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PREDGOVOR 

Medicinsko-znanstveno dejstvo je za naš razmislek še posebej primerno, 
saj se je tako zgodovinsko kot tudi vsebinsko zelo bogato strukturiralo, s 

spoznavnoteoretskega gledišča pa še ni obrabljeno.

Kaj je dejstvo?
Kot nekaj trdnega, nespremenljivega, obstalega, od razisko-

val~evega subjektivnega mnenja neodvisnega ga postavljamo na-
sproti minljivim teorijam. Je cilj posameznih znanosti, kritika me-
tod, kako priti do njega, pa je predmet teorije spoznanja.

Vendar spoznavna teorija najve~krat zagreši slede~o temelj-
no napako: v obravnavo skorajda izklju~no pritegne prastara dej-
stva, vzeta iz vsakdanjega življenja ali klasi~ne fizike, kot edino 
zanesljiva in vredna raziskovanja. Tako že na za~etku raziskovanja 
pride do naivnega vrednotenja, ki se maš~uje v obliki poplitvenja 
rezultatov. Poleg tega nam ne uspe ve~ priti do kriti~nega uvida 
v spoznavni mehanizem, recimo, dejstva, da ima normalen ~lo-
vek dve o~esi. To dejstvo je za nas postalo nekaj samoumevnega, 
skorajda se nam sploh ne zdi ve~ nikakršna vednost, saj pri tem 
spoznavnem aktu ne ~utimo ve~ svoje dejavnosti, le svojo popol-
no trpnost v odnosu do od nas neodvisne mo~i, ki jo imenujemo 
»eksistenca« ali »realnost«. Pri tem smo v podobnem zadržanju kot 
nekdo, ki vsak dan mehansko izvaja ritualna ali privajena dejanja: 
ta mu ne predstavljajo ve~ svobodne dejavnosti, saj ob~uti prinujo 
[Zwang] k izvajanju ravno teh in nobenih drugih dejanj. Še bolje 
re~eno, lahko bi vzpostavili analogijo z vedênjem ~loveka, ki je 
del kakega množi~nega gibanja, na primer preprostega obiskovalca 
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borze, ki pani~en padec vrednosti ob~uti le kot vnanjo silo, kot 
realno eksistenco in ne ve, kako zelo jo je priklicala njegova lastna 
vznemirjenost, ki se je v množici sploh ne zaveda. Zato so pred-
vsem stara dejstva vsakdanjika za spoznavnoteoretsko raziskovanje 
kaj malo primerna.

Tudi klasi~nih fizikalnih dejstev se drži neprili~nost prakti~ne 
navade in teoretske obrabljenosti, zato menim, da na~elom ne pri-
stranskega, brezpredsodkovnega raziskovanja najbolj ustreza »no-
vejše dejstvo«, od odkritja katerega ni minilo veliko ~asa in ki še ni 
bilo po vseh plateh izrabljeno v spoznavnoteoretske namene. Še 
posebno uporabno je kako medicinsko dejstvo, katerega pomena 
in uporabnosti ne moremo tajiti, saj je tako zgodovinsko kot fe-
nomenološko bogato strukturirano. Izbral sem si eno od najbolj 
potrjenih medicinskih dejstev, in sicer dejstvo, da sta tako imeno-
vana Wassermannova reakcija in sifilis v neki medsebojni relaciji.

Kako torej nastane in iz česa je sestavljeno to izkustveno dejstvo?

Lvov, Poljska.           Poleti 1934.
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Prvo poglavje  
KAKO JE NASTAL DANAŠNJI POJEM SIFILISA

Mistično-etična, empirično-terapevtska, patogenetska in etiološka  bolezenska 
entiteta ter njihovo zgodovinsko sosledje

Zgodovinskim virom sifilidologije lahko brez vrzeli sledimo 
vse do konca 15. stoletja. Ti vsebujejo opise bolj ali manj dife-
rencirane posebne bolezni (tako imenovane bolezenske entitete, kot 
bi temu rekli danes), ki zgodovinsko ustreza našemu pojmu sifi-
lisa, ~eprav se poimenovanja in zamejitve te bolezenske entitete 
mo~no spreminjajo. Prav tako je do marsikatere premene prišlo 
tudi v zvezi s simptomatiko te bolezni. Okrog konca 15. stoletja 
pa se za naš retrospektivni pogled ta razvojna ~rta spoznavanja si-
filisa razgubi v nediferenciranem klob~i~u takratnih spoznanj o 
kroni~nih boleznih s kožnimi simptomi, pogosto lokaliziranih na 
genitalijah, ki se pojavljajo bolj ali manj v obliki epidemij.

Poleg sifilisa v tem primitivnem vrvežu najrazli~nejših entitet, 
ki so se v diferencirani podobi v naslednjih stoletjih izkristalizirale 
iz njega, zaslutimo današnjo gobavost, garje, kožno in kostno tu-
berkulozo ter tuberkulozo žlez, ~rne koze, kožne mikoze, gono-
rejo, ulcus molle (mehki ~ankar), verjetno tudi lymphogranuloma 
inguinale (dimeljski limfogranulom), in mnogo kožnih bolezni, 
ki jih še danes obravnavamo kot »nespecifi~ne«, poleg tega pa še 
splošne konstitucijske bolezni, kot je npr. protin.

Kaoti~ne politi~ne razmere iztekajo~ega se 15. stoletja v Evro-
pi, vojne, lakota, naravne katastrofe, kot so bile nenavadna vro~ina 
in poplave, ki so prizadele številne kraje, so povzro~ile grozljivo 



10

grmadenje vsakovrstnih epidemij in bolezni.1 To nagrmadenje in 
najstrašnejša stiska, ki je izšla iz njega, sta stopnjevala pozornost 
raziskovalcev in jih pognala v razvitje sifilidološke misli.

K rojstvu te misli oziroma vsaj ene od njenih sestavin je pripo-
mogla predvsem ena posebna okoliš~ina, namre~ neka astrološka 
konstelacija. »Ve~ina piscev je privzemala, da naj bi bila vzrok za 
kugo naslade konjunkcija Saturna in Jupitra, do katere je prišlo 
dne 25. 11. 1484, in sicer v znamenju Škorpijona in v Marsovi 
hiši. Dobri Jupiter je podlegel zlima planetoma Saturnu in Marsu, 
znamenje Škorpijona, ki so mu podrejena spolovila, pa pojasnjuje, 
zakaj so te nove bolezni najprej napadle genitalije.«2

^e vemo za prevladujo~o vlogo astrologije v tistem ~asu, zlah-
ka presodimo propagandisti~en pomen te astrološke pojasnitve iz-
vora sifilisa za tedanje raziskovanje. Razkrije se nam tudi to, da so 
skoraj vsi stari avtorji namigovali na sideri~ni izvor sifilisa, in sicer 
kot na prvi in najpomembnejši »causa« te nalezljive bolezni. »Prae-
terea, affectus hic secundum plurimum initium sumit in puden-
dis, indeque expanditur per universum corpus, neque alius reperitur 
morbus, qui sic initiatur. Sed existimo ego hoc contingere propter 
Analogiam quandam inter pudenda et morbum hunc, merito coe-
lestis influxus, ut affirmant Astronomi, ex coniunctione Saturni et 
Iovis in tertia scorpionis facie in 23 gradu transacta 1484 tumque 
aliarum stellarum fixarum configuratione tunc temporis simul 
concurrentium, unde in longis temporum spatiis multi visuntur 
morbi insurgere, simulque veteres deperire ut infra clare ostende-
mus. Cumque merito stellarum concursus morbus hic originem 
traxerit, tumque ab eodem foveatur, praesertim a scorpionis signo, 
quod pudenda respicit …«.3*

1 I. Bloch, Ursprung der Syphilis, 1901 in 1911, I. zv., str. 138; Baas, Grundriss 
der Geschichte der Medizin, 1876, str. 259; Hergt, Geschichte, Erkenntnis und Heilung 
der Lustseuche, 1826, str. 47 in 56.

2 Bloch, prav tam, I, str. 26.
3 De morbo Gallico, Benedicti Rinii Veneti, Tractatus, str. 18.
* »Poleg tega v ve~ini primerov bolezen najprej prizadene osramje, nato pa 

se razširi po vsem telesu, takšnih značilnosti pa niso odkrili še pri nobeni drugi bolezni. 
Moje mnenje je, da se to zgodi zaradi nekakšne analogije med osramjem in to 
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Le odnosi, ki so pojasnjeni svojemu slogu primerno, se trajno 
vtisnejo v družbeno pomnjenje in so zmožni nadaljnjega razvoja. 
Na ta na~in je astrologija prispevala svoj delež k temu, da se je 
kot prva »differentia specifica« sifilisa ustalila njegova veneri~na 
narava. Religiozni nauk o tej bolezni kot kazni za grešno nasla-
do in o posebnem eti~nem pomenu koitusa je ta vogelni kamen 
sifilidologije popolnoma utrdil in mu dodelil posebno, eti~no 
po udarjeno naravo. »Nekateri so vzrok te bolezni navezovali na 
Boga, ki naj bi jo poslal zato, ker je želel, da bi se ljudje izogibali 
grehu ne~istovanja.«4

Epidemija je raziskavam dala snov, stiska pa jih je spodbudila. 
Astrologija, prevladujo~a znanost in religija, ustvarjalka misti~ne-
ga nravnostnega ustroja, sta ustvarili socialnopsihi~no vzdušje, 
ki je stoletja dolgo podpiralo izpostavitev in dosledno utrjevanje 
poudarjeno nravnostne veneri~ne narave te na novo dolo~ene bo-
lezenske entitete. Tako se je vanjo vtisnila stigma ne~esa usodno-
stnega in grešnega, ki jo za ob~utek širših krogov nosi še vedno.

Ta osnovna ideja sifilidologije, nauk o veneri~ni naravi sifilisa5 
oziroma o sifilisu kot kugi naslade katexochen, pa se nam zdi  veliko 

boleznijo, in sicer zaradi nebesnega vpliva, ki izhaja, kakor trdijo astronomi, 
iz konjunkcije Saturna in Jupitra v tretjem aspektu Škorpijona, do katere je 
pri 23 stopinjah prišlo leta 1484, pa tudi iz konfiguracije drugih, stalnih zvezd, 
do katere je tedaj prišlo. To je v dolgem ~asovnem razponu privedlo do pojava 
novih bolezni, pa tudi do zamrtja starih, kakor bomo jasno pokazali kasneje. 
Položaj zvezd torej ni le izvor te bolezni, ampak jo vsaki~ sproti tudi vzpodbuja, 
zlasti znak škorpijona, v ~igar domeni je osramje.« 

Latinske navedke je prevedel Kajetan Škraban. Prevodi so, odvisno od dol-
žine, navedeni v oglatih oklepajih ali v samostojni opombi, ozna~eni z zvezdico. 

4 Antonius Musa Brassavola, De morbo Gallico, Tractatus, navedeno po: 
Bloch, nav. delo, str. 17.

5 Poimenovanje »morbus venereus« naj bi vpeljal Bethencourt (1527),* 
a so veneri~no naravo te bolezni poudarjali že pred tem. Prim. Johann 
Widmann, Tractatus de pustulis et morbo qui vulgato nomine mal Franzos appellatur, 
1497: »Summopere tamen cavendum ne coitus fiat cum muliere postulato, 
imo neque cum sana, cum qua prius, brevi temporis spatio, concubit vir 
postulatus, propter evitare contagionis periculum.« (Geigel, str. 11.) – Almenár: 
de morbo Gallico libellus, 1502: »caveat homo a nimia conversatione cum infectis 
et praecipue a coitu cum infecta muliere, et enim hic morbus contagiosus.« 
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preširoka: ne zaobsega le tistega, kar danes imenujemo sifilis, tem-
ve~ tudi druge spolne bolezni, ki so jih vse do današnjega dne 
iz te skupne oznake eno za drugo oddvojili kot gonorejo, mehki 
~ankar in nazadnje še kot dimeljski limfogranulom. Toda njen so-
cialnopsihi~ni in zgodovinski temelj je bil tako mo~an, da je bilo 
potrebnih štiristo let, da je zaradi vpliva raziskovalnih razvojnih 
smernic, ki so vanj posegle z drugih podro~ij, dokon~no razpadel. 
Ta vztrajnostna težnja dokazuje, da zgradba in utrditev te ideje nis-
ta bili izpeljani iz tako imenovanih empiri~nih opazovanj, temve~ 
da so pri tem svojo vlogo igrali posebno dejavniki, ki izhajajo iz 
globin psihi~nega in tradicije.

Ta prva sestavina sifilidološkega spoznanja, ki je bila konec 
15. in v 16. stoletju v procesu svojega porajanja, torej ni ostala 
edina. Vzajemno z njo so u~inkovale še tri ideje, ki so izhajale 
iz druga~nih družbenih slojev in drugih epoh. Šele to vzajemno 
u~inkovanje, v tem, ko so te ideje sou~inkovale, pa tudi u~inkova-
le ena zoper drugo, je opredelitev sifilisa kot bolezenske entitete 
pripeljalo do današnjega stanja.

Druga ideja je izhajala od zdravnikov-empirikov in iz njiho-
ve zakladnice zdravil. O tem Sudhoff zapiše: »Skozi desetletno 
prakso, zagotovo obsegajo~o ve~ ~loveških rodov, smo se iz velike 
množice kroni~nih kožnih vzdraženj nau~ili izlo~iti skupino, na 
katero raba živosrebrnih maž – njihovo vtiranje – u~inkuje ugo-
dno, še ve~, prinaša popolno ozdravitev …

[Razprava o gnojnih mehurjih in bolezni, ki se v vulgarnem jeziku imenuje mal  Franzos, 
1497: »Zlasti pa se je treba paziti ob~evanja z žensko, ki ima gnojne mehurje, 
pa tudi z zdravo žensko, s katero je pred kratkem legel moški z gnojnimi me-
hurji, da se tako ognemo nevarnosti okužbe.« – Almenár, Knjižica o francoski 
bolezni, 1502: »Moški naj se ogiba pretiranemu druženju z okuženimi in zlasti 
ob~evanju z okuženo žensko, tako pa tudi kužni bolezni.«] (Geigel, Geschichte, 
Pathologie und Therapie der Syphilis, Würzburg 1867, str. 11.)

* Jacques de Béthencourt, francoski zdravnik iz zgodnjega 16. stoletja, 
v svojem delu Nova pœnitentialis Quadragesima nec non Purgatorium in morbum 
gallicum sive venereum; una cum dialogo aqua: argenti ac Iigni Guaiaci colluctâtium 
super dicti morbi curationis prælatura iz leta 1527 prvi uporabi izraz »veneri~na 
bolezen«. Op. prev.


