
403

ПО РЕ КЛО СИ ФИ ЛИ СА У СР БИ ЈИ
Бо сиљ ка М. Ла ле вић-Ва сић1, Вла ди мир Са кач2, 

Ма ри на Јо ва но вић3

1Ин сти тут за дер ма то ве не ро ло ги ју, 
Кли нич ки цен тар Ср би је, Бе о град

2Ин сти тут за ин тер не бо ле сти, 
Кли нич ки цен тар Вој во ди не, Но ви Сад

3Кли ни ка за дер ма то ве не ро ло шке бо ле сти, 
Кли нич ки цен тар Вој во ди не, Но ви Сад

Ам би јен тал ни исто ри чар (en vi ron men tal hi sto rian) Кро зби (Crosby) 
сма тра да је по ре кло си фи ли са јед на од нај кон тро верз ни јих те ма у ме-
ди цин ској исто ри о гра фи ји(1) о ко јој по ле ми ке још увек тра ју, та ко да је од 
1566. го ди не до да нас об ја вље но 58 књи га о то ме про бле му(2).

По сто ји ви ше те о ри ја о по ре клу си фи ли са у Евро пи 
Пре ко лум бо ва или Европ ска те о ри ја, по ко јој је ен де миј ски об лик бо-

ле сти, ко ји је по сто јао у Евро пи у Сред њем ве ку, пре шао у пан де миј ско и 
ве не рич но обо ље ње кра јем 15. ве ка(3).

Уни та ри стич ка те о ри ја(3) (Африч ка те о ри ја)(4) по ко јој су „yaws“ – фрем-
бе зи ја, пин та, ен де миј ски и спо ра дич ни си фи лис ва ри је те ти исте бо ле-
сти иза зва не бле дом тре по не мом, у раз ли чи тим еко ло шким усло ви ма, 
у ра зним кра је ви ма све та(3). Ов де се мо же при кљу чи ти и Ком би и но ва на 
те о ри ја, ко ја за сту па став да је пр во бит ни ор га ни зам, од ко га ће на ста ти 
на ве де не тре по не ма то зе, сти гао из Аме ри ке(1).

Аме рич ка (Ко лум бо ва) те о ри ја је нај ши ре при хва ће на и пре ма њој су 
си фи лис у Шпа ни ју до не ли из Но во га све та Ко лум бо ви мор на ри 1493. го-
ди не(3). У при лог овој те о ри ји иду и па ле о па то ло шка ис тра жи ва ња о тра-
го ви ма си фи ли са на аме рич ком кон ти нен ту, ко ја су убе дљи ви ја од оних 
у Евро пи(4). До ши ре ња си фи ли са у Евро пи до шло је 1495. го ди не ка да је 
фран цу ски краљ Шарл (Char les) VI II, пре тен дент на на пуљ ски пре сто, оп-
се дао На пуљ са вој ском са ста вље ном од 50.000 пла ће ни ка(1,3), ме ђу ко ји-
ма је би ло и Ко лум бо вих мор на ра(4). Овај по ход су пра ти ле и про сти тут-
ке, та ко да се бо лест бр зо про ши ри ла у фран цу ској вој сци(5). У то вре ме је 
кли нич ка сли ка си фи ли са би ла те жа, а ток бур ни ји не го да нас, та ко да 
су се и у ра ној фа зи ја вља ле де струк тив не про ме не и му ти ла ци је. Ка да 
је Шарл VI II био при ну ђен да се са бо ле сним вој ни ци ма по ву че, на род је 



био та ко пре пла шен, па је бе жао у шу ме, да би се за шти тио од за ра зе. Уз 
пут су по ди за не „фран цу ске ку ћи це“, не ка вр ста мо дер них ка ран ти на, у 
ко је су се обо ле ли скла ња ли(6). То је би ла пр ва по зна та епи де ми ја си фи-
ли са у Евро пи(1), а бо лест је нео бич ном бр зи ном за хва ти ла ско ро цео кон-
ти нент(3). Ме ђу пр ви ма обо ле ва ју Пор ту гал ци, а за тим се са раз во јем мо-
ре плов ства тре пон ма то зе ра се ја ва ју и по дру гим кон ти нен ти ма (Ази ја, 
Афри ка)(1). Нај ра ни је епи де ми је у Евро пи су се ја ви ле кра јем 15. и у 16. ве-
ку у Нир нбер гу, за тим у Дан ској, у Швај цар ској, у кан то ну Берн и у Бр ну; 
а у Шкот ској и Нор ве шкој, из гле да у 17. ве ку(7). Бо лест је би ла по зна та као 
„фран цу ска“, „на пуљ ска“, „пољ ска“(4), „Mor bus bru no gal li cus“, пре ма обла-
сти из ко је је по ти ца ла(7). Има ју ћи све ово у ви ду, као ам би јен тал ни исто-
ри чар, Кро зби пи ше да нај зна чај ни је по сле ди це Ко лум бо вог пу та ни су 
би ле со ци јал не и по ли тич ке, већ би о ло шке при ро де, јер су по кре ну ти ве-
ли ки и ма ли ор га ни зми на пут пре ко Атлан ског оке а на, у оба прав ца. Та 
раз ме на из ме ђу Ста рог и Но вог све та, гле да но из свих угло ва, дра стич но 
је из ме ни ла исто ри ју на ше пла не те(1).

У вре ме кад су се епи де ми је си фи ли са ја вља ле у Евро пи, Ср би су се 
на ла зи ли у тур ском роп ству. Срп ско ста нов ни штво, да би би ло што да ље 
од Ту ра ка, жи ве ло је у за ба че ним, пла нин ским се ли ма, па ни дуж Ца ри-
град ског дру ма ни је би ло срп ских на се ља(8). Жи вот се од ви јао у по ро дич-
ним за дру га ма, где је би ло раз ви је но осе ћа ње со ли дар но сти(8,9) и стро гих 
мо рал них на че ла у пол ном сми слу(10). На род је, углав ном, до ла зио у до-
дир са спа хи ја ма и ја ни ча ри ма, док је тур ско ста нов ни штво, ко је је мо гло 
пре но си ти ма сов ни је ин фек ци је са ис то ка, жи ве ло у гра до ви ма и ста ра-
ло се са мо о јав ној без бед но сти и ску пља њу по ре за пре ко спа хи ја(9). 

Као што и у Евро пи не мо же мо зна ти мно го о ди стри бу ци ји тре по не-
ма кра јем 15. ве ка(1), та ко се не мо же по у зда но ре ћи ни да ли је у Ср би ји за 
вре ме тур ско га роп ства би ло си фи ли са, јер не по сто је ар хив ски за пи си 
из то га до ба. У на род ном пре да њу се не по ми ње бо лест ко ја би ли чи ла 
си фи ли су, а ни здрав стве но ста ње на ро да по сле устан ка ни је ука зи ва ло 
на по сто ја ње ове бо ле сти у прет хо дом пе ри о ду. Уз то, ка ко се ен дем ски 
си фи лис у Ср би ји ја вио тек од кра ја дру ге до че твр те де це ни је 19. ве ка(7,10), 
ве ро ват но је да то обо ље ње под Тур ци ма ни је би ло че сто(10), а сва ка ко ни је 
би ло епи де ми ја и ен де ми ја. Пр ви ар хив ски до ку ме нат о овој бо ле сти у 
Ср би ји по ти че из 1818. го ди не, ка да Ана стас Те о до ро вић оба ве шта ва кне-
за Ми ло ша да је од „ве не ра“ из ле чио ње го ва три слу жи те ља и Си му Па-
штрм ца, па мо ли да га кнез за ње гов труд „удо сто ји“ (10).

Си фи лис се у Ср би ји про ши рио тек по сле I и II срп ског устан ка. Рат не 
при ли ке су сва ка ко би ле ини ци јал ни фак тор, јер су се на свим стра на-
ма во ди ле бор бе, па су се раз ли чи те вој ске ме ша ле ме ђу со бом и с на ро-
дом(10,11), што је до ве ло до уно ше ња и ши ре ња за ра зних бо ле сти, укљу чу ју-
ћи и си фи лис. Сем то га од зна ча ја је би ло и по сто ја ње обо ље ња у окол ним 
зе мља ма, осо би то у они ма ко је су се гра ни чи ле са Ср би јом. У њи ма су ен-
дем ска жа ри шта си фи ли са по сто ја ла већ кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка(6,7), 
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а по не кад и ра ни је, па је под рат ним усло ви ма ши ре ње ин фек ци је би ло 
не из бе жно. За то је од ве ли ког зна ча ја био ге о граф ски по ло жај Ср би је.

Са ис точ не стра не Ср би ја се гра ни чи ла са Ото ман ском им пе ри јом и 
зе мља ма ко је су би ле под ње ном вла шћу. Ка ко је ту ме ша ње ста нов ни-
штва би ло нај ја че, а кре та ње осман лиј ских тру па не пре кид но, ови кра-
је ви ће до кра ја оста ти зо не нај про ши ре ни јих и нај те жих епи де миј ских 
и ен де миј ских жа ри шта у Ср би ји. Тај пр во бит ни пут ши ре ња бо ле сти 
оста вио је тра га и до 20. ве ка, што се мо же ви де ти и на ма пи Ср би је из 
1949. го ди не, пре ма ко јој је вр ше на ера ди ка ци ја ен дем ског си фи ли са. Та-
да је та ко ђе уоче но да су ен дем ска жа ри шта си фи ли са би ла знат но број-
ни ја и гу шћа у ис точ ној не го у се вер ној и за пад ној Ср би ји(7)...

Не сум њи во је да је Ото ман ска им пе ри ја као азиј ска зе мља пред ста-
вља ла зна ча јан из вор ин фек тив них бо ле сти уоп ште(10). Си фи лис се у Тур-
ском цар ству по ја вио по чет ком 16. ве ка, кад и у оста лим зе мља ма Сре-
до зе мља. По том су но ву ин фек ци ју уне ли На по ле о но ви мор на ри, ко ји су 
се по сле из гу бље не бит ке, по чет ком 19. ве ка, ис кр ца ли на ма ло а зиј ску 
оба лу Тур ске. На род је та да бо лест на звао „fren ga ila ta“ што се пре во ди са 
„фран цу ска бо лест“(7), али и са „европ ска бо лест“ (12,13). У то вре ме су у Бо сни 
сви за пад но е вро пља ни на зи ва ни „Фран ци“(14). По сле ана ли зе ли те ра ту-
ре С. Илић из но си ми шље ње не ких ауто ра да се ши ре ње си фи ли са мо же 
пра ти ти од мон гол ских и цен трал но а зиј ских по кра ји на, пре ко Ав га ни-
ста на, Пер си је и Ана до ли је до Ру си је и Ба лак на(7). Без об зи ра на пр во бит-
но по ре кло си фи ли са, ре гу лар на тур ска вој ска, са на сил ним и не ди сци-
пли но ва ним тру па ма, би ла је сва ка ко из вор ин фек ци је, јер је стал но ула-
зи ла у Ср би ју да би гу ши ла но ва ог њи шта устан ка и да би на те ри то ри ји 
Ср би је во ди ла ра то ве са Аустро у гар ском(7,15).

Зна чај ни су би ли и кон так ти са Ру му ни јом, где је, осо би то око Ду-
на ва, вла дао ен дем ски си фи лис, та ко да су се пр ва и нај гу шћа жа ри шта 
ен дем ског си фи ли са ја ви ла у се ве ро и сточ ној Ср би ји(7,10). Нај ра ни ји по да-
ци о по ја ви ове бо ле сти у Ру му ни ји по ми њу се још 1500. го ди не, али до 
озбиљ ног ши ре ња је до шло у 18. ве ку, ка да је број на вој ска Ма ри је Те ре зи-
је би ла ста ци о ни ра на у тој зе мљи. Аустриј ска власт, да би за шти ти ла сво-
је вој ни ке од ве не рич них бо ле сти ко јих је већ би ло у Ру му ни ји, по сла ла 
је са њи ма беч ке про сти тут ке, а ове су до не ле за ра зу не са мо вој ни ци ма, 
већ је уне ле и у на род. Та ко се кра јем 18. ве ка бо лест ве о ма про ши ри ла 
и до би ла ен де миј ски ка рак тер(7). Иако су ру мун ске вла сти пред у зи ма ле 
ме ре за су зби ја ње си фи ли са, до но вог ши ре ња бо ле сти до шло је за вре ме 
ре во лу ци је 1848. го ди не. Со ци јал но-еко ном ска си ту а ци ја у Ру му ни ји у 
то вре ме је би ла вр ло ло ша, по себ но ме ђу се ља ци ма, због че га су они пре-
ла зи ли у су сед не зе мље, па и у Ср би ју. Исто вре ме но су се у Ср би ју вра ћа-
ли и по ру му ње ни Ср би, ко ји су ра ни је због тур ско га зу лу ма пре ла зи ли у 
Ру му ни ју(7). У на род ном се ћа њу ши ре ње си фи ли са у овом кра ју је ве за но 
за Хај дук Вељ ко ву по ги би ју, ка да су Тур ци пре у зе ли власт, па је на род 
бе жао у Аустро у гар ску и Ру му ни ју (Вла шка). Ка да су се по че ли вра ћа ти, 



406

ме ђу њи ма је био не ки чо век из Ду бо чи це, са бо ле шћу ко ја „френ ги на-
ли чи“(16). Уз то се кра јем 18. ве ка ме ђу Ср би ма по чео раз ви ја ти слој тр го-
ва ца, ко ји се ба вио пре те жно из во зом сви ња, што је до во ди ло до ме ша ња 
са стран ци ма(8). При род но је што је под тим усло ви ма си фи лис по сте пе-
но за хва тао све ве ћи број ста нов ни штва, та ко да је кра јем дру ге и то ком 
тре ће де це ни је 19. ве ка обо ље ње до би ло ен де миј ски ка рак тер у мно гим 
ме сти ма(7,10). Да је си фи лис уно шен из Ру му ни је ви ди се и по то ме што су 
се ен де миј ска под руч ја си фи ли са у на шим кра је ви ма зна чај но по ду да-
ра ла са ста нов ни штвом са ста вље ним од ру мун ских до се ље ни ка(7). Чак и 
кра јем 19. ве ка др Го ђе вац твр ди да си фи лис у ис точ ну Ср би ју још увек 
уно се на ши рад ни ци из овог кра ја, ко ји у ве ли ком бро ју од ла зе у пе чал бу 
у Ру му ни ју; он је лич но знао љу де ко ји су од ла зи ли здра ви и вра ћа ли се 
обо ле ли од си фи ли са(6).

У окви ру Ото ман ске им пе ри је, на гра ни ци са Ср би јом би ла је и Бу-
гар ска, где се ен де ми ја си фи ли са по ми ње кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка(7). 
Сем то га, у Бу гар ској, у Ви дин ском па ша лу ку на тро ме ђи Ср би је, Ру му-
ни је и Бу гар ске, власт је др жао ви дин ски па ша Па зван Оглу, тур ски од-
мет ник. Он је упа дао у окол не па ша лу ке, осо би то у Ти моч кој кра ји ни, а 
сти зао је до Ја го ди не и Бе о гра да, ра ди пљач ке и од во ђе ња ро бља. По ред 
ја ни ча ра, глав ни део ње го ве вој ске се са сто јао од на јам ни ка, ко ји су се 
зва ли кр џа ли је(10). То је би ла не ка вр ста тур ских хај ду ка, па им је ра то-
ва ње би ло глав ни за нат. Ни су ма ри ли ни за ка кав за кон и би ли су ода ни 
свим по ро ци ма; упа да ли су у окол на под руч ја, пљач ка ли, уце њи ва ли и 
во ди ли раз у здан жи вот. Би ли су на јам ни ци код па ша и дру гих тур ских 
ста ре ши на, ко ји су се бо ри ли из ме ђу се бе. Че сто су ме ња ли го спо да ре и 
бо ра ви ли у ра зним де ло ви ма Тур ске(17). Не сум њи во је да су мно ги од њих 
има ли си фи лис и си гур но га уно си ли у Ср би ју при упа ди ма ко ји су ду же 
тра ја ли.

Во ји слав Ми ха и ло вић, пи сац пр ве и до сад је ди не „Исто ри је пол них 
бо ле сти“ у Ср би ји(10) по се бан зна чај у ши ре њу си фи ли са у на шим кра је ви-
ма при да је ру ским вој ним тру па ма ко је су до ла зи ле да по мог ну осло бо-
ди лач ку бор бу у Ср би ји. Пр ви кон такт срп ских и ру ских тру па се до го-
дио 1807. го ди не при на па ду на Шту бик, али је та да њи хов број био ма ли 
и бо ра вак је крат ко тра јао. Ме ђу тим, 1810. го ди не у Ср би ју је до шла ру ска 
вој ска са ста вље на од око 5000 вој ни ка, до бро во ља ца и не бо рач ких, по-
моћ них је ди ни ца; не ки од њих су по ти ца ли из гу бер ни ја где је вла дао 
ен дем ски си фи лис(7,10). У Ру си ји је та да нај ве ће ен дем ско ог њи ште по сто-
ја ло у Бур јат ској Мон го ли ји, где су га сре ди ном 18. ве ка уне ли Ко за ци. 
На Кри му је та ко ђе би ло си фи ли са, иако знат но ма ње, али ће се ода тле 
пре но си ти у дру ге кра је ве Ру си је тек у то ку Крим ских ра то ва (1853–1856 
), ка да је на зи ван „крим ска про ка за“ (крим ска гу ба)(7). Ру ска вој ска се уз 
то при до ла ску у Ср би ју ду же за др жа ва ла у Ру му ни ји, што је до во ди ло до 
но вих ин фек ци ја. Они су си фи лис сва ка ко уно си ли у Ср би ју, уто ли ко пре 
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што су се ра ту ју ћи, за др жа ли у ис точ ној Ср би ји че ти ри ме се ца, а за тим је 
ма њи гар ни зон остао у то ку зи ме у Кла до ву и Не го ти ну, а је дан гар ни зон 
је оти шао и у Бе о град(10). 

Се вер на гра ни ца Ср би је је ишла дуж Са ве и Ду на ва до Кла до ва, и та 
гра ни ца је би ла нај бе збед ни ја у здрав стве ном по гле ду, јер је Аустро у гар-
ска као уре ђе на зе мља има ла стро ге оп ште и са ни тар не за ко не. Пре но ше-
ње си фи ли са са те стра не је ипак по сто ја ло: по но во ис ти че мо стал не су-
ко бе аустриј ске и тур ске вој ске на те ри то ри ји по ро бље не Ср би је(10,15), ко ји 
су мо ра ли би ти пра ће ни ши ре њем ин фек ци је. Сем то га, по сле устан ка у 
Ср би ју су до ла зи ли на ши љу ди, али и стран ци, на пр вом ме сту из Аустро-
у гар ске, ко ји су се на ста њи ва ли по ве ћим ва ро ши ма као за на тли је, чи-
нов ни ци и тр гов ци. Њи ма су се при кљу чи ва ли и ра зни аван ту ри сти и 
про сти тут ке(10), чи ји зна чај не тре ба об ја шња ва ти.

За пре но ше ње си фи ли са из ових зе ма ља ва жан је био Ца ри град ски 
пут. Он је ишао од Бе о гра да до ли ном Мо ра ве, Ни ша ве и Ма ри це до Ца ри-
гра да и пред ста вљао глав ни стра те шки пут за све по хо де и на ис ток и на 
за пад, као и за пут нич ки и тр го вин ски са о бра ћај(18).

Ме ђу тим не тре ба за не ма ри ти ни мо гућ ност уно ше ња си фи ли са из 
зе ма ља ко је су би ле на за пад ној гра ни ци Ср би је. У Хр ват ском при мор ју 
си фи лис се у ве ћим раз ме ра ма ја вио око 1800. го ди не и на зи ван је „шкр-
ље во“ пре ма име ну се ла у ко ме је бо лест би ла вр ло ра ши ре на. По јед ном 
ми шље њу обо ље ње је уне се но из Ри је ке, а по дру гом из Бо сне, а про ши-
ри ло се осо би то за вре ме фран цу ске оку па ци је Дал ма ци је и Хр ват ског 
при мор ја, кад је и у овим кра је ви ма упо тре бља ва но и име „фран цу ска бо-
лест“. У исто вре ме по ми ње се ен де миј ски си фи лис и у око ли ни Ду бров-
ни ка под име ном „mal di Bre no“ по до ли ни Брен(14).

Про у ча ва ње си фи ли са у Бо сни и Хер це го ви ни за нас је зна чај но из 
два раз ло га: због бли зи не, ме ша ња ста нов ни штва, као и због слич но сти 
ен де ми је у овим кра је ви ма и у ис точ ној Ср би ји. Пр ви слу чај си фи ли са 
се у Бо сни и Хер це го ви ни по ми ње још 1509. го ди не. По сто је по да ци да су 
си фи лис у Бо сну уно си ли Тур ци кра јем 18. ве ка, али је та ко ђе по зна то да 
су раз не вој ске сти за ле у Бо сну и са за па да: мле тач ка вој ска 1686. го ди не, 
вој ска Еуге на Са вој ског 1697. до шла је чак до Са ра је ва, док су у то ку 18. и 
19. ве ка са се ве ра про ди ра ле аустриј ске вој ске. Ко гој и Ву ле тић сма тра ју 
да је нај ве ро ват ни је да се си фи лис у Бо сни и Хер це го ви ни раз вио „услед 
про ва ла ра зних вој ски и са ис то ка и са за па да“(14).

По ред то га су би ле ва жне и ми гра ци је ста нов ни штва, ко је су се до-
га ђа ле пред не при ја те љем. Оне су до во ди ле до ши ре ња си фи ли са у це лој 
зе мљи. Спе ци фич ну уло гу је има ла и аграр на по ли ти ка кне за Ми ло ша, 
ко ји је пре ба ци вао се ља ке с јед ног на дру ги крај Ср би је. По чет ком 19. ве-
ка, а и ка сни је, Ср би ја је би ла сла бо на се ље на зе мља, па је кнез Ми лош 
ра до при мао срп ски жи ваљ из дру гих де ло ва Ото ман ске им пе ри је, као и 
Кра ји шни ке из Бо сне и на се ља вао их у Под ри њу, што је омо гу ћа ва ло уно-
ше ње ко ле ре, али и си фи ли са у Ср би ју(12).
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Си фи лис је у за пад не де ло ве зе мље про ди рао и из ис точ не Ср би је, где 
је кра јем дру ге и у то ку тре ће и че твр те де це ни је 19. ве ка бо лест до би ла 
ен де миј ски ка рак тер; око 20 го ди на је би ло по треб но да се про ши ри у су-
сед не, се вер не и за пад не кра је ве Ср би је(10).

На кра ју би смо се још јед ном вра ти ли на ма пу из 1949. го ди не ко ја 
при ка зу је зна чај пу те ва ко ји ма је бо лест уно ше на у зе мљу. Очи глед но 
је да су гра нич на под руч ја нај у гро же ни ја, при че му је ис точ на Ср би ја 
би ла на пр во ме ме сту. Ен де миј ског си фи ли са је би ло и у дру гим де ло-
ви ма Ср би је и пре ма из ве шта ју еки пе за ера ди ка ци ју ен дем ског си фи-
ли са (1949–1954 )(7) обо ље ње је на ђе но по ред се ве ро и сточ не Ср би је, у под-
руч ју Ни ша вља, Но во па зар ског сан џа ка, Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти, 
Под ри ња, Ма чве, Ва ље ва, Кра гу јев ца, Ти то вог Ужи ца, као и у Врањ ском, 
Ко са нич ком, Зе мун ском и Ста ро па зо вач ком сре зу, а нај зад и у ко ло ни зо-
ва ним на се љи ма Вој во ди не. Ка ко је ен дем ски си фи лис знак ду го тај ног 
при су ства бо ле сти, мо ра мо у свим овим слу ча је ви ма има ти у ви ду пр-
во бит не пу те ве уно ше ња си фи ли са у Ср би ју. Гра нич на под руч ја су при 
то ме би ла пр ва на уда ру, па се си фи лис ода тле ши рио у цен трал ну Ср би ју, 
где су ог њи шта би ла ре ђа, ма ња, а обо ле ли ма ло број ни ји.

До га ђа ји у Ср би ји су се од и гра ва ли на овај или сли чан на чин. Али 
и за Ср би ју, као и за Евро пу мо же мо по но ви ти ми шље ње ко је је за сту пао 
Crosby, да ни ти зна мо ни ти ће мо мно го зна ти о ди стри бу ци ји тре по не-
ма то за у 1490. го ди ни, та ко да је још отво ре но по ље за оне ко ји хо ће да 
рас пра вља ју о по ре клу си фи ли са(1).
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