
што је ви ро ви тич ка жу па ни ја већ по сле три да на упу ти ла но ву ко ми си-
ју у за ра же но ме сто. Са став ко ми си је го во ри да су вла сти ви ро ви тич ке 
жу па ни је озбиљ но схва ти ле опа сност ко ја се по ја ви ла у бли зи ни њи хо ве 
гра ни це и да им је већ на осно ву пр вог из ве шта ја би ло ја сно о ка квој је  
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бо ле сти реч. Из из ве шта ја се ви ди да је бо лест по че ла 1. ју ла и до 23. ав гу-
ста ни је ишла с ве ли ким бро јем умр лих и обо ле лих. 

Ка да су у ав гу сту 1795. го ди не у глав ни град Угар ске сти гле пр ве 
ве сти о из би ја њу ку ге у Сре му, по след ње у ни зу ку жних епи де ми ја у 
Вој во ди ни, страх и за пре па шће ње за хва ти ли су све сло је ве. Ка ко је вре-
ме од ми ца ло, страх и бо ја зан су по ла ко је ња ва ли прем да се ку га ни је 
ши ри ла оним џи нов ским ко ра ци ма као што се прет по ста вља ло. Иако је 
ку га већ ју ла 1795. го ди не из гра ни чар ског се ла Кр ње шев ци пре не се на 
у Ириг, за тим се ла Не ра дин, Кру ше дол и Пр ња вор, ода тле се за крат ко 
вре ме про ши ри ла у де сет дру гих ме ста, те је за крат ко вре ме од не ко ли-
ко ме се ци обо ле ло 4.559 ду ша, а умр ло 3.435(5). Пр вог ав гу ста сти гао је у 
Ириг и Не ра дин жу па ниј ски ле кар Ан драш Бу даи, ко ји је за не ко ли ко 
да на, по што је де таљ но ис пи тао све окол но сти, от крио узро ке бо ле сти. 
На вест о по ја ви епи де ми је ку ге у Ири гу, аустриј ске са ни тет ске вла сти 
од мах су ре а го ва ле и пред у зе ле нај стро же пр о ти ве пи де миј ске ме ре. У 
за ра же но под руч је био је упу ћен про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у 
Пе шти др Франц фон Шра уд (Franz von Schraud), ко ји је ру ко во дио ме-
ра ма за спре ча ва ње ши ре ња епи де ми је у не за ра же на под руч ја. Осим 
Ири га ку га је за хва ти ла и број на окол на ме ста (Не ра дин, Гр ге тег, Ри-
ви цу, Срем ску Ка ме ни цу, Срем ске Кар лов це). Са со бом је док тор Шра-
уд по вео еки пу дру гих ле ка ра и пра те ћег здрав стве ног осо бља, ко је је 
рас по ре дио по окол ним за ра же ним ме сти ма и од њих при мао из ве шта-
је о пред у зе тим ме ра ма на те ре ну ко је је он лич но од ре дио. За ра же но 
под руч је би ло је оп ко ље но кор до ни ма. Стра же су спре ча ва ле пре ла зак 
љу ди из за ра же ног у не за ра же но под руч је и обр ну то. На не ким ме сти-
ма би ла су по диг ну та и ве ша ла за оне ко ји би не до зво ље но по ку ша ли да 
пре ђу кроз кор дон. Епи де ми ја ове по след ње ку ге у Вој во ди ни (Срем ска, 
од но сно Ири шка ку га) тра ја ла је не пу них осам ме се ци, од ју ла 1795. до 
фе бру а ра 1796. го ди не(8). 

Ко ле ра у Вој во ди ни

Ко ле ра је акут на ин фек тив на бо лест ко ју про у зро ку је бак те ри ја „Vi
brio cho le rae“ и ко ја за хва та тан ко цре во. Ова бак те ри ја лу чи ток син, ко-
ји иза зи ва по ве ћа ну се кре ци ју во де и елек тро ли та (пре све га јо на хло ра) 
у тан ком цре ву, што мо же до ве сти до те шке де хи дра та ци је обо ле лог и 
по ре ме ћа ја аци до-ба зне рав но те же. Ко ле ра је ка рак те ри стич на по то ме 
што иза зи ва про ли ве, по вра ћа ња, гр че ве у ми ши ћи ма, де хи дра ци ју и 
ко лапс(9). Чо век је ре зер во ар ко ле ре, а ин фи ци ра не осо бе из ба цу ју ви бри-
о не пу тем сто ли це или по вра ћа њем. Во да има нај ва жни ју уло гу у ши ре-
њу ко ле ре, на ро чи то не до ста так ис прав не во де у до вољ ним ко ли чи на ма. 
Ен дем ско под руч је ко ле ре је Ин ди ја. До са да је опи са но се дам пан де ми ја 
ко ле ре: пр ва од 1817. до 1823. го ди не, дру га од 1829. до 1837. го ди не, тре ћа 
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од 1840. до 1860 го ди не, че твр та од 1863. до 1875. го ди не (1869. је отво рен  
Су ец ки ка нал), пе та од 1881. до 1896. го ди не, ше ста 1889. го ди не и сед ма 
пан де ми ја, ко ја је из ва зва на ви бри о ном El-Tor 1963. го ди не. Ро берт Кох 
(Ro bert Koch) је 1883. го ди не от крио Vi brio cho le rae, а Фе ран (Ja i me Fer ran) 
је 1885. са чи нио пр ву вак ци ну, што је омо гу ћи ло нов при ступ у ди јаг но-
сти ци и ле че њу ко ле ре(10). 

Ко ле ра се пр ви пут у Евро пи, као епи де ми ја, по ја ви ла 1817. го ди не 
и то на ње ној пе ри фе ри ји, на Кав ка зу. Вој во ди на та ко ђе ни је би ла по-
ште ђе на од пу сто ше ња ко ле ре. Пре ко ње је пре шло 7 епи де ми ја, ко је су 
оста ви ле те шке по сле ди це на по пу ла ци ју, еко но ми ју и кул тур ни жи-
вот. Пр ва епи де ми ја се по ја ви ла 1831. го ди не, дру га 1836., за тим 1848-
1849, 1855, 1866-1867. и 1873. го ди не, док по след ња ни је би ла је дин стве на 
већ се ја вља ла кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, ни зом ма њих ло кал них 
епи де ми ја(11).

Епи де ми ја 1831. го ди не

То ком 1830. го ди не ко ле ра је за вла да ла у Ру си ји. Фе бру а ра 1831. го ди-
не ру ско-пољ ским ра том пре не та је у Пољ ску, а с про ле ћа исте го ди не по-
ја ви ла се у Га ли ци ји и Бу ко ви ни, а за тим се спу сти ла у Вла шку, угро зив-
ши Ма ђар ску са две стра не, са се ве ро и сто ка и ју го и сто ка.

Пр ви пут се ко ле ра у Вој во ди ни у фор ми епи де ми је по ја ви ла 1831. го-
ди не на оба ла ма ре ке Ти се, у Бач кој 14. ју ла, у Ба на ту дан ка сни је, и пре-
ма не ким на во ди ма пре не та је из Се ге ди на. За хва ће на ме ста од мах су 
окру же на кор до ни ма, а ин фи ци ра не ку ће ста вље не су под стра жу, али 
и по ред ово га ко ле ра се и да ље ши ри ла. У Ба на ту се по ја ви ла 15. ју ла и то 
на се ве ру, а за тим се пре не ла у сред ње и ју жне кра је ве. Ова епи де ми ја 
има ла је сво је ве ли ке жр тве и у Зре ња ни ну. Град Ве ли ки Беч ке рек имао 
је 1831. го ди не (пре ма по да ци ма из „Ал ма на ха Пе тров гра да“) 12.636 ста-
нов ни ка. Пр ви слу ча је ви обо ље ња и смр ти су се по ја ви ли 14. ју ла. Бо лест 
је из би ла са то ли ком сна гом да је већ то га да на обо ле ло 20 осо ба, а умр ло 
8. Број обо ле лих и умр лих до сти гао је вр ху нац 20. ју ла, ка да је то га да-
на умр ло 19, а по след ње при че шће до би ла су 42 ли ца(12). Не ма по да та ка 
ка да се ова епи де ми ја за вр ши ла, али се зна да се овај епи де миј ски реп, 
тј. по је ди нач на обо ље ња про ду жио још и у пр вој по ло ви ни 1832. го ди-
не. Исте го ди не ко ле ра је за хва ти ла Пан че во и око ли ну, тј. под руч је Не-
мач ко-ба нат ске ре ги мен те, сре ди ном ме се ца ав гу ста и тра ја ла је до 26. 
сеп тем бра. Пре ма на ђе ним до ку мен ти ма ко ле ром су би ла за хва ће на и 
сле де ћа ме ста: Но во Се ло, Ја бу ка, Гло гоњ, То ма ше вац, Бо тош, Ор ло ват и 
Ба нат ски Кар ло вац. Укуп но је обо ле ло 885 осо ба, од ко јих је 314 умр ло; 
ле та ли тет је из но сио 35,5%(13).
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Епи де ми ја 1836. го ди не

Са мо пет го ди на по сле ве ли ке епи де ми је ко ле ре, ко ја је вла да ла 1831. 
го ди не, на те ри то ри ји Вој во ди не се 1836. го ди не по ја вљу је но ва епи де ми-
ја исте бо ле сти. По ин тен зи те ту је би ла не што сла би ја од прет ход не, те 
је о њој оста ло ма ло шта за бе ле же но. Нај пре се по ја ви ла, већ око по ло ви-
не ме се ца ју на, на се ве ру Бач ке и Ба на та. Ње но по ре кло је нај ве ро ват ни је 
би ло са се ве ро и сто ка Угар ске, где је вла да ла већ у дру гој по ло ви ни 1835. 
го ди не. Већ у то ку ме се ца ју ла ра ши ри ла се на чи та во под руч је Бач ке и 
Ба на та. У Сре му се ко ле ра по ја ви ла не што ка сни је, у ме се цу ју лу, у за пад-
ним кра је ви ма, где је до не та из Сла во ни је. Из ар хив ских до ку ме на та ви-
ди мо да су бо лест ши ри ли пут ни ци ко ји су до ла зи ли из ин фи ци ра них 
ме ста као и по кре ти вој ске, а та ко ђе и пре ко за га ђе не во де и хра не. Ово ме 
је до при не ло и си ро ма штво на ро да, на род ни оби ча ји и уко ре ње не штет-
не пред ра су де. У то ку ове епи де ми је из дат је ма ли број упут ста ва и на-
ред би за бор бу про тив ко ле ре и углав ном су има ле ло кал ни ка рак тер. Са-
свим је из ве сно да су та да ко ри шће на упут ства из прет ход не епи де ми је. 
У до ку мен ти ма се уоп ште не по ми њу ме ре ко лек тив не за шти те, са ни-
тар ни кор до ни око жу па ни ја и за ра же них ме ста, изо ла ци је, дез ин фек-
ци ја ку ћа и за бра не ску по ва. По сто јао је је ди но стал ни кор дон на Са ви и 
Ду на ву и кон ту ма ци у Зе му ну и Пан че ву. Епи де ми ја ко ја је по че ла по ло-
ви ном ме се ца ју на, тра ја ла је до кра ја сеп тем бра, али у не ким ме сти ма се 
спо ми ње та ко ђе у ок то бру и но вем бру па чак и у де цем бру ме се цу. Број 
обо ле лих и умр лих кре тао се из ме ђу 9.000 и 10.000. љу ди(14). 

Епи де ми ја 1848–1849. го ди не

Епи де ми ја ко ле ре у Вој во ди ни 1848–1849. го ди ни вла да ла је у вре ме 
рат них опе ра ци ја на те ри то ри ји чи та ве Угар ске. Ко ле ра се при бли жи ла 
гра ни ца ма Угар ске са се ве ро и сто ка и ис то ка. У ју лу 1848. го ди не је пре-
шла се ве ро и сточ ну гра ни цу Угар ске и по ја ви ла се у Ер де љу, а убр зо и у 
оста лим кра је ви ма. То ком зи ме, на пре ла зу 1848–1849. го ди не, епи де ми ја 
се не што сми ри ла, али у ма ју, с про лећ ном офан зи вом ма ђар ске вој ске и 
ве ли ким по кре ти ма тру па, по но во се раз бук та ла. На под руч ју Бач ке пр-
ви сум њи ви слу ча је ви ја ви ли су се већ у дру гој по ло ви ни ју ла 1848. го-
ди не, а ма сов ни по че так био је у Ти те лу и окол ним се ли ма у апри лу и 
ма ју 1849. го ди не ка да је по мор до сти гао вр ху нац. За хва ће на су би ла ско-
ро и сва оста ла ме ста у Бач кој. У Ба на ту ко ле ра се спо ми ње већ у то ку ле-
та 1848. го ди не, за тим у ок то бру, но вем бру, па и де цем бру, али са ма њим 
бро јем за хва ће них ме ста и не ве ли ким бро јем жр та ва. На ред не го ди не 
ко ле ра се по ја ви ла у ма ју (Ма ђар ски Ите беј, Но ви Бе чеј, Срп ски Че неј), 
а пр ви по мор за вла дао је у ју лу и ав гу сту 1849. го ди не. У Сре му пр ве жр-
тве ко ле ре се по ја вљу ју сре ди ном ав гу ста 1848. го ди не (Пе тро ва ра дин), а  
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не што ви ше у ок то бру и но вем бру. Број умр лих, еви ден ти ра них те го-
ди не, ни је пре ла зио не ко ли ко де се ти на. На ред не 1849. го ди не, ко ле ра се 
ве ћом же сти ном по ја ви ла у ма ју (Кар лов ци), кул ми на ци ју је до сти гла у 
ју ну и ју лу (Ста ра Па зо ва), а уга си ла се кра јем ок то бра. По ја ва ко ле ре у 
Сре му по ве зу је се са до ла ском Је ла чи ће ве вој ске из Ма ђар ске у Сла во ни-
ју и Срем, сре ди ном ма ја. Ова је вој ска пре ма на во ди ма, би ла у ве ли кој 
ме ри ин фи ци ра на ко ле ром, ти фу сом и ди зен те ри јом, па је ове бо ле сти 
пре не ла у Срем и по мо гла ши ре њу ко ле ре у Бач кој. Уку пан број умр лих 
од ко ле ре то ком овог ра та и ове епи де ми је про це њу је се на 20.000–22.500 
љу ди(15). 

Епи де ми ја 1873. го ди не

Епи де ми ја ко ле ре ко ја се по ја ви ла у Вој во ди ни у ле то 1873. го ди не 
ни је би ла изо ло ва на, ло кал на епи де ми ја, већ са став ни део епи де ми је у 
Угар ској, у чи ји је са став у то вре ме Вој во ди на ула зи ла, од но сно део ве ли-
ке пан де ми је ко ле ре ко ја је ха ра ла све том од 1863. до 1876. го ди не. Ко ле ра 
се у Бач кој по ја ви ла у је сен 1872. го ди не и то исто вре ме но у ви ше ме ста. 
Пр ви слу чај еви ден ти ран је 4. мар та у Рат ко ву. По сто ји до ста до ку ме на-
та, углав ном ле кар ских из ве шта ја, ко ји оба ве шта ва ју о по чет ку епи де-
ми је, о ста њу и то ку епи де ми је, и о ње ном пре стан ку. Та ко у ли сту Глас 
на ро да кра јем ме се ца ју ла на ла зи мо бе ле шку сле де ћег са др жа ја: 

„По на шим по ти ским кра је ви ма вла да ко ле ра уве ли ко. Ја вља ју нам да су у 
Ади и Сен ти нај ви ше стра да ли и опа зи ло се да је на ше га све та ма ње уми ра ло 
не го ли Ма ђа ра“ (16). 

Нај ве ћи број жр та ва епи де ми ја је од не ла у ме се цу ав гу сту, укуп но 
147. У Ба на ту је 21. ав гу ста 1872. го ди не за бе ле жен пр ви слу чај ко ле ре у 
Тур ском Бе че ју, али и да је исти бо ле сник оздра вио, док се пра ва епи де-
ми ја раз ви ла ју на 1873. го ди не. Пр ва обо ље ња од ко ле ре у Сре му на ла зи мо 
ско ро исто вре ме но ка да и у Бач кој. Од са мог по чет ка па до кра ја епи де-
ми ја је има ла ма лиг ни ток са ве ли ким бро јем те шких кли нич ких фор ми 
и ви со ким про цен том смрт но сти. Епи де ми ја је нај ви ше за хва ти ла ме ста 
на оба ла ма ре ка Ти се, Ду на ва и Ве ли ког Бач ког ка на ла. Иза се бе је оста-
ви ла 622 не збри ну тих си ро ча ди и 149 не збри ну тих удо ви ца. У то вре ме 
укуп но је на те ри то ри ји Вој во ди не обо ле ло 25.313, а умр ло 13.030 ли ца, а 
уку пан број на се ља за хва ће них епи де ми јом из но сио је 212.(17) 

За кљу чак

У ра ду су об ра ђе не епи де ми је нај по губ ни јих ин фек тив них бо ле сти 
у про шло сти Вој во ди не. У вре ме док се још ни су по зна ва ли узроч ни ци 
ових бо ле сти, као ни пут њи хо вог пре но са, оста ви ле су не из бри сив траг 
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у жи во ту љу ди и за у ста ви ле су да љи на пре дак оних ме ста ко ја су би ла 
за хва ће на овим по губ ним бо ле сти ма. Нај оп шир ни је епи де ми је ку ге у 
Вој во ди ни де си ле су се у 18, а епи де ми је ко ле ре у 19. ве ку. Тек от кри ћем 
њи хо вих узроч ни ка, кра јем 19. ве ка и про на ла ском хе ми о те ра пи је (сул-
фо на ми ди и ан ти би о ти ци), до шло је до ера ди ка ци је ових бо ле сти и њи-
хо вог сво ђе ња на ен дем ска жа ри шта.
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