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EPIDEMIE W ANTYCZNYCH RÓD£ACH GRECKICH
I RZYMSKICH
WSTÊP
Kenneth F. Kiple w przedmowie do redagowanych przez siebie Wielkich epidemii w dziejach ludzkoci napisa³: Choroba nie jest dzie³em cz³owieka. To raczej pewien proces o pod³o¿u biologicznym, równie stary jak ¿ycie1. Przetaczaj¹ce siê falami choroby zbiera³y bogate ¿niwo; kogo nie zabi³y, to uodporni³y,
wygasaj¹c na chwilê. Ten moment potrzebny by³ na odnowienie populacji, pozbawionej ju¿ odpornoci.
W ostatnich latach powsta³o niewiele rozpraw naukowych na temat epidemii
nêkaj¹cych ludzkoæ, ale za to du¿o pojawi³o siê publikacji popularnych i popularnonaukowych. Wiêkszoæ z nich jednak pozostawia nieopisan¹ i niezdiagnozowan¹ do koñca staro¿ytnoæ greckorzymsk¹ z jej najwiêkszymi powiadczonymi ród³owo epidemiami, czyni¹c tym samym ten problem otwartym.
1. WIELKA EPIDEMIA CZASU WOJNY PELOPONESKIEJ
W obliczu rych³ego wybuchu wojny ze Spartanami, uda³o siê Peryklesowi
przekonaæ Ateñczyków, aby opucili wioski Attyki i wraz z kobietami i dzieæmi
przenieli siê do Aten z ca³ym dobytkiem, pozostawiaj¹c tylko zwierzêta poci¹gowe
i byd³o na wyspach, g³ównie na Eubei. Przymusowe przesiedlenie dokucza³o za-

1

K.F. Kiple, Wielkie epidemie w dziejach ludzkoci, t³um. Z. Sidorkiewicz, Poznañ 2002, s. 6.
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równo mieszkañcom Aten, jak i przesiedlonym mieszkañcom wsi. Ludzie, z braku miejsca, musieli siê bowiem t³oczyæ w dusznych i ciasnych barakach2.
Wkrótce po wkroczeniu do Attyki króla Sparty Archidamosa, pojawia³y siê
w Atenach po raz pierwszy na masow¹ skalê szerz¹ce siê choroby. Tukidydesa,
autora Wojny peloponeskiej, przebywaj¹cego wówczas w Atenach, równie¿ zaatakowa³a choroba pustosz¹ca miasto w 429 r. p.n.e.: ( ) sam bowiem chorowa³em
na ni¹ i widzia³em innych, którzy na ni¹ zapadli3. Pojawi³a siê najpierw na Lemnos,
i w wielu innych okolicach,  ( ) nigdzie jednak¿e nie wspominano o tak wielkim nasileniu epidemii i o tak wielkiej miertelnoci wród ludzi jak w Attyce4.
Lekarze byli bezsilni, bowiem leczyli pocz¹tkowo bez znajomoci choroby. Nie pomaga³y modlitwy i rady wyroczni5. Wiedziano tylko tyle, ¿e zaczê³a siê na po³udnie
od Egiptu, najprawdopodobniej w Etiopii. Powiadano, ¿e to Peloponezyjczycy
zatruli studnie. Zaraza zaatakowa³a pocz¹tkowo mieszkañców Pireusu, a nastêpnie dotar³a do mieszkañców górnego miasta i miertelnoæ wród ludzi wzros³a6.
Choroba rozpoczyna³a siê nagle wysok¹ gor¹czk¹, niepokojem i bezsennoci¹. Oczy ulega³y zaczerwienieniu i stawa³y siê piek¹ce7. W opisie Tukidydesa
pojawia siê informacja o wype³nieniu jêzyka i jamy ustnej krwi¹. Chory nieregularnie oddycha³ przykrym zapachem. Póniej wystêpowa³a chrypka i katar. Kiedy
choroba atakowa³a p³uca, pojawia³ siê silny kaszel; ( ) kiedy za zaatakowa³a
¿o³¹dek, wystêpowa³y nudnoci i wszelkiego rodzaju wymioty ¿ó³ci¹, jakie tylko
lekarze rozró¿niaj¹ daj¹c im rozmaite nazwy; wszystko to po³¹czone by³o z wielkimi bólami. Wielu chwyta³a pusta czkawka z silnymi skurczami, które u jednych
przechodzi³y szybko, u innych trwa³y znacznie d³u¿ej. Cia³o chorego przy dotkniêciu nie wydawa³o siê zbyt rozpalone; nie by³o tak¿e blade, lecz zaczerwienione, sine i pokryte pêcherzykami i wrzodami; wewn¹trz chory by³ tak rozpalony, ¿e nie móg³ znieæ nawet najl¿ejszego okrycia, lecz chcia³ le¿eæ nago, a najchêtniej rzuci³by siê do zimnej wody8.
Chorzy umierali w siódmym lub dziewi¹tym dniu choroby, ulegaj¹c gor¹czce
wewnêtrznej. Ci, którzy mieli wiêcej si³y umierali póniej, gdy choroba atakowa³a podbrzusze, ( ) wywo³uj¹c silne ropienie i nieustann¹ biegunkê. Choroba
bowiem zaczyna³a siê od g³owy i przechodzi³a przez ca³e cia³o w dó³. Jeli komu
uda³o siê przetrzymaæ najgorsze, to pozostawa³y lady: choroba rzuca³a siê bowiem na genitalia, na palce r¹k i nóg i powodowa³a utratê tych czêci cia³a, u nie2

Por. Tukidydes, Wojna peloponeska, t³um. K. Kumaniecki, Wroc³aw 2001, II 52, s. 160.
Por. tam¿e, II 48, s. 156.
4 Por. tam¿e, II 47, s. 156.
5 Por. tam¿e.
6 Por. tam¿e, II 48, s. 156.
7 Por. tam¿e.
8Tam¿e, II 49, s. 157.
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których tak¿e oczu. Zdarza³o siê, ¿e ludzie natychmiast po wyzdrowieniu tracili
pamiêæ, nie zdawali sobie sprawy, kim s¹, i nie poznawali swoich krewnych9.
Zaraza tym siê ró¿ni³a od innych chorób, ¿e ptaki i zwierzêta ¿ywi¹ce siê
ludzkim miêsem, nie zbli¿a³y siê do zw³ok, jeli jednak tak siê sta³o, pada³y po
pierwszych kêsach. Najlepiej mo¿na by³o zaobserwowaæ skutki zarazy na psach10.
Do tego ( ) by³o to lato  i (ludzie) umierali w zupe³nym chaosie; trupy le¿a³y
stosami, chorzy tarzali siê po ulicach i wokó³ róde³ na pó³ ¿ywi z pragnienia.
Tak¿e wi¹tynie, gdzie mieszkali, pe³ne by³y trupów; ludzie umierali tam na miejscu11. Zaraza by³a obecna zarówno w miecie, jak i na statkach ateñskich.
Wielk¹ ofiar¹ zarazy zosta³ Perykles. Jednak informacjê o jego mierci, jak
równie¿ o mierci jego synów, odnajdujemy nie w dziele Tukidydesa, ale w ¯ywotach równoleg³ych Plutarcha z Cheronei, powsta³ych dopiero w I w. n.e. Prawdopodobnie na skutek epidemii zmar³a tak¿e siostra Peryklesa oraz wielu jego
krewnych i przyjació³. Kiedy sam Perykles zachorowa³, Choroba nie wyst¹pi³a
u niego w tak ostrej formie ani tak nagle, jak u innych, niemniej ogarnia³a go
powoli, wród ró¿nych zmian ani na gorsze ani na lepsze, jaka przewlek³a ociê¿a³oæ i widaæ by³o, ¿e niedomoga podciê³a ju¿ w nim si³y duchowe12.
2. EPIDEMIE STARO¯YTNEGO RZYMU
Liczne zarazy dotykaj¹ce Rzym Republikañski s¹ wzmiankowane w dziele
Tytusa Liwiusza przet³umaczonym na jêzyk polski jako Dzieje Rzymu od za³o¿enia miasta13. W zachowanych ksiêgach tego dzie³a odnajdujemy dziewiêæ wzmianek o epidemiach nêkaj¹cych Rzym i jedn¹ o zarazie, która zaatakowa³a Galów
oblegaj¹cych Rzym za konsulatu dyktatora Kamiliusa. Zarazy, na podstawie podanych przez Liwiusza imion konsulów, mo¿na datowaæ odpowiednio na lata:
463 p.n.e., 453 p.n.e., 426 p.n.e., 422 p.n.e., 413 p.n.e., 390 p.n.e. (dyktatura Kamiliusa), 365 p.n.e., 293 p.n.e., 212 p.n.e., 205 p.n.e. 174 p.n.e.
Zaraza ze 174 r. p.n.e. jest ostatni¹ opisan¹ przez Tytusa Liwiusza. Ze wzglêdu na ma³o znane, w niektórych przypadkach, t³o historyczne, trudno jest je
9

Tam¿e.
Por. tam¿e, II 50, s. 158.
11 Tam¿e, II 52, s. 160.
12 Plutarch z Cheronei, Perykles, 38, w: ¯ywoty s³awnych mê¿ów, t³um. M. Bro¿ek, Wroc³aw
2004, s. 122.
13 Por. Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od za³o¿enia miasta, IV, III 9, III 32, IV 20, IV 30, V 13,
V 48, t³um. A. Koció³ek, Wroc³aw 1968; ten¿e, Dzieje Rzymu do za³o¿enia miasta, VIX, X 47,
t³um. A. Koció³ek, Wroc³aw 1971; ten¿e, Dzieje Rzymu od za³o¿enia miasta, XXIXXVII, XXI 24,
t³um. M Bro¿ek, Wroc³aw 1976; ten¿e, Dzieje Rzymu od za³o¿enia miasta, XXVIIIXXXIV, XXIX
10, t³um. M. Bro¿ek, Wroc³aw 1976; ten¿e, Dzieje Rzymu od za³o¿enia miasta, XLVICXLII, XLI
21, t³um. M. Bro¿ek, Wroc³aw 1982.
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w aspekcie moralizatorskm czy propagandowym rozpatrywaæ. Bardziej zasadnym wydaje siê zwrócenie uwagi na czêstoæ ich wystêpowania, co byæ mo¿e
sugeruje predyspozycje endemiczne Rzymu dla zdefiniowanych, powtarzaj¹cych
siê tam epidemii.
Informacje o zarazach znajdujemy równie¿ w dziele Pliniusza Starszego Historia
naturalna. Kilka razy wspomina³ on o pojawiaj¹cych siê masowo nowych rodzajach chorób, z których trzy nazwa³ odpowiednio: karbunku³, elefeniasis i gemursa14.
Po mierci Pliniusza Starszego, spowodowanej wybuchem Wezuwiusza, znajdujemy równie¿ krótk¹ wzmiankê o zarazie, która nast¹pi³a po wybuchu wulkanu.
Informacja ta zosta³a przekazana przez Swetoniusza w ksiêdze o Boskim Tytusie,
zawartej w zbiorze biografii ¯ywoty cezarów. Podczas szalej¹cej zarazy cesarz
Tytus okaza³ nie tylko troskliwoæ, ale wrêcz: ( ) ojcowsk¹ pieczo³owitoæ15
wobec wszystkich swoich poddanych dotkniêtych zaraz¹.
Nastêpn¹, o której zachowa³o siê nieco przekazów, jest epidemia znana pod
nazw¹ plagi Antoninusa. W biografii Antoninusa Piusa pojawia siê informacja
o tym, ¿e w Arabii wybuch³a zaraza, która poprzedzona by³a bardziej lub mniej
niezwyk³ymi wydarzeniami, jak choæby tym, ¿e ( ) ukaza³ siê wiêkszy od przeciêtnych w¹¿ z grzebieniem, który po¿ar³ po³owê swojego cia³a, cztery lwy sta³y
siê ³agodne i pozwoli³y siê schwytaæ, a na wierzcho³kach drzew w Mezji wyrós³
jêczmieñ16.
Wspomniana zaraza by³a byæ mo¿e t¹ sam¹ zaraz¹, któr¹ Werrus, adoptowany syn Antoninusa Piusa, zdaniem autora jego biografii, wracaj¹c do Rzymu roznosi³ po prowincjach. Przeznaczone widaæ by³o Werusowi, ¿e do tych prowincji,
przez które wraca³ do Rzymu, nieæ mia³ ze sob¹ zarazê17.
Epidemia szala³a podczas wojny partyjskiej (161166 r. n.e.), a jej apogeum
przypad³o na lata 161 r. n.e.  180 r. n.e., czyli ostatnie dwadziecia lat rz¹dów
Marka Aureliusza. Antoninowie, obawiaj¹c siê, aby kto nie wybudowa³ grobowca w pobli¿u ich domu, ustanowili bardzo surowe prawa dotycz¹ce grzebania
i wznoszenia grobowców w pobli¿u domostw; prawa tego przestrzega siê tak¿e
dzisiaj. Zaraza zabra³a wiele tysiêcy ludzi i wielu sporód arystokracji; dla najwybitniejszych z nich kaza³ Antoninus wznieæ pos¹gi. Wed³ug Juliusza Kapitolinusa, autora biografii Marka Aureliusza, cesarz odznacza³ siê tak wielk¹ dobroci¹,
¿e rozkaza³ na koszt publiczny urz¹dzaæ pogrzeby zwyk³ych obywateli18.
14 Por. Pliniusz Starszy, Historia naturalna, I 20, t³um. L. i T. Zawadzcy, Wroc³aw 2002,
s. 216217.
15 Swetoniusz, ¯ywoty cezarów, VIII 8, t³um. J. NiemirskaPliszczyñska, Wroc³aw 1987, s. 520.
16 J. Kapitolinus, Antoninus Pius, 9, w: ¯ywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, t³um.
H. Szelest, Warszawa 1966, s. 59.
17 Tam¿e.
18 Por. J. Kapitolinus, Marek Antoninus filozof (Aureliusz), 13, w: ¯ywoty cesarzy , dz. cyt., s. 72.
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Epidemia panowa³a jeszcze w 180 r. n.e., za rz¹dów Kommodusa, nastêpcy
Marka Aureliusza. Herodian, który napisa³ Historiê cesarstwa rzymskiego, podkreli³, ¿e zaraza przybra³a wielkie rozmiary równie¿ w Rzymie. Zdarzy³o siê
oko³o tego czasu, ¿e Italiê nawiedzi³a grona zaraza, zw³aszcza w miecie Rzymie  pisa³  klêska ta przybra³a wielkie rozmiary, bo przy istniej¹cym tu z natury
przeludnieniu, ze wszystkich stron ci¹ga³o tu mnóstwo ludzi. Tote¿ mieræ poch³ania³a wiele ofiar, i to zarówno wród zwierz¹t domowych, jak i ludzi19.
Kasjusz Dion Kokcejanus w Historii Rzymskiej informowa³, ¿e zaraza poch³ania³a dziennie nawet dwa tysi¹ce ofiar20. Naocznym jej wiadkiem by³ Galen,
który by³ w Rzymie, gdy zaraza tam dotar³a. W swoim dziele De methodo medendi odnotowa³, ¿e najbardziej charakterystycznym objawem chorobowym by³a czarna, w formie wrzodów wysypka na ciele chorego21. Galen poda³, ¿e czarny kolor
wysypki by³ skutkiem pozosta³ej w pêcherzach krwi22. W niektórych przypadkach krosty, które nie owrzodzia³y, twardnia³y i odpada³y jak ³uska. Gdy tak siê
sta³o chorzy zdrowieli23. Dalej napisa³, ¿e chorzy nie gor¹czkowali tak, jak to
mia³o miejsce w przypadku opisanym przez Tukidydesa24. Wszyscy, bez wzglêdu
na to czy prze¿yli, czy zmarli mieli biegunkê, na pocz¹tku koloru czerwono¿ó³tego, potem czarnego25. Nie u wszystkich jednak wystêpowa³y wymioty i bóle
¿o³¹dka26. Czêsto chorzy mieli brzydko pachn¹cy oddech27. U niektórych chorych wystêpowa³ lekki kaszel28. Kryzys pojawia³ siê zwykle 9 lub 12 dnia. Leczony przez Galena m³ody cz³owiek, kiedy kryzys min¹³, móg³ siê ju¿ po trzech dniach
podnieæ i wstaæ z pos³ania29.
Nastêpna wielka zaraza pojawi³a siê podczas panowania Decjusza w latach
249 n.e.  251 n.e. i trwa³a jeszcze za panowania Gallusa w latach 253 n.e. 
19

Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego, I 12, t³um. L. Piotrowicz, Wroc³aw 2004, s. 29.
Por. Kasjusz Dion Kokcejanus, Historia Rzymska, LXXII 14, 8, t³um. W. Madyda, Wroc³aw
2001; por. przypis 45, w: Herodian, Historia , dz. cyt., s. 29. J.F. Gilliam pokaza³, ¿e znacznie
epidemii dla upadku Rzymu, jak chce podkreliæ wiêkszoæ historyków, jest wyolbrzymione, tak
jak wyolbrzymiona jest liczba miertelnych ofiar zarazy wykazana przez historyków pónego antyku. Por. J.F. Gilliam, The Plague under Marcus Aurelius, The American Journal of Philology (1961)3,
s. 225251.
21 Por. Galenus, De methodo medendi, w: Claudii Galeni, Opera Omnia, X, 10, 360  10, 367,
editionem cvravit C.G. Kuhn, Georg OLMS Verlagsbuchandlung, vol. X, Hildesheim 1965, s. 236.
22 Por. tam¿e.
23 Por. tam¿e. Por. tak¿e M. Littman, Galen and Antonine Plague, The American Journal of
Philology (1973)3, s. 243255.
24 Por. tam¿e.
25 Por. Galenus, De methodo , XVII 709, s. 168.
26 Por. tam¿e, X 360, s. 236.
27 Por. tam¿e, IX 357, s. 235.
28 Por. tam¿e, X 360, s. 235.
29 Por. tam¿e, X 367, s. 237.
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268 n.e. Informacje na temat epidemii znajdujemy w przekazach Historia Augusta, przet³umaczonych na jêzyk polski jako ¯ywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, w traktacie w. Cypriana z Kartaginy O miertelnoci, w Historii kocielnej Euzebiusza z Cezarei oraz w Nowej Historii Zosimosa. Epidemiê tê opisa³
równie¿ szerzej Dionizy Aleksandryjski, którego listy s¹ cytowane przez Euzebiusza z Cezarei w Historii kocielnej. Pierwszy, to List wi¹teczny do Hieraksa,
drugi to List wi¹teczny do braci w Egipcie. Niestety, listy te nie zawieraj¹ dok³adnych opisów samej zarazy, poza informacjami o wojnach i g³odzie, produkuj¹cych niezliczone iloci trupów i ich gnij¹cych cz¹stek zalegaj¹cych Nil, odpowiedzialnych za nieustanne zarazy i straszne choroby. A potem siê ludzie jeszcze dziwi¹ i nie wiedz¹, sk¹d te nieustanne zarazy, sk¹d te straszne choroby, sk¹d
te czêste klêski, sk¹d to ró¿norodne i wielkie ludzi umieranie30. Hostilianus, syn
cesarza Decjusza, by³ jedn¹ z ofiar zarazy w 251 r. n.e.31.
Epidemia towarzyszy³a równie¿, jak relacjonuje Zosimos, wojnie Gallusa ze
Scytami. Wojna, która by³a nie mniej grona od szalej¹cej zarazy, dokoñczy³a
dzie³a wyniszczenia ocala³ej podczas wojny ludnoci32. Wtedy to w³anie ( )
spad³a na miasta zaraza, jakiej nie by³o nigdy przedtem i ukaza³a nieszczêcia
spowodowane przez barbarzyñców jako mniejsze, dotkniêtym chorob¹ da³a uczucie
zadowolenia, a zdobyte miasta zostawi³a ca³kowicie pozbawione ludnoci33.
Wed³ug Historia Augusta ( ) w Rzymie, i w miastach achajskich wybuch³a tak straszna zaraza, ¿e w ci¹gu jednego dnia umiera³o na tê sam¹ chorobê
piêæ tysiêcy ludzi34. Zarazê poprzedzi³y klêski wojenne, trzêsienie ziemi i byæ
mo¿e tsunami35. Pawe³ Janiszewski sugeruje, aby liczby piêæ tysiêcy ofiar dziennie nie taktowaæ jako dok³adnej. Bardziej realne by³oby okrelenie, ¿e by³o du¿o
zgonów. Równie¿ stwierdzenie, ¿e mia³a miejsce w Rzymie i miastach achajskich, nale¿y rozumieæ, ¿e zaraza objê³a swoim zasiêgiem ³aciñsk¹ i greck¹ czêæ
imperium36.
W 253 r. n.e., sk¹py i tak naprawdê nie wiadomo, czy zgodny z rzeczywistoci¹ opis, przekaza³ nam na temat tej epidemii Cyprian z Kartaginy w traktacie
O miertelnoci. Zawiera on objawy do z³udzenia przypominaj¹ce niektóre z ob30 Euzebiusz z Cezarei, Historia kocielna, VII 22 1, w: ten¿e, Historia Kocielna. O mêczennikach palestyñskich, t³um. A. Lisiecki, Kraków 1993, Pisma Ojców Kocio³a, t. III, s. 333.
31 Por. Eutropiusz, Breviarium ab urbe condita, IX 5, 16, wyd. C. Santini, Leipzig 1979,
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, s. 89.
32Por. Zosimos, Nowa historia, I 26, t³um. H. Cichocka, Warszawa 1993, s. 63.
33 Tam¿e, I 37, s. 69.
34 Trebeliusz Polion, Dwaj Galienowie, 56, w: ¯ywoty cesarzy , dz. cyt., s. 317318.
35 Wiele miast zala³o morze. Por. tam¿e.
36 Por. P. Janiszewski, Natura w s³u¿bie propagandy. Kataklizmy i rzadkie fenomeny w ³aciñskich brewiarzach historycznych w Historia Augusta, w: Chrzecijañstwo u schy³ku staro¿ytnoci. Studia ród³oznawcze, t. II, red. T. Derda i E. Wipszycka, Kraków 1999, s. 63.
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jawów zarazy w Atenach z V w. p.n.e., z tym, ¿e dla Cypriana choroba zaczyna³a
siê od ¿o³¹dka i rany w gardle, które powodowa³y dokuczliw¹ gor¹czkê, cia³o za
targane by³o nieustannymi wymiotami, a oczy zachodzi³y krwi¹. Niektórym chorym w wyniku gangreny amputowano nogi lub inne czêci cia³a. S³aby chód,
przytêpiony s³uch i utrata wzroku, to jedne z wymienionych przez Cypriana z Kartaginy nastêpstw choroby.
Zaraza trwa³a dziesiêæ lat. Wiadomo te¿, ¿e by³a aktywna podczas rz¹dów
Klaudiusza Gotikusa. W tym czasie Scytowie dotarli tak¿e w pobli¿e Krety i usi³owali spustoszyæ Cypr; pokonano ich jednak, poniewa¿ wojsku wszêdzie jednakowo dokucza³a zaraza. Najbardziej przybra³a na sile po zakoñczeniu wojny z Gotami, kiedy i Klaudiusz dotkniêty chorob¹ opuci³ ludzi i odszed³ do nieba, które
nale¿a³o siê jego zas³ugom37.
Na pocz¹tku IV w. odnotowana zosta³a zaraza przez Euzebiusza z Cezarei.
Opis jej zosta³ poprzedzony przytoczeniem reskryptu Maksymina Dai z 312 r.
n.e., w którym to w³adca miêdzy innymi dziêkuje Tyryjczykom, ¿e wypêdzili
chrzecijan z miasta, co w konsekwencji doprowadzi³o do powszechnego dobrobytu i szczêcia38. Euzebiusz z Cezarei z niema³¹ satysfakcj¹ napisa³, ¿e wys³annicy z obwieszczeniem byli jeszcze w drodze, gdy Bóg obroñca popieszy³ chrzecijanom z pomoc¹. Zaraza mia³a byæ kar¹ dla Maksymina Dai i jego wizji dobrobytu i szczêcia bez chrzecijan.
Otó¿ ostatniej zimy zwyk³e nawa³nice i deszcze, jak to zazwyczaj bywa³o,
ziemi d³ugu swego nie sp³aci³y. Nasta³ tedy g³ód niespodziany, a przytem zaraza
i jeszcze w dodatku jaka inna choroba. By³ to wrzód zapalny jak ogieñ i dlatego
dano mu nazwê: antrax. W¿era³ siê w ca³e cia³o i tym, których dotkn¹³, powa¿nem grozi³ niebezpieczeñstwem. Przewa¿nie za tworzy³ siê zw³aszcza przy oczach
tak, ¿e bardzo wielu mê¿czyzn, niewiast i dzieci wzrok traci³o39.
Zaraza i, jak wspomina³ Euzebiusz z Cezarei, g³ód. Umiera³o tysi¹ce ludzi.
Nie mo¿na by³o wyegzekwowaæ nale¿nego podatku, bowiem masowo umierali
ch³opi. Za odrobinê ¿ywnoci wyzbywano siê ziemi i rzeczy najcenniejszych.
Ludzie ¿uli trawê i z braku po¿ywienia za pokarm s³u¿y³y im truj¹ce roliny.
Kobiety, nawet z dobrych rodzin, sprzedawa³y na rynkach swe cia³a. Wyczerpani
i wyg³odzeni ludzie b³agali o odrobinê po¿ywienia. Na ulicach przez wiele dni
le¿a³y zw³oki ludzkie. Ludzie zaczêli zabijaæ psy z obawy, by te nie oszala³y i nie
zaczê³y atakowaæ ludzi. Umierali wszyscy, bogaci, biedni, namiestnicy, wojskowi, urzêdnicy. Czêsto by³a to mieræ gwa³towna. W orszaku pogrzebowym niesiono zw³oki dwóch czy trzech zmar³ych jednego dnia w tej samej rodzinie40.
37

Trebeliusz Polion, Boski Klaudiusz, 12 1, w: ¯ywoty cesarzy , dz. cyt., s. 363.
Por. Euzebiusz z Cezarei, Historia kocielna , dz. cyt., IX 78, s. 401.
39 Tam¿e, IX 8 1, s. 402.
40 Por. tam¿e.
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Euzebiusz z Cezarei, który nie by³ wiadkiem naocznym zarazy i wypadki
312 r. n.e. zna³ jedynie z przekazu wiadków, stworzy³ opis klêski zbudowany
z topicznych elementów41. Wydaje siê jednak, ¿e nie ma podstaw, aby celowa
propagandowoæ pracy Euzebiusza podwa¿y³a wiarygodnoæ istnienia samej zarazy. Mo¿na mieæ jedynie w¹tpliwoci, co do jej ogromu i zasiêgu.
Zupe³nie inaczej pokaza³ zarazê Ammian Marcellinus. Ammian w swoim
dziele Rerum gestarum libri XXXI (w polskim t³umaczeniu Dzieje Rzymskie) opisuje zarazê, która dotknê³a mieszkañców obleganej przez Persów Amidy w 359 r.
n.e. Tymczasem do ró¿nych nieszczêæ miasta, w którym nie nad¹¿ano chowaæ
trupów le¿¹cych na ulicach  pisa³  dosz³a jeszcze zaraza42. Opisana przez
Ammiana zaraza trwa³a 10 dni i poch³onê³a niewiele ofiar43.
Zaraza i wszystkie inne nieszczêcia, jakie dotknê³y broni¹c¹ siê przed Persami Amidê, dodatkowo wzmacniaj¹ tragiczne prze¿ycia jej mieszkañców. Mo¿e
te klêski wymienione s¹ dla podkrelenia beznadziejnej sytuacji obleganych Rzymian, dla usprawiedliwienia nieuchronnej pora¿ki, która po 464 r. n.e. odebra³a
Rzymowi Amidê? Pomimo niejasnych intencji autora, nie wydaje siê zasadnym
podwa¿anie w najmniejszym stopniu wiarygodnoci opisanej przez niego zarazy.
3. PLAGA JUSTYNIANA
Gdy w VI wieku mylano, ¿e Justynian doprowadzi do scalenia ziem Cesarstwa Rzymskiego, podzielonego przez Teodozjusza Wielkiego, na drodze do przywrócenia jednoci imperium stanê³a zaraza, która wed³ug Prokopiusza z Cezarei
mia³a spowodowaæ, ¿e ( ) ca³a ludzka rasa prawie wyginê³a44. Nazwana przez
potomnych plag¹ Justyniana, opanowa³a prawie ca³¹ Europê.
G³ównym ród³em dla poznania zarazy s¹ Ksiêgi o wojnach Prokopiusza z Cezarei45. Autor by³ w Konstantynopolu, kiedy w 542 r. n.e. do miasta dotar³a zaraza. Kontynuatorem opowieci Prokopiusza z Cezarei by³ Agatiasz Scholastyk.
W swoim dziele, Historia, Agatiasz odnotowuje powrót zarazy w 558 r. n.e.46.
Wiadomoæ o zarazie potwierdzi³ równie¿ Jan z Efezu, który swoj¹ Historiê pisa³,
41 Por. P. Janiszewski, ¯ywio³y w s³u¿bie propagandy, czyli po której stronie stoi Bóg. Studium
klêsk i rzadkich fenomenów przyrodniczych u historyków Kocio³a IV i V wieku, w: Chrzecijañstwo u schy³ku staro¿ytnoci. Studia ród³oznawcze, t. III, red. T. Derda i E. Wipszycka, Kraków
2000, s. 33.
42 Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, 19 4 1, t. III, t³um. I. Lewandowski, Warszawa
2002, s. 276.
43 Por. tam¿e, 19 4 8, s. 276277.
44 Prokopios of Cezarea, History of the Wars, II, XXIIXXXIII, London, Harvard University
Press, Cambridge 19141928, s. 48.
45 Por. tam¿e, s. 52.
46 Por. Agathias, The Histories, w: Corpus Fontium Historia Bizantinae, Berlin 1975, s. 164.
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podró¿uj¹c po Cesarstwie w czasie trwania zarazy. Druga czêæ dzie³a zawarta
zosta³a w Kronice PseudoDionizego z Tell Mahre47. To w³anie tam pojawi³a siê,
zaczerpniêta od Jana z Efezu, informacja dotycz¹ca tej samej zarazy, o której pisa³ Prokopiusz z Cezarei.
Zaraza bezporednio dotknê³a Ewagriusza Scholastyka, który sam zachorowa³
i w jej wyniku straci³ wiele bliskich osób. Przed 594 r. n.e. napisa³ Historiê Kocieln¹, w której zamieci³ opis zarazy48.
Zaraza dotar³a równie¿ do Galii. ród³em, które o tym informuje, jest Historia Franków Grzegorza z Tours, napisana w II po³owie VI w.49.
Prokopiusz z Cezarei twierdzi³, ¿e zaraza zaczê³a siê od Egipcjan mieszkaj¹cych w Peluzjum. Potem rozesz³a siê w dwóch kierunkach: do Aleksandrii i do
Palestyny. Z Egiptu rozprzestrzeni³a siê natomiast na ca³y wiat. Czêsto zdarza³o
siê, ¿e nie atakowa³a ca³ego miasta. Czasami zostawia³a nietkniête ca³e dzielnice,
gdy w innych wymierali wszyscy mieszkañcy50. Ewagriusz Scholastyk poda³, ¿e
na chorobê sk³ada³o siê kilka objawów. Powodowa³a przekrwienie oczu oraz opuchliznê twarzy. Potem przechodzi³a do krtani i koñczy³a siê mierci¹. Niektórzy
cierpieli na rozwolnienie51. U niektórych pojawia³y siê ropnie w okolicy pachwiny  pisa³  a na tym tle wystêpowa³a silna gor¹czka i w przeci¹gu dwu lub
trzech dni chorzy umierali, w tym samym stanie przytomnoci umys³owej i ogólnego zdrowia jak i ci, którzy nie zostali tym nieszczêciem dotkniêci52. Ludzie
umierali tak¿e z powodu wrzodów pojawiaj¹cych siê na skórze.
Prokopiusz z Cezarei wymienia jeszcze jeden z objawów chorobowych, dope³niaj¹c przekazu Ewagriusza Scholastyka: Lecz w niektórych przypadkach jeszcze tego samego dnia, w innych przypadkach w nastêpnym dniu, a w pozosta³ych
niewiele dni póniej zaczê³y rozwijaæ siê guzy dymienicze; nie by³y one umiejscowione tylko w jednej, szczególnej czêci cia³a, która nazwana jest «pachwina»
i znajduje siê poni¿ej brzucha, ale wystêpowa³y tak¿e wewn¹trz pachy, a w niektórych przypadkach te¿ w okolicach uszu i w ró¿nych miejscach na udach53.
Opiekunom chorych wspó³czuli inni przede wszystkim z powodu trudu opieki, bowiem  jak podawa³ Prokopiusz z Cezarei  Ani lekarze, ani inne osoby nie

47

Por. The PseudoDionysius Of TellMahre, t³um. W. Witakowski, Liverpool 1996, s. 63.
Por. Vademecum historyka staro¿ytnej Grecji i Rzymu, t. III, red. E. Wipszycka, Warszawa
1999, s. 122.
49 Por. Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, t³um. K. Liman, T. Richter, Kraków
2002, s. 165.
50 Por. Ewagriusz Scholastyk, Historia Kocio³a, IV 29, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1990,
s. 200201.
51 Por. tam¿e.
52 Tam¿e.
53 J.A. Evans, Justynian i imperium bizantyjskie, t³um. B. Godziñska, Warszawa 2008, s. 34.
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zarazi³y siê chorob¹ przez kontakt z chorymi czy ze zmar³ymi54. Odmienn¹ informacjê na ten sam temat znajdujemy u Ewagriusza Scholastyka, który pomimo ¿e zaznaczy³, i¿ niektórzy chocia¿ przebywali z chorymi w ogóle siê nie zara¿ali, to zwróci³ uwagê na tak¹ kwestiê: Jedni bowiem ginêli na skutek samego
przebywania razem z chorym i dotrzymywania mu towarzystwa, drudzy  w wyniku jednorazowego tylko dotkniêcia chorego, inni  po odwiedzinach wewn¹trz
mieszkania pacjenta, inni wreszcie zara¿ali siê na targowym placu55. Ten sam
autor poda³ równie¿ ciekaw¹ informacjê o osobach, które przebywaj¹c z chorymi, dotykaj¹c ich i dotykaj¹c zmar³ych, same nie chorowa³y, ale zara¿a³y inne
osoby56.
Agatiasz, który kontynuowa³ Historiê Prokopiusza z Cezarei, opisa³ drugi
wybuch zarazy w Konstantynopolu, który nast¹pi³ w kilkanacie miesiêcy po pierwszym57. Ludzie umierali w ka¿dym miejscu, gdzie siê znajdowali. Zdaniem Agatiasza, choroba najwiêksze ¿niwo zbiera³a wród m³odych i energicznych mê¿czyzn, najmniejsze za wród kobiet58. Z wyj¹tkiem ciê¿arnych, o których wspomina³ ju¿ Prokopiusz z Cezarei, ¿e jedne umiera³y w trakcie poronienia, inne po
porodzie umiera³y wraz z dzieckiem. Podobno trzy kobiety prze¿y³y, pomimo, ¿e
ich dzieci zmar³y, prze¿y³o tak¿e jedno dziecko, ale matka zmar³a59. Zdaniem
Jana z Efezu, choroba najbardziej atakowa³a biedotê60. Bywa³o, ¿e dziennie
umiera³o 16 tys. osób. W czasie trwania zarazy doliczono siê ponad 300 tys. trupów. Ci, którzy liczyli, przy liczbie 230 tys. powiedzieli, ¿e zmarli na ulicy s¹ nie
do policzenia61. Zebrane cia³a uk³adano w stosy sk³adaj¹ce siê z dwóch, trzech
a nawet piêciu tysiêcy zw³ok. Niezliczone by³y stosy rozk³adaj¹cych siê cia³. Uk³adano martwych tak¿e na ³odziach, a do morza dostawa³a siê ropa z rozk³adaj¹cych siê szcz¹tków62.
Zaraza dotknê³a równie¿ zwierzêta, zarówno dzikie jak i domowe. Zaatakowa³a te¿ gady. Koty, psy, szczury i inne zwierzêta przewraca³y siê, le¿a³y
i zdycha³y63.
Na rozkaz cesarza Justyniana, stra¿ pa³acowa w Konstantynopolu mia³a za
zdanie pomagaæ przy uprz¹taniu cia³ wyrzucanych na ulice lub sk³adanych nad
brzegiem morza. Odpowiedzialnym za to uczyni³ Teodora, swojego sekretarza.
54

Tam¿e.
Ewagriusz Scholastyk, Historia Kocio³a , dz. cyt., s. 29.
56 Por. tam¿e.
57 Nawrót choroby nast¹pi³ w 558 r. n.e.
58 Por. Ewagriusz Scholastyk, Historia Kocio³a , dz. cyt., s. 37.
59 Por. J.A. Evans, Justynian , dz. cyt., s. 34.
60 Por. The PseudoDionysius , dz. cyt., s. 67.
61Tam¿e.
62 Por. tam¿e.
63 Por. tam¿e.
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Teodor kaza³ wykopaæ olbrzymie do³y, mieszcz¹ce po oko³o 70 tys. zw³ok, wzd³u¿
Z³otego Rogu64 i rozkaza³ je zape³niaæ cia³ami zmar³ych65.
Grzegorz z Tours, w Historii Franków, o pladze Justyniana pisze w kontekcie czynu w. Galla66, który modlitw¹ skierowan¹ do Boga, uratowa³ Clermont przed zaraz¹. W czasie jego rz¹dów, w ró¿nych okolicach szerzy³a siê owa
zakana choroba, któr¹ zwano syfilisem. Najwiêksze spustoszenia poczyni³a ona
wówczas w prowincji Arles67. Grzegorz z Tours w swoim dziele wspomina jeszcze o jednej zarazie, która szala³a w miecie Narbonne, dwukrotnie je nawiedzaj¹c. Jak równie¿ o miecie Albi, które te¿ ucierpia³o na skutek tej samej epidemii68.
ZAKOÑCZENIE
Próba usystematyzowania epidemii wed³ug jakiego z góry przyjêtego klucza wydaje siê niemo¿liwa, chocia¿ wszystkie opisy powiadczaj¹ fakt ich istnienia. Bez wzglêdu na intencje, jakimi kierowali siê autorzy, pisz¹c o nich, nie
mo¿na podwa¿yæ ich wiarygodnoci.
Wiele czynników sprawia, ze trudno jest jednoznacznie oceniæ przypadki
miertelne plagi Antoninusa czy plagi Justyniana. Wydaje siê, ¿e przekazy
staro¿ytne znacznie wyolbrzymiaj¹ straty poniesione podczas trwania zaraz, przypisuj¹c ogromne liczby zmar³ych jedynie jednemu miastu np. Rzymowi czy Konstantynopolowi. Nie zbierano przecie¿ danych statystycznych z ca³ej prowincji,
a ju¿ tym bardziej z ca³ego cesarstwa69. miertelnoæ w danym miecie zale¿eæ
mog³a od nastêpuj¹cych czynników: zaludnienie, warunki sanitarne, pora roku,
rodzaj wtórnych infekcji, które towarzyszy³y zarazie w poszczególnych miejscach,
sposób, w jaki miasto radzi³o sobie z zaraz¹. W 1995 r. zdawa³o siê, ¿e znana jest
ju¿ odpowied, jaki wirus czy bakteria ponosi odpowiedzialnoæ za zarazê w Atenach w 429 r. p.n.e.. W latach 19941995, z masowego grobu na ateñskim cmentarzu Kerameikos, wydobyto blisko 150 szkieletów ludzkich, u³o¿onych w kilku
warstwach. Wiêkszoæ znalezionych w grobie waz datowano na 430 r., a tylko
kilka na 420 r. p.n.e.
Pospieszny i chaotyczny sposób pochowania 150 szcz¹tków, jak równie¿
chronologia powstania przedmiotów sprawi³y, ¿e po³¹czono to makabryczne od64 Z³oty Róg, jest to w¹ska, g³êboko wciêta zatoka Bosforu ograniczaj¹ca od pó³nocy staro¿ytny Konstantynopol.
65 Por. The PseudoDionysius , dz. cyt., s. 38.
66 Por. Grzegorz z Tours, Historia Franków, IV 5, s. 165.
67 Por. tam¿e, IV 5, s. 165.
68 Por. tam¿e, VI 33, s. 284.
69 Por. R. Littman, Galen , dz. cyt., s. 248.
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krycie z wybuchem zarazy ateñskiej w latach 430426 p.n.e.70. Masowy grób nie
nosi³ znamion rytualnego pochówku. Prawdopodobnie du¿a iloæ cia³ zosta³a tu
w popiechu wrzucona z obawy przed dalszym rozprzestrzenianiem siê epidemii.
Tym nale¿y t³umaczyæ równie¿ rozmiary i nieregularny kszta³t mogi³y.
Odkrycie tego masowego pochówku z czasu wojny peloponeskiej umo¿liwi³o biomedyczne przebadanie wydobytych szkieletów ludzkich. Odpowiedni¹
próbk¹ do uzdrowienia materia³u genetycznego mikroorganizmów powoduj¹cych
bakteriemiê (obecnoæ bakterii we krwi) okaza³a siê miazga zêbowa, która ma
dobre unaczynienie, trwa³oæ i naturaln¹ odpornoæ71.
Wyniki badañ wykaza³y, ¿e staro¿ytna odmiana salmonella enterica serowar
typhi obecna by³a w miazdze trzech losowo wybranych zw³ok pochowanych w masowym grobie72. Naukowcy twierdz¹, ¿e zachowana sekwencja DNA by³a bardzo dobra do molekularnego wykrycia i analizy we wszystkich trzech zêbach, co
mo¿e wskazywaæ na bakteriemiê, a dur brzuszny jest faktycznie miertelnym posocznicowym patogenem73.
Aby braæ pod uwagê dan¹ chorobê zakan¹, jako przyczynê epidemii ateñskiej, musi taka choroba istnieæ w danym okresie historycznym. Czy opisy intensywnych biegunek i dyzenterii przekazane przez staro¿ytnoæ s¹ wystarczaj¹ce,
aby wysnuæ hipotezê, ¿e dur brzuszny by³ endemicznym problemem w staro¿ytnoci?
Kolejne odkrycie masowego pochówku w Gloucester w Wielkiej Brytanii,
identyfikowane wstêpnie z ofiarami epidemii nêkaj¹cej Imperium Rzymskie w II w.
n.e., byæ mo¿e umo¿liwi dalsze badania nad staro¿ytnym DNA, pobranym z odnalezionych szcz¹tków. Takie badania nie s¹ jednak mo¿liwe do przeprowadzenia
w Istambule, gdzie wykopaliska zosta³y przerwane w wielu miejscach. Jedn¹
z przyczyn ich przerwania by³a niemo¿noæ pogodzenia funkcjonowania wspó³czesnego miasta z koniecznoci¹ dotarcia do warstwy kulturowej staro¿ytnego
70 Por. M.J. Papagrigorakis, Ch.Y. Philippos, S.E. BaziotopoulouValavani, DNA examination
of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens,
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16412683>, (data dostêpu: 26.12.2007).
71 Wybranym materia³em do badañ by³y zêby, gdy¿ resztki DNA patogenów by³y obecne
w miazdze. Drancourt i Raoult przedstawili j¹ jako najlepsze zachowane i niezanieczyszczone ród³o. U¿ycie miazgi zosta³o zakwestionowane przez Gilberta, który uwa¿a³, ¿e zanieczyszczenie
rodowiskowe DNA mo¿e pozostawaæ na zewnêtrznych warstwach zêbów pomimo odka¿ania. Zanieczyszczenia te przenikaj¹ do wydobywanego DNA po pod³u¿nym roz³upaniu zêba i wyskrobaniu miazgi, równie¿ przez rêkawiczki. Jednak, jak twierdz¹ Drancourt i Raoult, w badaniu zosta³y
podjête wszystkie mo¿liwe rodki ostro¿noci. Wykluczono równie¿ pochodzenie produktów otrzymanych z mikroorganizmów pochodz¹cych z gleby, gdy¿ przebadanie gleby nie da³o takiego samego rezultatu.
72 Por. M.J. Papagrigorakis, Ch.Y. Philippos, S.E. BaziotopoulouValavani, DNA examination....
73 Por. tam¿e.
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Konstantynopola. Tak wiêc, na razie, nie mo¿na skutecznie przeanalizowaæ nastêpstw i konsekwencji tzw. plagi Justyniana.
Wed³ug róde³ pisanych epidemia na d³ugo ucich³a w Europie i zaatakowa³a
dopiero w XIV w. Zabi³a oko³o 1/3 ludnoci Europy.
EPIDEMICS IN ANTIQUE SOURCES WRITTEN GREEK AND ROMAN
Summary
The present article aims at showing the way Greek and Roman historians saw epidemics. and
what role these epidemics served.. The causes, treatment and prevention of epidemics are also shown
in various historical and literary source. The first paragraph presents epidemics as shown in Greek
literature. To start with, epidemic in Athens in 429 BC described by Thucydides is shown. The same
paragraph deals also with epidemics in ancient Rome under the guidance of Titus Livius and his
History of Rome and descriptions of epidemics in Natural history by Plinius the Older. The biggest
epidemics in Rome from the 2nd and 3rd century AD are presented on the basis of Life of Constantine
and Church History by Eusebius of Caesarea. The only saved description of Galens Antonine Plague
in Clavdi Galeni Opera Omnia, editionem cvravit C. G. Kuhn, tom X, Hildesheim 1965 is shown.
Next, the description of epidemic witnessed by Cyprian of Carthage and included in his treatise On
Mortality. Also based on the description by Eusebius of Caesarea, the epidemic from 312 AD is
mentioned. Epidemic in Amid appears thanks to the materials by Ammianus Marcellinus in The
Roman History. The 6th century is dominated by the epidemic called Plague of Justinian which
was described by Procopius of Caesarea in History of the Wars, John of Ephesus in Ecclesiastical
History , Evagrius Scholasticus also in Ecclesiastical History and Agathias in The Histories.The
scope of this epidemic is also observed in the description by Gregory of Tours in The History of the
Franks. Each of the epidemics is presented together with the preceding and accompanying events.
To explain why problems of this kind are used in this article, M.Grmks word can be used. To
present all the important problems connected with this subject: The history of contagiou sdiseaseswould be the size of an epic. Legions of the deadwould have to be described together with inexpressible pain, great variety of microorganisms, their biological changeability, the role of population density etc..
Keywords: epidemic, pestilense, plague
Nota o Autorze: dr Judyta Iwañska  adiunkt w Katedrze Historii Staro¿ytnej na Wydziale
Nauk Historycznych i Spo³ecznych Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
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