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EWA BUGAJ
f nstytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan

Zaraza W świecle rzymskim
w Czasach AntoninÓw

ktźrego kr tki i drobniuchny

Marek Aureliusz, Rozmyślania, Y, 24.1

Wnet będzicsz pytem lub szkieltten, rylko imienien
gtos. A to, co się w Ąciu szacunkiem otacza wielkim _ t
ze sobąlub do dzieci sprzeczających sĘ, skłonnych do śm
dliwość i prawda _ ,na Olimp z ziemi o drogach szerok,itl
strzegalnt, jat zmiennt i nietrutate, a zmysty - cbmne i z
żeli stawa wśr d takkh ludzi to mamośo C6ż więc? Spt
pozosĘe, aż ten cza nadejdziŁ? C6żw innego jak nb czcić i uwiclbinć bog6w, dobrze czynii ludziom, zrnsić kh lub
tr4mać sĘ od nith z dah. I pamĘtnć o Ęm, że ws4stko, co jest poza granicami twej kntyfzycznej i duchowej, ani
do ciebie nie nabĄ, ani od ciebie nie zale4,

Marek Aureliusz, RozmyśIanią, Y, 33,2

T.t pidemie, głÓd, wojny i katastrofy natu-

|-{ ralne na|eządo rych zjawisk, kt6re na
-L-,l pr zes t rz e n i d z i ej Ów naj d otkl iwi ej wp ły-
wały na losy ludzi oraz Powodowały najbar-
dziej znaczące Ązysy umieralności t załama-
nia wzrostu demograficznego - podobnie
bywało w czasach rzymskich. Pomimo tego
dopiero w latach ostatnich kwestie te zaczę|y
skupiać większe zainteresowanie badaczy,
w tym także historyk w i archeologlw,ktlrzy
na kanwie szerszych studiÓw demograficznych
podejmują coraz chętniej takżę owe tematy
(por. m.in. Suorn 2003, s.257-257; ScHrIoEr
2001,s. 30-32). Najczęściej rozwazanymi za-
gadnieniami odnoszącymi się do chorÓb za-
kaźny ch starozytnośc i grecko- rzymskiej są te,
ktÓre dotycząznaczenia i zasięgu rozmairych
epidemii wraz z ana|iząich konsekwencji spo-
łeczno-gospodarczy ch or az demografi cznych
(SarmnEs 2002, passim; 7997, s. 221-293).
!7 przypadku antycznego Rzymu szczegllnie
dyskutowane są aspekry demografi czne kryzy -

su i upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego,
gdzie epidemie mają być jednym z zasadni-

czych czynnikÓw przemian i przyczyn deka.
dencji (Suorn 2003, s.251,255).

Problemaryka niniejszego artykułu ogni-
skuje się wokÓłjednej z największych epidemii
w dziejach Starozytnego Rzymu - wokÓł plagi
w czasach Marka Aureliusza, ktÓry panował
w latach 1'61-180 po Chr. _ plagi określanej
w źrldłach mianem patb Antoninf oraz jej skut-
kÓy w całym Imperium. Dane historyczne
zl.ł,ttązane z owym zagadnieniem są |iczne, acz-
kolwiek bardzo fragmentaryczne, rÓżnej wagr
i dary, coPrrycTynia się do mnogości wypowie.
dzi na temat owej zarery i rÓznorodnych inte r-
p re tacj i j ej sku tkÓw, chociaz badacze dyspon uj ą
świadectwami pochodzącymi dokładnie z cza-
s wjej panowania i biorą owe dane pod uwagę
(GnErNnrRG 2003, s. 413-425; Suorn 2003,
s.252-253; ScHuorL 2002, s. 97-774;2001,
s. 30-31 ; DuNcaN-JoNES 1996, s. 108-136; GRr-
ł'lat 7997, s' 1 60- 1 61 ; Pan'łlN 79a, s. 202-203).

Zanim bliżej omÓwię ową zarazę nąpierw
pragnę zakomunikować kilka uwag ogÓlnych
dotyczących plag w starozytności, a szczeg6|-
nie w czasach rzvmskich.

1 Marek Aure|iusz, RoznyśIania, przekład Marian Reiter, PIW, Warszaula |997 (wyd. V), s. 64
2 
J.w., s. 67.



Cąmlono dotychczas |icznewysiłki aby roz-
poznać rodzaj chorÓb wyrvołujących epidemie
w przeszłości. Tym niemniej jakieś jednoznacz-
ne wnioski trudno osiągnąć. Wynika to m'in.
z faktu, iz w starozytności nie stworzono zadnej
takonomii owych chorÓb, pomimo tego, ze
śmiertelne epidemie w owych czasachpozosta-
wały ciągłym zagrozeniem. Mozemy dzisiaj opi-
sywać jedynie ich symptomy ale nie udaje się
częstokroć nazwać poszczegllnych jednostek
chorobowych ich terminami medycznymi.
Starozytni autorzy zajmujący się kwestiami
zdrowotności czy sami anĘczni medyry _ jak
chociazby j eden z największy ch |eh'ar ry czasÓw
rzymskich, ,yją,y* latach 129-1'99 po Chr., Ga-
len - by|i w rÓwnym stopniu nieprecyzyjni.
Wspomniany Galen nezywa wspÓłczesn ą prze-
ciez sobie plagę w czesach MarkaAureliusza po
prostu .wielĘ zarazą,,nie rozr1zniając jej bliżej
od innych znanych mu chorÓb (DuNcaN-Jo-
NES 1996, s. 108).

Generalnie stwierdzić mozna, ze starozy-
ni autorzy najczęściej polegali na tak ogÓlnych
okreś|eniach jak choroba, p|aga, zaraza Lub
trująca choroba (wjęzyku łaciriskim: pestis, pe.
stilentialub lues; w języku greckim: nosos,loimos,
lub tez nosos loimike) (DuNcAN-JoNES 7996,
s' 108-109). Z regu|y samo greckie słowo epl-
damios nie nosiło dokładnie takiego zn^czen|e
jakie ma dzisiaj, czyli ewidentnie zwiększonej
|iczby zachorowa najakąś chorobę (przede
wszystkim zakeźną) na określonym terenie, ale
oznacza|o po porostu chorobę zadomowioną
na jakimś obszarze (SarunEs 1997, s. 225). Co
więcej, osoby cierpiące na chorobę określaną
dzisiaj jako zakaźna, nie były izolowane od in-
nych, gdyz autorzy pism wchodząrych w skład
tzw. zbioru pism Hipokratesa nie wierzyl i
w jej zaraź|iwy charakter. To z pewnością
sprzyjało rozPrzestrzenianiu się zaraz. W Gre-
cji np., jakwspomina Plutarch w Moraliach,by-
ło w zwyczaju umieszczanie chorych przed
domostwami aby przechodzący ludzie mogli
mieć łatwy do nich dostęp co dawato im spo-
sobność udzielania rad, w szczeg1|nościw sy-
tuacjach kiedy sami doświadczyli juz podob-
nych dolegl iwości (za Sarr,tnEs 1991 , s.225
i przypis 312).

Jeśli chcielibyśmy przy1rzeć się bliżej kon-
kretnym chorobom zakaźnym występuj ącym
w środowisku śrÓdziemnomorskim to wypada

strryierdzić, iz nie uległy one az tak wielkim
zmianom pomiędzy czasami entycznpi i p6ź-
niej szymi, a przeobrazenia dotyczyć mogą głÓw-
nie ich wpływu i zasięgu..Większość infekcji
zak'aźnych, ktÓre rQzPozfiawane są w czasach
plźruejsrych istniała prawdopodobnie już w sta-
rozytności - a były to m.in. zapewne ospa' ma-
|aria, gruź|ica, tyfus, odra i trąd (SarltnEs 1991,
s.225-293).

Nie mamy pewności, ktÓre z powyżej wy-
mienionych epidemii fakrycznie dominowały,
z powodu podnoszonej już ignorancji me-
dycznej Starozytnych czasÓw' Ale mankamen-

ry tradycji lekarskiej w tym wzg|ędzie nie po-
winny nam Przysłonić istoty tej jakże okrutnej
przesz|ej rzeczywistości, w kt.Órej zarazy mv-
siały być czymś nieuchronDYlTl, powtarzają-
cym się i oczywistym, a wielkie epidemie są tak
często wymieniane np' przez rzymskich kro-
nikarzy, ze wspÓłcześnt musieli uwazać je za
coś powszechnego (Sarrłnrs 7997, s' 243
DuNcaN-JoNES 1996, s. 108-109).

Starozytni ponadto dzielili częstokroć dzie-
je na lata pomyślne czy|t także zdrowe oraz ne
te, ktÓre byty .naznac z.one j aki mi ś chorobami,
w|eszczącyrni z reguły inne zte wydarzenia,
a spotykamy to juz w relacjach dotyczących
Grecji. Tukidydes w swym dziele Wojna pelo-
p oneska wspomina zet azę, straszni e pu stos zącą
I n|szczącą Helladę, ktÓra wtaz z innymi nie-
szczęściami, takimi jak trzęsienia ziemi,
zaćmienia słorica, susze i głÓd postępowata
wraz z wojną, ktÓrą opisyr'vał, a do tego mo-
mentu wedle autora w dziejach Grecji wszyst-
ko toczyło się bardziej pomyślnieJ.

Powracając do czasÓw rzymskich zauwaĘć
w1ryada' ze zarazy w świecie, ktÓry objęry był
cywilizacją Rzymu wybuchały wiele razy, za-
rÓwno w okresie Republiki, jak i Cesarstwa,
mając zrlznlcowany przebieg, zasięg geogra-
flczny i skutki. Według zachowanych przeka-
z6w, głlwnie historiografi cznych, najwięcej
z nich wystąpiło jednak w pierwszych wiekach
Republiki, a przedewszystkim w 2 poł. V w.
I na początku wieku [V przed Chr. (Suorn
2003, s.252).

W okresie Cesarstwa natomiast, oprÓcz bę-
dącej przedmiotem niniejszego tekstu drama.
tycznej plagi czasÓw AntoninÓw i stosunkowo
licznych p|ag przypadających na czasy p6ź-
niejsze, w tym szczeg1|nie na schyłek antyku,

JTukidydes, Wojrupeloponeska, KsięgaI23-24,przekład Kazimierz Kumaniecki, Czytelnik,.V/arszawa 2003,s,28'
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wiemy na przyk-tad, iz za panowania Nerona,
jesienią 65 r. po Chr. wybuch|a zaraza, ktÓra
siała spustoszenie i spowodowała, jak podają
Swetoniusz iTacy, śmierć wielu osÓb:

[...] Do tak wielkith nieszczęść i haniebnych wy-
stępkfw, wynikających z charakteru Pryncepsa, dotą-
cryty stę jeszcze pewne kkski pr4padkowe: zaraza
ntorowa jednej jesieni, kiedy tr4dzieści tysĘcy pogrze-
b6w zapisano na rąchunek Libitytty.'.a;

[...] Rok Ęlu zbrodniami skalany także bogotł,ie
burzani i chorobami napiętnowali. Knmpanię spusto-
sq,t huragan, kdiry wilb, plantacje drzall i pbny wszę-
dzie rozmiłjtt i gwałtowność swą aż w pobliże stolicy
przeni1st, gdzie szalejąca zaraza ulśr6d ludzi wszyst-
kich warstw szerzyta spustoszenie, bez żadnych do-
strzegalnych znian atmosferycznych. Domy petne byty
trup6w, ulice pogrzebłw; nikt bez względu na płeć
i wiek nie byt wolny od niebezpieczeitstwa; wolno uro-
dzona ludność, zartiwno jak niewolnĘ, nagle ginęła,
wśr6d lamentłw matżonek i dzieci, kt6re choć jeszcze
przy chorych siedzialy, choć jeszcze zmartych -optaki-
waly, często ru Ęm sarnyffi stosie byty spalane5.

okolicznościami sprzyjającymi występo-
waniu zarazby,ta z pewnością koncentracja lud-
ności, ktÓra sprawiała, ze w dużych miastach,
jak Rzym, choroby zakaźne rozprzestrzenieły
się szybko, szczegl|nie w miesiącach gorąrych,
takichjak sierpie i wrzesieri. Potwierdzająto
ustalenia bada na temat sezonowości epidemii
i nNiązanej z nią sezonowości zgonlw w Rzy-
mie republikariskim, jak rÓwniez rezu|taty
studiÓw z plźniejszych epok historycznych.
Bardzo istotny jest takze fakt występowania
epidemii w wojsku. Badania porÓwnawcze
ujawniają corez częściej, ze w dawnych wiekach
podczas wojny znacznie więcej zo|nierzy umie-
rało wskutek chorÓb ntz dzia|a nieprzfaciel-
skich. Masowe skupienie ludzi na niewielkich
prze strzen iech, pr zy braku e lementamych środ -
kÓw walki z epidemiami, prowadziło do śmier-
ci bardzo wielu zo|nierzy właśnie z powodu
chorÓb infekcf nych. Wreszcie istotną okolicz-
no śc ią sp r zy1 aj ąc ą wys tęp ow aniu zar az był tak-
ze gł d - brak poąrwienia lubjego niedostatek
pociągał za sobą rÓwniez choroby, a ogÓlne
osłabienie organizmu sprzf ało zachorowalno-
ści i śmierci (Suorn 2003, s,252-253).

V/racając do rzymskich przekazÓw histo-
riograficznych, to opr1cz przytoczonych już

powyzej, stwierdzić wypada, że głÓwne dane
doty czące p lag w Rąrmie zawdzięczamy j ednak
dziełu Liwiusza (59 przed Chr. - 77 po Chr.)
_ Dzitje R4mu od zatożenia niatn, w ktÓrym au-
tor niewąęliwie oparł się na przek'azach innych
rą.mskich pisarzf, zw|aszcza młodszych anna-
listÓw oraz Pozostałych znanych sobie history-
kÓw (S,uLARES 199t, s. 243 i przypis 342;
DurucłN-JoNES 1'996, s. 110.111). Analizując
skrupulatnie wzmiankowane przez Liwiusza
epidemie mozna wy|iczyć, że pojawiały się one
w j ego wcze śniej s zej narracj i najpi e rw śred nio
co 8 lat (konkretnie 8,25 pomiędzy rokiem
4%) a292 przed Chr.), aplźniej o epidemiach
wspomina częściej i miałyby występować śred.
nio co 4, 8 lat (pomiędzy rokiem 212 a 165
przed Cfu.) (DuvcaN-JoNES 7996, s. 1 10-1 1 1).

Zko|ei w czasach, co do ktÓrych brak za-
chowanych fragmentÓw dzieła Liwiusza epide-
mie miałyby być rzadsze, tym niemniej wydaje
się, ze najprawdopodobniej choroby wtedy
wcale nie malały, a jedynie nie mamy o nich
wzmianek pochodzących z Dzitj w R4mu, na-
tomiast u innych pisarzy starozytnych być mo-
ze nie zasługiwały na szerszy opis.

Srwierdzić mozna, ze historyczne opisy
plag cechuj e zawsze pewien stopie srylizacji,
pojawiają się toposy przydające narracji efek-
tÓw literackich, aczkolwiek studia nad owymi
źr6d|ami przekonująbadaczy, ze oprÓcz nie.
uniknionej i celowej stylizacji, zasadniczo re-
lacjonują one prawdopodobny przebieg wyda-
rze mając1ch najczęściej podobn ie rczgrywać
się podczas wybuchu epidemii. PorÓwnując
rozmaite przekzry R.P. Duncan-Jones doszedł
do wniosku, ze większość uwag dotyczących
plag, ktÓre pojawiają się w narracji Liwiusza,
powtarza się rÓwnież iw innych źrÓdłach sta-
rozytnych historykÓw (DuNcnN-JoNrs 7996,
s.772-115). Są to przede wszystkim wzmian-
ki wskazujące na następujące zagadnienia:

1, Y,'ryzys powołari do armii.
2. Smierć ludzi w wyniku plagi poprze-

dzona by*' pomorem zwierząt.
3. Powazna plaga zbiera swe zniwo w cią-

gu zaledwie kilku dni.
4. Wpływ zerazy moze być r6zny na roz-

maite grupy społeczne i rozmaicie odciska się
na ich połozeniu.

4 Swetoniu.sz , ZW9Ę Cezardw, T. II, Nero, Rozdział 39.1, przetadJanina Niemirska-Pliszczyriska, De Ęostini' War-
szawa2004. s.433.

5 Taryt, Roczi'nihi,Księga 16.|3, prze&ad Sewe ryn Hammer, CzytelniĘ Warszawa 2004, s.378.



5. Podczas plagi pojawia się wielka i lość
zwłok, ktÓrym niejednokrotnie nie moznajuz
zapewntć systemafycznych, zgodnych z obo-
wiązującym rytualem pochÓwkÓw, więc by-
wają porzucane lub składa się je w masowych
mogiłach'

6. Nie zauweza się psÓw, sępÓw i innych
^nrlerząt drapieżnych, pomimo tego, ze wokÓł
gniją pozostawione zwłoki'

7. Podejmuje się specjalne przedsięwzięcia
religijne aby wspomagały walkę z zarazami' a sa-
me plagi by*"ją często postrzegane jako V'ery za
przewinienia i nieprawość'

8. Zgubne iśmiertelne choroby miały z re.
guły docierać z Południa lub ze Wschodu' Pli-
niusz Starszy pisał, ze zarazy zawsze wędrują
z południowych obszarÓw ku zachodowi,
a przede wszystkim pożywką jest dla nich
Egipt6..Wymienia się tez Etiopię, Libię, a na
wschodzie Azję Mnigszą/. Generalnie w ob-
rębie basenu Morza SrÓdziemnego kierunek
rozprzestrzeniania się chorÓb ze wschodu na
zachld znajduje tez potwierdzenie w regular-
nych ruchach statkÓw z towarami przemiesz-
czającymi się najintensyvniej ze wschodu na
zach6d, i to głÓwnie wiosną oraz latem.

9. Wybuchy epidemii, zapewne dla pod-
kreślenia efektu wypowied zi, kazdorazowo
w źrÓdłach historycznych określane bywająja-
ko najgorsze zwszystkich, ktÓre w ogÓle mia-
ły miejsce.

10. v/ społeczeristwach o niezbyt rozwi.
niętej wiedzy medycznej, kt6ra nie pozwalała
wyjaśnić przyczyn epidemii, a to dotyczy Sta-
rozytności grecko-rzymskiej, oskarzano o ich
wywoływanie rozmaite grupy ludzkie, ktÓrym
okazywano nieprzychylność - mogli to być
więźniowie lub po prostu wrogowie. Tak wy-
jaśnia wybuch epidemii sam Tukidydes, t'wie.r-_dząc, 

ze wTogowie Aten zatruli tam studnie8.
Przechodząc do bliższej ana|tzy p|agtr z cza-

sÓw Marka Aureliusza, podkreślićwypada, ze
wyrlznia się ona spośrÓd wszystkich innych
zerez rzpskich z powodu kilku przycap. Jest
tojedyna zP|Ęrzymskich, ktÓra posiada prze-
kazy pozostawione Przez naocznychjej świad-
kÓw, w tym wspominanego juz samego Gale-

na, przybocznego |ękarza Marka Aureliusza
i Lucjusza'Werusa. Jest to takze jedyne zereza,
co do ktÓrej mamy |tczne, powtarzające się
wzmianki pochodzące z czaslw plźniejszych,
Kasjusza Diona, Ammiana Marcellinusa, Eur-
topiusza, orozjusza i innych. Co więcej, siła
i zasięg p|agi najprawdopodobniej mialy cha-
rakter pandemii (Suorn 2003, s. 253).

Ponadto ogromna i lość datowanych in-
skrypcji, papirusÓw i monet, ktÓre pochodzą
z terenÓw Imperium Romanum iwskazują na
II stulecie po Chr., dostarcza wielu niezmier-
nie waznych informacji. Rzucają one światło
na proccsy spoteczne i ekonomiczne zacho-
dzące w okresie plagr, i to zarÓwno w ltalii, jak
i w prowincjach.

Sama zereze, identyfi kowana najczęściej
z ospą' chociaz niektÓrzy badacze nie wyklu-
czająinnych chorÓb (Snlunrs 7997, s. 230,
250-255; DuNcaN-JoNES 1996, s. 116, przy-
pis 86), prawdopodobnie przyniesiona przez
armie ze wschodnich obszarÓw basenu Morza
Śr dziemnego na zachldpo kampanii Lucju-
sza Werusa przeciw Partom, wydaje się po
raz pierwszy pojawiać w 165 r. w Smyrnie,
aw 766 dociera do Rzymue. Fakt ten powo-
duje między innymi opuszczenie miasta przez
Galena, ktÓry udał się do rodzinnego Perga-
monu' czym nie zyskuje w oczach niektÓrych
badaczy pozyrywnej ocenyjako lekarz (Sarlt-
RES 1991, s. 255), aczkolwiek po krÓtkim po-
bycie w Azji Mniejszej medyk wezwany został
na powrÓt do Rzymu, aby s|użyć Pomocą
Markowi Aureliuszowi i Lucjuszowi Weruso-
wi, ktÓrym towarzyszyw 168 r. w podrÓzy do
Akwilei. 

'W 
roku 167 oznaki wzmozonej

śmiertelności ludzi obserwowane były na te-
renach Dacji. Wiemy, ze pob6r do legionÓw
w roku 168 przebiegał w Egipcie wyjątkowo
opornie w stosunku do czasÓw wcześniej-
szych. Po koniec roku 168 Marek Aurel iusz,
kt6ry przebywał w Akwilei, gdzie stacjonowa-
ły na postoju zimowym legiony, powrÓcił
spiesznie do Rzymu gdyz w obozie zaczę|a
szerzyć się zareza. W Egipcie na przełomie lat
1 68/ 1 69 od notowano wyj ątkowe zmniej sze nie
w przypływie podatk w. Większość danych

6 Por. Pliniusz, Historia Naturalna, T. Il, Księg3 )o(VI 1, przeklad lrena i Tadeusz Zautadzcy, De Agostini, Warszawa
2004 ,  s .217  i 219 .

7 Por. Tukidydes,Wojna pe|oponeska,IGięga I147-49,przekład Kazimlerz Kumaniecki, CzytelniĘ Warszawa 2003, s' 110.
Ó I.w.
9-Wszystkie kolejne dary doryczyć będą wytącznie czasÓw po narodzeniu Chrystusa, więc w dalszej części tektu skÓry

to oznaJmuJące zostaną Pomlnlęte .
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historycznych prze mawia ponadto za tym, iz
w armii rzymskiej odnotowywano katastro-
ficzne Straty ludzkie postępujące nieustannie
do roku 772, a będące wynikiem, oprÓcz to-
czonych w owych czasachwyczerpująrych wo-
j en, przede wszystki m zer ary (DuNcaN-Jowss
1996, s. 116-117; Gruruar 7997, s. 158-160).

Plagi miały w Ówczesnej rzeczywistości
z całąpewnością zdolność do przemieszczania
się na wielkie odległości, a streĄ' kulturowe nie
stanowiły dla nich zadnych barier..Wystarczy
tutaj dodać' ze w II w. epidemie zaczę|y być co-
raz częstsze w Chinach, a siedem z jedenastu
poświadczonych źr6d|owo chiliskich plag owe-
go stulecia przypada na lata 160-190, czyli rÓw-
niez czasy AntoninÓw (DuNcaN-JoNss 7996,
s . 1 1 7 ) .

Jeśli chodzi o świadect'wa literackie i histo-

ryczne autorÓw wspÓłczesnych omawianej
pestk Antotlitti to są one rozmaite, sądzę jednak,
ze warto za niektlrymi badaczami przyoczy ć
tutaj kilka uwag r wniez na ten temat.

Przywotywany juz wielokrotnie Galen,
wspomina w swych pismach plagę bardzo wie-
le razy, a ich fragmenry ilustrują niezwykle
dramaĘczny jej przebieg. Zko|ei grecki retor
El iusz Arysrydes (117 lub 129? - ok. 190),
o ktÓrym wiemy, izbył osobą obsesyjnie zain-
teresowaną slvym stanem zdrowia, pozostawił
nam wjednej ze swych mÓw (Orationes 48.38-
-44) tłkĄoto relację: ,,Zdarzy|o się to na przed-
mieściach (Rzymu) w pełni lata. Plaga zaate-
kowata prawie wszystkich moich sąsiadÓw.
Najpierw zachorowali dwaj z trzech moich
służąrych, jeden po drugim, ale wkrÓtce wszy-
scy musie|i trafić do łÓzek, obaj młodsi i Ów
starszy. V/ koricu choroba zaatakowała i mnie.
Z miasta przybyli lekarze a ich pomocniry zo-
stali wykorzystanijako słuząry. Nawet niektÓ-
rzy z|ekarzy mnąsię opiekujący także pełnili
funkcję słuzących. Cały mÓj inwentarz zwie-
rzęq rÓwniez się rozchorował. Jeśli ktokolwiek
prÓbowat poruszać się' narychmiast padał mar-
nvy pod drzwiami. Wszysry wokÓł pogrązeni
byli w rozpeczy' płaczu,jękach i wszelkich tnrd-
nościach. W mieście panowała podobnie prze-
r azająca choroba... Dotkliwie odcz ułe m pale nie
przyjmowanej gorzkiej mikstury... powstrzy-
mywano mnie przedjedzeniem...Z czasem le-

karze poddali się i byli bezsilni'.. oznajmili mi,
ze wlłrÓtce ulnrę... $ednalrże po wizjach, w ktÓ-

rych pojawili się fuklepios iAtena) wziąłem wą.
trÓbkę gQsi..' potem trochę kiełbas... i tak krok
po koku powoli wyzdrowiałem. Gorączka nie
opuszcza|a mnie jednak całkowicie, a trwało to
do czasu az najdrozsze, wykarmione przeze
mnie przybrane dzieci zmarly".lo

Kolejny autor, rÓwniez ,yjącry za panowa-
nia Marka Aureliusza to Lukian (ok. 120-190),
pisarz i retor grecki, ktÓrego ton wypowiedzi
jest sarkastyczny. Być moze śmiertelne epide-
mie byly dla niego czyrnś naturalnym i stawał
się na nie nieczuły.Jedna z jego relacji, będąca
pamfletem wymierzonym w fałszywego pro-
roka, Aleksandra z Abonutejchos, dowodzi jed-
nak przede wszystkim powszechnego strachu
ludzi przed epidemiami i pokazuje, ze w mia-
stach greckiego wschodu, plaga postrzegana by-
ła jako kara i nalezato przed nią prÓbować się
chronić. Pisał on (Altksandros e Pseudomantk 36):

,,Była wyrocznia i zaklęcie, ktÓrą kapłan
Alekander rozesłał do wszystkich ludÓw pod-
czas zarazy; to jeden wers: .Febus-słoóce bÓg
nieostrzyżony powstrzymuje napÓr chmur pla.

s'. ow napis widniał na kazdych drzwiachja-
ko zaklęcie mające odstraszać zarazę, jednakże
w większości wypadkÓw dawało to rezultat od-
wrotny' Były nawet takie domostwa z wypisa-
nym zaklęciem, ktÓre szczeg1|nie ucierpialy
gdyz zostały całkowicie wyludnione! Nie przy-
puszczem aby mieszkaricy zostali właśnie za-
atakowani z powodu tego wersu _ ale z jakiś

PrzycTyn tak się dzia|o. Mozna sądzić, ze|udzie
odrzucali ostrzeżenia przed zaraząi zy|i zbyt
beztrosko poniewaz myśleli, ze rnajązakJęcie,
ktÓre ich przed nią ochroni i jakiś .Febus-słori-

ce' odciągnie plagę swymi strzałami!''.l 1

RÓznorodne opisy zarazy, jakjuz wspomi-
nałam, pochodzą rÓwniez z plźniejszych ź16.
deł historycznych i przekazują najczęściej jej
porazające skutki. Dla przykładu w re|acji za-
mie szc zon ej w S criptores H istoriae Augu stae, bro -
graf Lucj usza'Werusa ( 1 3,3-5) pisze : 1...1 "rybu-chta zaś taka zaraza, że trupy wywożono na zulyktych
i ciężarourych wozach, Wt,dy to Antoninowie ustano-
wili bardzo surowe Prawa doĘczące grzebanin i wztto-
szenia grobowc1u, obawiali się bowiem, by ktoś nie
wybudowat grobowca w pobliżu donu, prawa tego

'o Cy.uję we własn)'m tlumaczeniu na podstawie przekładu na język angielski C.A. Behr'a, Przytoczonego przez R.P.
Duncan-Jones 'a (1996, s.  118).

'' Cy.uję we wlasnym tłumaczeniu na podstawie przekładu na język angielski zawyd. Loeb, przytoczonego przez R.P.
Duncan-Jones 'a (1996, s.  119).



przestrzegą się także dzisiaj, Zarazą ząbrata wiele Ę-
sięcy ludzi [ . ] (podaję za SuorR 2003, s. 253).

Z kolei w dziele Ammiana Marcel l inusa
czytemy [...] T, miasto (Seleucja) _jakwcześniej

donosiliśmy _ zdobyli dow1dcy wojsk cezara Werusa,
wyrwali z cokołu posąg Apollona Komajosa i prze-
wieźli do R4mu, gdzie kaptani bdstw umieścili go
w świątyni Apollina PalatytĄskiego, Powiadają, że po
zabraniu Egoż pomnik'a i po spabniu miasta żotnierze,
kt6r4 przazukiwali świąĘnię, znaleźli wąski otw6r.
Kiedy go rozwarli, aby znaleźć jakieś kosztowności,
z pewnego niedostępnego dla ludzi miejsca, kt re byto
zamknięte dzięki tajemnej sztuce kaptan w chaldej-
skkh, ulydostala się jakaś zaraza z pierwotttych cza-
s6w, Miala w sobie sitę nieuleczahrych chor b i w epo-
ce rwego Werusa i Marka Antonina od samych grank
perskich aż po Ren i calię ws4stko skazita śmiertel-
ną irtfekcją.1z

Biorąc pod uwagę Przytoczone powyzej
krÓtkie i wybrane relacje historykÓw oraz
innych pisarzy anĘcznych dotyczące p|ags cza-
sÓw AntoninÓw wraz z licznymi analizami
kolejnych świadecnw podejmowanymi Ptzez
badaczy strvierdzić mozną ze źr6dła pisane ilu-
strują wiele kwestii, ktÓre się z nią wląza|y.P|a-
ga wędrował'a ze wschodu na zachÓd zapewne
biorąc początek w Mezopotamii, e rozPrze-
strzeniona by|aprzez rzymsĘ armię wracającą
z wojen parryjskich.Zaatakowała Rzym' Italię
oraz prowincje. Umieralność by|a szczegÓlnie
wysoka w armii, powodując konieczność ko-
lejnych poborÓw, aby mÓc w ogÓle kontynu-
ować wojny markomariskie (GnIu,tL 7997,
s. 160). Jeden z rzymskjch annalistÓw przypi-
suje szczegÓlne ataki plagi na lata 168 i 172,
a drugie z Ęch uderzeri wyjątkowo silnie mia-
ło odbić się na armii (DuNcaN-JoNrs 7996,
s .  120) .

Warto obecnie przy1rzeć się skutkom plagi
czasÓw AntoninÓw, a problem ten jest w ostat-
nich latach tematem znaczących dyskusji
t wzbudza bardzo wiele kontrowersji (BacNau
2000, s.288-292;2002, s. 114-1,20; ScHunrt
2WĄ s.97-714; GnTnNBERG 2003, s.413-425).

Najpierw nalezałoby rozwazyć wpływ za-
razy na wielkość populacji. Niestery brakjest
danych liczbowych mÓwiąrych o skutkach de-
mograftcznych epidemii bądź informacji
umozliwiaj ących ich kwantyfi b.ję. NiektÓrzy
badacze utrzymują nawet, ze zmar|o wÓwczas

14-20% ludności, a mogto to mieć mieisce
między innymi w Egipcie, Ital i i ,  Gal i i  oraz
prowincjach naddunajskich, i to w okresie nie-

ki epidemii mogły być dramatyczne,jednak
szybko je wyrÓwnano. NiesteĘ, przeszkadza-
ły temu w znecznym stopniu kolejne epide-
mie, np. w Rzymie pod koniec lat osiemdzie-
siąrych II w' i  następna w III w., choć kolejni
historycy uwazają, ze w okresie dynastii Sewe-
rÓw liczba ludności na pewnych obszarach Ce-
sarstwa zaczę|a ponownie wzrastać, o czym
świadczy rozwÓj ekonomiczny. Na wcześniej-
sze wyludnienie niektÓrych terenÓw zdaje się
wskazywać fakt, zew czasach panowania Mar-
ka Aurel iusza osiedlono w wielu regionach
barbarzy cÓw, m.in. w Italii (SunEn 2003,
s.253-254).

Naj lepiej prawdopodobne zmteny zacho-
dzące na wskutek zaruzy moze my prześ|edzić
dzięki zachowanym papirusom na przykladzie
Egiptu, na terenie ktÓrego plaga utrzymywać
miała się najdłuzej, a badania części autorÓw,
w tym przywoływanego częstokroć na łamach
niniejszego tektu Duncan-Jones'a, ale rÓw-
nie z S cheide l'a wska zują na dewastacj ę krai ny.
Mamy w owych źr1d|achwzmianki świadczą-
ce o drasĘcznym zmniejszeniu wPływu
z podatk w i o zmniejszającej się populacji
_ nawet o 1/3 ludności.Zaobserwowano rÓw-
niez,izprzekazy wskazują na zjawisko uciecz-
ki ludności z zakazonych obszarÓw, ktÓre wy-
stępować miało na masową skalę, a taki exodus
miat zapewne miejsce takze na innych tere-
nach (DuNcnN-JoNrs 7996, s. 120-121;
ScHrtprr 2002,s. 97- 100).

Z kolei interesującym dla badaczy tropem
n"ydąe się powiązanie zarazy ze stanem Ówczes-
nego rolnictwa. Dane, ktÓrymi dysponujemy
dotyczą przede wszystkim ziem pod uprawę
zb6z, ktÓre w Egipcie brane były w dzierzawę.
odnotowuje się na nich spore zmiany, co ma
być wynikiem panowania zarazy, aczkolwiek
owe zmiany nie zachodzą grvattownie' Przede
wszystkim dzierzawione te reny zmniej szaj ą się,
a uprawiane areały stają się wyjątkowo mate.

12 Ammianus Marcell inu s, Dzieje r4nskit, T. I, Księga ru]il 6.24, przekład Ignacy Lewandowski, PrÓszyóski i S-ka,
Warszawa 2001, s. 462.



Zaraza w świecie rzymskim w czasach AntoninÓw T2I

Dalsza zmiana doĘczy okresÓw dzier zavty, te
z reguły ulegają skrÓceniu. Co więcej renty
dzierzawne, nawet te najwyzsze z czaslw zara-
zy, osiągają zaledwie połowę wysokości rent
wcześniejszych, a lvpływy z podatkÓw ulegają
znaczącemu ograniczeniu (DuNcaN-JoNrs
7996, s. 122-123; ScHrron zffiĄ s. 97).

W okresie plagi widzimy rÓwniez zantk
stosownej i skrupulatnej dokumentacji, ktÓrą
prowadzono wcześniej, a ma to zaświadczać
o powszechnym upadku gospodarczym i po-
grązaniu się w chaosie. Wyjątkowo uwidacznia
się to w malejącej liczbie dyplomÓw zakofi-
czenia słuzby w armii, ktÓre wręcz dla ponad
dziesięcioletniego okresu wzmozonej zarazy
nie są wcale znane (DuNcnN-JoNEs 7996,
s.124-125).

Dla części badaczy, przytoczone powyzej
uwag, zebrane i przedstawione głÓwnie przez
Duncan-Jones'a, obarczone sąjednak zbyt du-
zą dozą uogÓlnieri, a prezentowane wnioski
wysnute zostały ze zbyt szczup|ej i fragmen-
terycznej bazy źrldłowej aby mozna było
w przekonywujący sposÓb mÓwić, iż skutki za-
razy d|a Egiptu były az tak dotkliwe (BncNnlr
2000, s. 297;2002, s. 114-120). Nawet sam
Scheidel, ktÓry w pewnych general iach po-
dziela opinie Duncan-Jones'a, iz plaga z cza-
sÓw AntoninÓw uderzyła z wyjątkową siłą
i przyniosła powazny kryzys demograficzny
i gospodarczy, dalekijest od takjednoznecz-
nych st'wie r dze(l i p rÓbuj e p rzedstawi ć ber dziej
zrÓwnowazony model zmian populacyjnych
i ekonomicznych w Egipcie, ktÓre miały na-
stępować po 165 r. (ScHrlog'2002,s.97-114).

Najbardziej kryrycznie na temat skutkÓw
pestis Anton#?i w stosunku do zebranych przez
Duncan-Jones'a źr6deł, zarÓwno historycz-
nych, j ak i archeologi czny ch, wypowiedział się
jednakJ. GRmNSTRG (2003). Wykazal m.in. na
podstawie ana|tzy wydawania dyplomÓw woj-
skowych w poszczegÓlnych dekadach cesar-
skiego Rzymu w latach 51,-241, iz hiatusy
w ich pojawianiu się występowały niejedno-
krotnie, także w okresach, co do ktÓrych nie
ma podejrze o wystęPowanie plag (GnrrN-
srnc 2003, s. 415, fig. 1). Co więcej, wziął pod
rozwagę kolejne źr6d,ta przyteczane w pracy
Duncan-Jones'a. Mianowicie ten pierwszy dal-
szych potwierdzeri dotkliwego wpływu plagi
za AntoninÓw na zycie społeczne poszukiwat
poprzez badanie inskrypcji - konkretnie po-
przez zestawianie frekwencji ich występowa-

nia. Datowane inskrypcje, nawet co do dnia,
miesiąca i roku, miatyby u|ec znaczącej reduk-
cj i  i lościowej w okresie pomiędzy 166 a 180
rokiem, a najlepsze potrvierdzenie ma to zna-
|eźćw materiałach zebranych dla samego mia-
sta Rzymu. InsĘpcje wskazujące jedynie na
okres panowania konkretnego cesarza takze
występują w mniejszej ilości, a dla Italii na czas
epidemii Ów spadek szacowanyjest przez ba-
dacza na ok. 25%. Wreszcie budowle publicz-
ne wznoszone w Rzymie i na terenie Ital i i ,
finansowane z pieniędzy paristrvowych, mia-
łyby także powstawać w znacząco mniejszej
ilości _ ma to być spadek nawet rzędu 50"/o
w stosunku do wcześniejszych panujących
(DuNcaN-JoNEs 7996, s. 125-129).

Greenberg z kolei lwaząiz1|ość inskryp-
cjiwzięta pod uwagę jako prÓba jest zbyt ma-
ła aby na tej podstawie wyciągać jakiekolwiek
wtązące wnioski. To samo dotyczy ana|tzy
finansowanych budowli (GnETNBERG 2003,
s.416-417).

Dalsze dane obaj badacze uzyskują Poprzez
analizę aktywności wywÓrczej i rze mieś l ni c zej
- np. porÓwnując produkcję cegieł i pozyski-
wanie marmuru wykorzystywanego do deko-
racji okazałych budowli' Dzięki stemplom na
cegłach jesteśmy w stanie prześ|edzić w pew-
nym stopniu skalę i intensyvność jej produk-
cji, na tyle na ile zachowane źr6dła w postaci
owych cegieł nam na to pozwalają. Dla same-
go Rzymu wedle szacunkÓw Duncan-Jones'a
wszystko ma wskazywać na spadek produkcji
cegieł w czasach Marka Aurel iusza.W przy-
padku marmuru ma być podobnie - cesarskie
kamieniołomy we Fryg'i na terenie Azji Mniej-
szej w starozytnym Docimium zaopatrujące
R'y- i Lacjum w tak zwane paulnazzetto, sław-
ny marmur wielokolorovvy, uzywany do nry-
konywania elementÓw dekoracyjnych i ko-
lumn, wykazują eksploatację jedynie do poło-
wy lat 760', a następnie zostaje ona całkowicie

Przerwana az do roku około 772. Następnie
wydobycie zn6w postępuje ale w bardzo zni-
komym stopniu. Produkcja marmuru w in-
nych kamieniołomach, w Teos, tez na terenie
Azji Mniejszej, rÓwntez przechodzi podobny

Ęzys. Czternaście przygotowanych do trans-
portu i opatrzonych inskrypcjami blokÓw mar-
murowych nigdy stamtąd nie wypłynęł'o i za-
lega w owym miejscu, a wszystkie datowane są
na lata pomiędzy 163 a 166 rokiem (DuNcaN-
-JoNrs 7996,129-130).



Według Greenberga natomiast, jeśli prze-
analizujemy dane dotyczące produkcji cegieł
w o wiele dłuzszej skali, a także pozyskiwanie
marmuru, to uzyskujemy ponownie modele
pokazujące, iz takie wahania miały miejsce
rÓwniez w innych czasach (GnrrNnrRG 2003,
s .  418,  f ig .  8 ,  s .420,  f ig .  9) .

Zko|ei pod uwagę wartojeszczewziąć emi-
sje monet. Na emisjach ra,.mskich czasÓw Mar-
ka Aureliusza pojawia się legenda Salus - to bo-
gini mająca chronić przed klęskami (Gnlvar
7997, s. 160).Jej miano widnieje na dwÓch emi-
sjach - na tej datowanej na pierwszy rok pano-
wania orez ne okres wybuchu plagi, co jest
w petni zrozumia'te. Natomiast co do general-
nych tendencji, wedle Duncan-Jones'a maleje
w okresie zerezy produkcja denarÓw oraz se-
stercÓw dająca się prześledzić poprzez ana|izę
skarbÓw. Z koleijakaś reguła dotyczącawytwa-
rzania monet złoĘch w owym okresie czasujest
natomiast trudna do zweryfikowania zewzg|ę-
du na znikomą frekwencję z|oqch monet
w ogÓle. oprlcz Rzymu dane poświadczajątek-
ze spadek wybijania monet w Ępcie (Dt-xc"tN-
-JoNrs 1996, s. 130-134). Greenbergargumen-
tuje, iz nagłe fluktuacje w emisjach monet wy-
stępowały rÓwniez wcześniej - np. ze panowania
Antonina Piusa w latach 149-150 produkcja de-
narÓw spadła az do 93o/o e aureusÓw do 91%
(GnrrNnrnc 2003, s, 421) i ponownie osłabia
mozliwość udokumentowania poprzez wybi6r-
cze, wąsko analizowane dane skutkÓw plas..V/reszcie 

na koniec, wśrÓd innych źr6deł',
rym razem bardziej przekonujących moim
zdaniem o Ęzysie, warto odnotować jeszcze
l ist Marka Aurel iusza do obywatel i  Aten..W 

owym liście datowanym na 774-175 rok,
cesarz wspomina, ze nie ma w mieście wystar-
czającej i lości s zl achetnie urodzonych, ktÓ rzy
mogliby być członkami areopagu' kt6ry zu-
pełnie został przetrzebiony. Zatem odstępuj e
od swych wcześniejszych wymaga(taby takim
członkiem mÓgł zostaćjedynie obywatelo po-
świadczonych wstecz trzech generacjach wol-
nych przodkÓw, a nawet dopuszcza mozliwość
czlonkowsnva dla wyzwolericÓw _ wszystko
po to aby ta insĘtucja w ogÓle przetrwała
(DuNcaN-JoNrs 7996, s. 134).

Zakomunikowane przeze mnie powyzej
bardzo skrÓtowo rozmaite źr6dła, aczkolwiek
rozproszone i wybiÓrcze, poświadczająz ca|ą
pewnością pojawienie się dotkliwej plagi
w czasach Antonin w, ktÓra zapadła tah'ze

w pamięć Potomnych. Nie wiemy z ca|ąpew-
nością czy owa długotrwała i dalekosięzna
zeraza zaatakowała absolutnie całe cesarstwo.
Zapewne były miejsca gdzie ona nie dotarła.
Trzeba sobie zdavłać sprawę' że pewna fizycz-
na inercja i brak mobilności ludzi w spole-
czetistwach przed-ind ustrialnych chroniła ich
jednak przed rozprzestrzenianiem się rozma-
itych chorÓb zakaźnych. Czynnikami, ktÓre
powodowały rozchodzenie się Ówcześnie
śmiertelnych epidemii były przede wszystkim:
przemieszczanie się oddziałÓw armii i migracje
personelu wojskowego pomiędzy obozami
a domostwami; kontakry handlowe drogą mor-
ską w obrębie całego basenu Morza SrÓdziem-
nego a nawet poza nim oraz do pewnego stop-
nia zeglugawzd|uz niektÓrych rzek, jak Nil,
Ren czy Rodan. oczywiście najbardziej nara-
zone na wszystko były naprawdę duze ośrodki,
w tym Samo miasto Rzym, do ktÓrego z 16z.
nych przyc zyn pr4lezdzalo wielu ludzi.

o ile wybuch samej plagi i jej zasięg nie
w zbudza kontrowersj i, to j ej skutki przeciwnie,
pozostają wciąz przedmiotem debat. W sumie
st'wierdzić mozna' iż brak jest dostatecznych
przesłarrek przy obecnym stanie badari do uzna-
nia za wiarygodną w pełni hipotezę, ze zarazy
za AntoninÓw spowodowały istotnie spadek
|iczby ludności rzędu 20%. Niemniej jednak
niektÓrzy badacze, chcą widzieć w owej zara-
zie, jak rÓwnież kolejnej z II w. i z następnych
stuleci czynnik, ktÓry powodując istotny spa-
dek liczby ludności na niektÓrych obszarach,
m.in. w Italii, Galii i w prowincjach naddunaj-
skich, przyczynl| się do upadku Cesarstwa za-
chodniorzymskiego. Przypisywano mu takze
istotne ne gatywne konsekwencje ekono micz-
ne dla zachodniej części Cesarstwa , przy jed-
noczesnym rozwoju prowincji afrykariskich,
Syrii, Pale styny. Zastanau aj ące j est j ednak, ze
liczne epidemie z okresu wczesnej Republiki
nie zniszc4tty parisnva przy znacznie mniejszej
jego populacji i słabiej rozwiniętej gospodarce
(Suorn 2003, s. 254-255).

Bez wątpienia fenomen ten wymaga dal-
szych badaó, ktÓre podejmowane na podstawie
wszystkich dostępnych danych _ zarÓwno hi-
storycznych, jak i archeologicznych, i to anali-
zowanych z uwzg|ędnie niem występuj ących
prawidłowości i szerszej perspektywy badaw-
czej, nie ograniczonej jedynie do wąskiego
okresu czasu' moze przynieść w przyszłości
pozltywne efekty.



Zaraza w świecie rzymskim w czasach AntoninÓw
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