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Описи чуми у художніх творах античності 
та Середньовіччя

З моменту свого виникнення людина, як і всі живі 
істоти планети Земля, зазнавала нападів з боку 

мікроскопічних організмів . Коли ж людські угрупу-
вання почали збільшуватись у об’ємі, спричинені 
мікробами хвороби стали набувати епідемічного ха-
рактеру . Проте роль мікроорганізмів в якості збуд-
ників хвороби далеко не відразу відкрилася людині .  

Про багатовікові спроби людства пізнати дійсну 
причину виникнення епідемій І .І .  Мечников писав: 
“Був час, коли приписували чуму небесному гні-
ву… тоді вбивали людей на вівтарях — і цим думали 
зменшити смертність від епідемії . Пізніше, покинув-
ши область надприродного, почали шукати джерело 
чуми у впливі небесних тіл… ще пізніше намагалися 
знайти причину чуми вже на нашій планеті, вбачаю-
чи її в землетрусах і повенях” [4, с . 148] .

З часів язичництва в слов’янському мовленні збе-
рігалися назви страшних хвороб, що вказували на 
їхнє походження за волею злісного божества: віспа — 
“богиня”, чума — “божий бич” або “бог-рана” . Згідно 
Біблії, чума є результатом справедливого божого гні-
ву: “І сказав Господь Мойсеєві: піди до фараона і ска-
жи йому: якщо ти не схочеш відпустити народ мій, 
то рука Господня буде на худобі твоїй, яка в полі, на 
конях, на віслюках, на верблюдах, на волах і вівцях: 
буде морова виразка вельми важка . І підніметься пил 
по всій землі, і буде на людях і на худобі запалення з 
наривами” [1, ч .1, с . 83—84] .

Грізні епідемії викликали спалахи релігійного фа-
натизму . У 1348—1349 рр . в Німеччині, Франції, 
Швейцарії, Нідерландах виникли секти самобичу-
вання . Натовпи народу за участю жінок і дітей в до-
вгих сорочках із зображенням хреста ходили з міста 
в місто, падали перед вівтарями і хльостали себе до 
крові, виспівуючи кантати, щоб вмилостивити не-
бесний гнів . Нерідко відбувалося також биття євре-
їв, яких вважали за отруйників колодязів і розповсю-
джувачів хвороб . 

Формування адекватного розуміння значення мі-
кроорганізмів у природі та житті людини формува-
лося протягом багатьох століть . Історія епідеміології 
чекає подальших досліджень задля повної рекон-
струкції шляху свого існування . Факти, які свідчать 
про наявність епідемічних захворювань ще за 1000 
років до н . е ., можна отримати з писемних пам’яток 
різних народів: написів та малюнків, висічених на 
камені, літописів тощо . На думку І .  І .  Мечникова, 
найнебезпечнішої для людини заразною хворобою, 
яка знищувала людей протягом століть, безумовно, 
є чума: «З усіх хвороб чума залишила по собі най-
глибші сліди в історії» [4, c . 148] . Мета даного дослі-
дження — з’ясувати, чи можна вважати описи чуми у 
художніх творах античних та середньовічних авторів 
джерелом для істориків медицини . 
 Описи моровиці у творах античних авторів
Батьківщиною чуми є Схід . Вважається, що у Єв-

ропі вона з’явилася вперше за 430 років до н . е . в 
Афінах, під час Пелопоннеської війни, і була названа 
«моровиця Фукідіда» . Відомий історик давньої Греції 
Фукідід (460-400  рр . до н .  е .) сам переніс це захво-
рювання  і зміг докладно описати його симптоми в 
своїй книзі «Історія», яка мала характер художньої 
оповіді: «Вперше, як передають, хвороба почалася в 
Ефіопії, що над Єгиптом . Звідти вона поширилася на 
Єгипет, Лівію і на більшу частину володінь перського 
царя . Абсолютно раптово хвороба спалахнула також 
і в Афінах  . . . Недуга вражала усіх, як сильних, так і 
слабких, незалежно від способу життя . Однак най-
страшнішим в усьому цьому лихові був занепад духу: 
як тільки хтось відчував нездужання, то здебільшого 
впадав в повну зневіру і, вже більше не пручаючись, 
ставав жертвою хвороби; тому люди вмирали, як ві-
вці, заражаючи один від одного  . . . Вмираючі лежали 
один на одному, де їх заставала загибель, або валяли-
ся на вулицях і біля колодязів, напівмертві від спра-
ги» [8, с . 112—115] .  
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Слід зазначити, що через відсутність необхідних 
мікробіологічних та палеонтологічних доказів до-
слідники і досі не дійшли єдиної думки щодо іденти-
фікації Афінської моровиці .  Як вважають, це могла 
бути не чума, а якась інша хвороба, зокрема, нату-
ральна віспа чи кір .

Поетичний опис епідемії в Афінах дав давньорим-
ський поет і філософ Лукрецій Кар (95-55 рр . до н . е .) 
у поемі “Про природу речей”: 

«…Моровиця, той подух смертельний,
Зародившись у надрах Єгипту, надлинувши звідти 
Через повітря безкрає та понад рівнинами моря, 
Впав він, нарешті, на весь нещасливий народ Пан-

діона — 
Цілими юрбами тут і хворіть почали, і конати» [5, 

ч . 6, в . 1142—1145] . 
Не надаючи можливості, як і Фукідід, визначити 

конкретну назву «моровиці», поет вважає, що це не 
божа кара, а лише одне із жорстоких випробувань, 
які спіткають людину на життєвому шляху:

«Ось що ми тут беремо за початок, за першу засаду:
З волі богів, із нічого ніщо народитись не може» 

[Ibid ., ч . 1, в . 143-144] .    
 Чума у Флоренції в описі Боккаччо
Жорстока епідемія, що прокотилася по Європі за 

часів Середньовіччя (1347-1353 рр .) і згодом отри-
мала назву «Чорна смерть», була визнана чумою у 
пандемічній формі . Її збудником вважають грам-
негативну бактерію Yersinia pestis, що підтверджено 
генетичними дослідженнями останків жертв серед-
ини XIV століття . 

Події, які відбувалися в італійському місті Флорен-
ція під час епідемії чуми 1348 р ., яскраво описав фло-
рентійський письменник Джованні Боккаччо (1313-
1375), виходячи з власних вражень: “Чума від хворих 
переходила на здорових, котрі з ними водилися, так, 
як огонь, буває, перекидається на щось сухе або ж 
масне, яке недалечко лежить . Ба й гірше ще од того: 
пошесть переходила не лише на тих, що з недужими 
діло мали чи з ними розмовляли, а й до тих чіпляла-
ся, що тільки торкались до одежі чи ще якоїсь речі, 
хворим уживаної [2, с . 36] . Наслідки хвороби були 
жахливі: “Задля великої лічби мертвяків, яких при-
носили щодня й щогодини до всіх церков, не ставало 
свяченої землі на поховання, особливо як хотілося 
по старому звичаю кожному опрічне місце наділити; 
тим-то на цвинтарях, де все було переповнене, копа-
лися величезні ями, куди сотнями складали нанесені 
трупи, пакуючи їх шарами, як товар у корабельному 
трюмі, і притрушуючи потроху землею, доки не на-
топтували могилу до самого верху” [Ibid ., с . 40] .

Згідно сюжету, десять молодих флорентійців зали-
шили заражене місто і укрилися на віллі, розповіда-
ючи по черзі цікаві історії . Зібравши всі їх оповіді у 
формі новел у єдиний роман, Боккаччо заклав осно-
ви ренесансній новелістиці, а в описах симптомів 
чуми не поступається авторам античності .  
 Чума в Англії і її опис у романі Даніеля Дефо 
У 1348 р . чума вразила Сицилію та інші місцево-

сті Середземномор’я, а потім охопила весь європей-
ський континент . В Іспанії від неї померла половина 

жителів, і серед них — король Альфонс XI . У Франції 
чума також вражала і багатих, і бідних: від неї по-
мерли дві принцеси — Жанна Наваррська і Жанна, 
дружина Філіпа де-Валуа . З Франції епідемія поши-
рилася на Німеччину, Голландію, Англію .

В Англії чума вперше з’явилася в 1483 р ., протягом 
декількох днів охопила всю країну, а в середині ве-
ресня проникла до Лондона . Спричинені нею спус-
тошення були страхітливими: 99% хворих вмирали . 
Один автор писав, що вона була «настільки гостра і 
жахлива, що від часу існування роду людського ніх-
то не запам’ятав нічого подібного» . Епідемія тривала 
до жовтня 1485 р ., а потім зникла так само раптово, 
як і з’явилася . У ХVI ст . було відмічено ще чотири 
епідемічні хвилі . У 1506 р . спалахнула нова і ще жах-
ливіша епідемія, а на початку липня 1518 р . — третя . 
Вона лютувала протягом серпня і вересня в Лондоні, 
звідки поширилася по всій Англії .  Безліч людей вми-
рало протягом декількох годин, і в результаті загину-
ло від 1/3 до 1/2 всього населення . У країні виникла 
паніка . Англійський король Генріх  VIII, остерігаю-
чись хвороби, мандрував з міста в місто [3] .

Четверта епідемія (1529-1530 рр .) виникла в Лон-
доні наприкінці травня . Вона тероризувала жителів 
міста, в якому все життя припинилося . За корот-
кий час хвороба спричинила більше 100 .000 жертв . 
З Лондона вона перекинулася до Гамбурга, потім до 
Померанії, Пруссії, Сілезії, Данії, Швеції, Норвегії, 
Литви, Росії, Польщі . Особливо постраждало німець-
ке місто Аугсбург, в якому за 3 місяці було 15 .000 за-
хворювань . П’ята епідемія спалахнула в Англії в 1551 
р . і була настільки ж раптова, як і перша . У Лондоні 
протягом декількох днів загинуло 960 чоловік, але 
загальна кількість жертв невідома . Як писав німець-
кий історик медицини Генріх Гезер, в багатьох місцях 
вимерла половина всього населення . З хворих виду-
жувало не більше 2-3%, причому тривалість хвороби 
вимірювалася годинами . На його думку, війна і го-
лод «здаються нікчемними перед жахами поголовної 
хвороби, яка за помірними підрахунками знищила 
по всій Європі близько третини жителів» [10] .

«Велика Чума» (“Great Plague”), що вибухнула в 
Лондоні в наступному столітті, в 1665 р ., описана 
в «Щоденнику чумного року» Даніеля Дефо (1660-
1731), автора відомого роману «Робінзон Крузо» . Під 
час епідемії він знаходився в Лондоні, і на основі не-
виразних дитячих спогадів, свідоцтв очевидців (зо-
крема, свого дядька Генрі Фо), а також історичних 
матеріалів ним була відтворена похмура картина 
життя лондонців цього страшного року . Перед очи-
ма читачів постали закриті наглухо будинки, вози з 
мерцями, люди, що бредуть, як сновиди . Інколи вони 
самі кидалися в ще не зариті могили, де їх ховали 
живцем . Хвороба набирала силу: якщо в серпні до 
однієї похоронної ями вміщували 50-60 трупів, то у 
вересні  — вже близько 400 . Люди боялися виходити 
з будинку, але доводилося йти за провізією на ринки, 
звідки вони приносили смерть [9] .

 Продемонструвавши можливість віддзеркалення 
в художньому оповіданні реальних подій минулих 
днів,  Даніель Дефо у своєму «Щоденнику» створив 
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перший історичний роман, який високо оцінив ви-
знаний майстер цього жанру Вальтер Скотт (1771-
1832) . Згідно дослідженням вчених-медиків, назва-
ний роман відтворює досить реальну епідеміологіч-
ну картину виникнення і перебігу чуми . У першій 
половині XVIII ст . доктор Мід, відомий лікар того 
часу, підтвердив правильність опису чумної епіде-
мії Даніелем Дефо [5] . А в другій половині ХХ ст . 
американський дослідник, доктор Ватсон Ніколсон, 
ретельно вивчивши оригінальні історичні докумен-
ти 1664-1665  рр ., які зберігалися в колекціях Бри-
танського музею, дійшов висновку, що «Щоденник 
чумного року» Дефо — не художня вигадка, а досто-
вірна реєстрація історичних фактів, які відтворюють 
справжню історію Великої Чуми . «Аналіз джерел і 
фактів, які були використані Дефо, — писав він, — і 
порівняння цих даних з неопублікованими листами 
та іншими недоступними для нього документами, 
підтверджують обґрунтованість цього висновку . У 
«Щоденнику» немає жодного твердження стосовно 
історії Великої Чуми в Лондоні, яке б не було підтвер-
джено в ході нашого розслідування» [11, p . 97] . У мо-
нографії В .  Ніколсона наведено архівний документ, 
що відображає появу в Лондоні чумних епідемій з 
1603 по 1666 рр . [Ibid, с . 169-170]

Бюлетень смертності від чуми в Лондоні і його 
околицях з 1603 по 1666 рр.

Рік              Число загиблих Рік                  Число загиблих
1603............................33417 1645.............................1871
1605................................2124 1650.............................15
1613...............................16 1655.............................9
1625...............................35417 1660.............................13
1635...............................0 1665.............................68596
1640...............................1450 1666.............................1998

З наведених у «Бюлетені» даних випливає, що епі-
демія, яка мала місце в 1665 р ., дійсно залишила най-
жахливіші наслідки: число загиблих цього року від 
чуми склало 68 .596 чоловік . Відзначивши окремі по-
милкові моменти, наявні в романі, В .  Ніколсон ви-
знав їх неістотними . Зокрема, якщо згідно з романом 
Дефо чума в Лондоні припинилася різко і раптово, 
що не відповідає дійсності, це можна виправдати 
бажанням автора прикрасити фінал відповідно до 
прийомів художньої літератури . Проте Д . Дефо на-
писав свій “Щоденник чумного року” не лише для 
того, щоб створити історичний роман, який відтво-
рює подробиці страшної епідемії . Основна ідея цьо-
го твору аналогічна тій, що закладена в його романі 
“Робінзон Крузо” — як вижити людині в складних 
умовах . “Щоденник” Дефо попереджує людей щодо 
можливої небезпеки, закликає їх тверезо оцінити 

обстановку і вжити необхідні запобіжні заходи . Але 
на той час підставою для потрібних заходів могли 
слугувати лише інтуїтивні припущення, отримані в 
результаті багатовікового досвіду зіткнення з хворо-
бами, про дійсну природу і шляхи поширення яких 
люди ще не мали уявлення . Як зазначив дослідник 
творчості Даніеля Дефо, американський історик і лі-
тератор Джордж Старр: «Ставлення до реалій XVII 
століття було дещо відстороненим . Замість того, щоб 
вихваляти одного і жорстко критикувати іншого, 
проповідники і поети дійшли своєрідного компромі-
су: те, чого вони хотіли, було настороженою, пасив-
ною згодою і покірним відмовленням від активного 
прагнення . Залишається погодитись, що саме Крузо 
досяг омріяного ідеалу» [12, с . 193] .

У ХVII столітті наш співвітчизник, видатний епіде-
міолог Данило Самойлович (1744—1805), описуючи 
московську епідемію чуми 1771 року, також закли-
кав не перебувати у бездіяльності, а чинити всіля-
кий опір грізному захворюванню . «Шукати причину 
хвороби в небесних сферах і в зірках, — писав він, — 
означає дивитися на чуму як на страшний бич, який 
залежить від потрясінь в системі Всесвіту, а це по-
роджує в народі почуття страху, від чого ще збіль-
шуються спустошення, заподіяні чумою . То хіба не 
набагато краще підняти мужність людей, показавши 
їм на простих і зрозумілих прикладах, що з такою 
жорстокою хворобою можна боротися і що існують 
способи, які перешкоджають її поширенню” [6, с . 48] .

Висновки
1 . «Історія» Фукідіда є цінним історичним доку-

ментом, написаним живою, яскравою мовою . Проте 
наведений ним детальний опис моровиці не дає під-
стави вважати її якоюсь певною хворобою .

2 . У поемі «Природа речей» Лукреція Кара також 
не вистачає доказів, необхідних для епідеміологічної 
ідентифікації «Афінської моровиці» . Важливим є те, 
що причини епідемії він розглядає з філософських 
позицій матеріального тлумачення світу . 

3 . «Декамерон» Боккаччо має художній, а не доку-
ментальний характер, чим відрізняється наведений 
у ньому опис чуми . Цікавим з нашої точки зору є те, 
що персонажі його роману звертаються до самоізо-
ляції — одного із поширених сучасних заходів засте-
реження від зарази . 

4 . Найбільший інтерес для істориків медицини 
складає «Щоденник» Даніеля Дефо — результат по-
єднання документальних  матеріалів, власного до-
свіду та опитування осіб, що пережили епідемію . 
Заклик до активних дій при боротьбі з епідемією 
аналогічний відповідним настановам  Данила Само-
йловича . 
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В статье на основании анализа произведений Фукидида, Лукреция Кара, Боккаччо и Даниэля Дефо 
показана возможность использования современными историками медицины некоторых данных относи-
тельно эпидемий чумы в Европе от V ст. до н. э. до XVI ст. н. э.  
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Description of the plage in the works of fiction in antiquity and the 
middle ages
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Based on the analysis of the works of Thucydides, Lucretius Carus, Boccaccio and Daniel Defoe, the article 
shows the possibility of using some data on plague epidemics from the 5th century BC until the 17th century by 
the modern historians of medicine.
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