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Въведение 
 

Чумните пандемии се нареждат сред най-значимите, макар и често пренебрегвани или 

откровено подценявани, природни фактори, които оказват мащабно въздействие върху 

развитието на средновековните общества и държави. Типичен пример в това отношение 

представлява т. нар. „Юстинианова чума” ∗, избухнала в началото на 40-те години на VІ в. 

Дори най-беглият и непредубеден прочит на съвременните извори не оставя никакво 

съмнение в широкия географски и хронологически обхват на заболяването, както и в 

трайните демографски, социално-икономически и т. н. последици за политическите 

организми и изобщо за всички локални общности в Източното Средиземноморие. В този 

смисъл евентуалното включване на пандемията в контекста на общата полемика относно 

причините и формите на социалния преход във Византия разкрива нова методологическа 

перспектива пред потенциалните изследователи и същевременно предполага използването 

на един гъвкав интердисциплинарен подход към материята.  

     За огромно съжаление обаче, към настоящия момент редица аспекти от въздействието 

на „Юстиниановата чума”  върху развитието на византийското общество и държава 

остават или относително слабо и повърхностно проучени, или напълно неизяснени. 

Подобно обстоятелство не е особено учудващо, доколкото реалното начало на системния 

научен интерес към проблематиката бива поставено едва през 90-те години на ХХ в. 

Липсата на широка историографска база и пряко свързаните с нея множество „тематични 

хиатуси” неминуемо възпрепятстват разработването на цели страни от феномена.  

 

Цели на дисертационния труд 

 

Настоящият дисертационен труд си поставя за основна цел да проследи комплекса от 

фактори – климатични, екологични, санитарно-хигиенни и т. н., довели до избухването на 

„Юстиниановата чума” , както и хронологията и пътя на нейното разпространение в 

границите на Византийската империя. Паралелно с това текстът си поставя и задачата да 

очертае главните ефекти от пандемията като депопулацията, инфлационните процеси, 
                                                           
∗ В специализираната литература тя е известна и като „ Първа чумна пандемия” . 
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типовете социално-психологическа и идеологическа реакция и пр. Тук, разбира се, следва 

да бъде направена и изричната уговорка, че демографските последици от заболяването са 

представени по-скоро във вид на тенденции, тъй като липсата на достатъчно информация 

възпрепятства изграждането на дори приблизителна статистика на човешките загуби. 

      Не на последно място авторът преднамерено отказва да се ангажира с търсенето на 

пряка, директна връзка между пандемията и глобални процеси като трансформацията на 

византийския град и градски живот през VІІ-VІІІ в. (изключително привлекателна тема за 

модерната византология!), поради очевидният риск, който се съдържа в предлагането на 

подобни „лесни”, монокаузални обяснения. Този донякъде генерализиран поглед към 

специфичните условия и процеси в отделните региони на Византийската империя също 

така е продиктуван и от честото отсъствие на конкретни данни в писмените източници и 

оскъдния археологически материал. В случая може само да се изкаже надеждата, че с 

постепенното напредване на палеоклиматологичните, зооархеологическите и особено на 

палеоепидемиологичните и палеомикробиологичните изследвания редица неясни или 

спорни въпроси, свързани с екологията, епидемиологията, териториалния обхват и т. н. на 

„ Първата чумна пандемия”  тепърва ще намерят своя отговор. 

 

Хронологически обхват на дисертационния труд 

 

Хронологическите рамки на изложението са детерминирани от датите на първия и 

последния случай на „Юстиниановата чума” , регистрирани от византийските автори – 

съответно 541 и 748 г. Състоянието на наличната изворова база обаче до голяма степен 

възпрепятства изграждането на един „балансиран” в структурно отношение текст, най-

малкото поради факта, че сведенията за локалните епидемии през VІ и началото на VІІ в. 

като общ обем значително превъзхождат тези за следващото столетие и половина. 

Фокусът на дисертацията закономерно пада върху епидемичните вълни от 541-545 г. и 

743-748 г. не само защото са най-добре документирани, но и защото са най-мащабни като 

пространствен обхват, времева продължителност и несъмнено упражняват особено тежко 

въздействие върху византийското общество. 
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Географски обхват на дисертационния труд 

 

Както и самото заглавие недвусмислено подсказва, дисертационният труд се концентрира 

върху събитията в географския ареал на Византийската империя и съвсем естествено се 

съобразява с неговата еволюция в периода VІ-VІІІ в. Въпреки това, в случаите, когато 

разпространението и обхватът на „Първата чумна пандемия”  се нуждаят от някаква 

допълнителна прецизация, изложението по необходимост излиза извън очертаните по-

горе параметри.  

 

Преглед на основните извори 

 

Наличният изворов масив, който отразява избухването, разпространението и последиците 

от „Юстиниановата чума” , не е „балансирано” разпределен за периода между 541 и 748 

г. Едновековният отрязък от средата на VІ до средата на VІІ в. се отличава от следващото 

столетие не само със значителен превес в общия обем на литературната продукция, но и с 

несравнимо по-голямо жанрово и тематично разнообразие. Последвалите трансформации 

на социалните отношения, микро и макроструктурите и ценностите на античната градска 

култура през втората половина на VІІ и VІІІ в. като цяло се отразяват неблагоприятно 

върху количеството и качеството на създадените произведения. Наред с това наситената с 

есхатологичен патос обществена атмосфера допълнително съдейства за отмирането на 

наследената от Античността светска историографска традиция за сметка на богословските 

трактати, апокалиптичната книжнина и особено на набиращата популярност агиография. 

По такъв начин очертаните дотук тенденции поставят редица сериозни препятствия пред 

потенциалните изследователи на материята. Нещо повече, фактът, че не разполагаме с 

нито едно съвременно свидетелско описание на избухването и разпространението на 

чумната епидемия от 746-747 г. в Пелопонес и Константинопол, сам по себе си изглежда 

достатъчно показателен и не се нуждае от по-нататъшен коментар.  

      С оглед на изброените по-горе специфики, авторът групира наративите, съдържащи 

основната информация за „Юстиниановата чума”  по жанрове. Това решение позволява 

отчасти да се преодолеят хаотичността и тавтологиите, които евентуално биха възникнали 



 

4 

 

при един преглед на изворовата база в чисто хронологичен ред. Друго съображение в 

полза на подобен подход е и наличието на сериозен свод от текстове на латински, 

сирийски и арабски – плод на историографски традиции, чиито етапи на развитие не 

съвпадат с тези на византийската литература.  

 

* Истории: Прегледът на произведенията, принадлежащи към този жанр, по обясними 

причини започва със завършеното приблизително около 550 г. съчинение на Прокопий 

Кесарийски (?-ок. 554?) „ За персийската война” . Авторът се солидаризира с добре 

аргументираното становище на Е. Камерън, че описанието на чумата не представлява  

механично подражание на „прословутия” текст на Тукидид, а отразява непосредствените 

впечатления на византийския историк от пандемията. Едновременно с това е отчетено и 

значението на т. нар. „ Тайна история”  – друго произведение на Прокопий Кесарийски (с 

проблематична датировка), което дава ценна информация за социално-психологическата  

рецепция на заболяването в определени среди, нагласите спрямо антикризисните мерки, 

предприети от администрацията и пр. Специално внимание е отделено и на съставената 

около 589 г. „Църковна история”  на Йоан Ефески (ок. 507?-ок. 589?), която предоставя 

най-подробното описание на епидемията от първата половина на 40-те години на VІ в. В 

текста се съдържат изчерпателни данни за разпространението на чумата, демографските 

щети, които нанася; както и зловеща картина на социално-психологическата реакция на 

населението. Акцентирано е и върху стойността на „ Историята”  на Агатий Миринейски 

(ок. 532?-ок. 580?) и „ Църковната история”  на Евагрий Схоластик (ок. 536?-сл. 594) като 

основни източници за локалните епидемии от 558 и 594 г. Оценени са и уникалните, макар 

и не особено акуратни като хронология, известия за периодичното избухване на болестта в  

Тракия към края на VІ и началото на VІІ в., които се срещат в „Историята”  на Теофилакт 

Симоката (ок. 585/590?-сл. 641). Не на последно място авторът се спира и на данните за  

„Юстиниановата чума”  в т. нар. „ История на франките”  – дело на Григорий Турски 

(538-594). Продукт на меровингската културна традиция, която налага едно по-различно 

осмисляне на бедствието (поне в сравнение с византийското), неговото съчинение все пак 

предоставя задълбочен поглед върху ролята на морските и сухопътните комуникации за 

проникването на чумата в Галия и особено върху симптоматиката на заболяването. 
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* Хроники: Прегледът на произведенията, принадлежащи към този жанр, започва с т. нар.  

„ Хроника” на Псевдо-Йешу Стилит (?-518?). Въпреки че излиза извън хронологическите 

рамки на дисертационния труд, текстът е изключително важен. Подробното описание на 

неидентифицираното заболяване (често прибързано припознавано като чума), поразило 

Едеса приблизително около 500 г., би следвало да бъде разглеждано като своеобразна 

парадигма, доколкото представя всички по-важни аспекти на епидемичната обстановка – 

от множеството климатични аномалии до аграрната депопулация и инфлацията в региона. 

Отприщването на „ Първата чумна пандемия”  бива регистрирано и в ХVІІІ-та глава на 

„ Хрониката”  на сириеца Йоан Малала (сл. 490-ок. 570?). Според автора на дисертацията 

неговите бележки са твърде полезни, тъй като илюстрират стриктно диференцираната 

интерпретация на различните бедствия, както като обяснителен модел, така на чисто 

терминологично равнище. Обширен и доста зловещ екскурс върху отприщването на 

заболяването на територията на византийски Египет и Сирия през 541 г., а оттам и в 

Сасанидски Иран, се среща в ХХХІІ-ра глава на  т. нар. „ Хроника от Се’ерт” . Специално 

внимание е посветено на анонимното допълнение към „ Хрониката”  на Марцелин Комит 

(ок. 460?/470?/490?-сл. 534?) и „ Хрониката”  на Виктор Туннунски (?-сл. 567?), които 

предоставят информация за разпространението на болестта на Апенинския полуостров и в 

Северна Африка през 542 и 543 г. Паралелно с това е дискутирано значението на т. нар. 

„ Кратка история след царуването на Маврикий”  на константинополския патриарх 

Никифор (757/758-829) във връзка с мощната епидемична вълна от 40-те години на VІІІ в. 

Авторът на дисертацията изказва предположението, че редица пропуски в текста могат да 

бъдат „попълнени” с данните, които се съдържат в „ Хрониката”  на Теофан Изповедник 

(ок. 760-818) и тази на Михаил Сирийски (1126-1199). 

 

* Агиография: Агиографската литература предоставя някои важни сведения за живота на 

локалните общности във Византия непосредствено преди и по време на отприщването на 

чумата. Освен ценните, макар и изолирани, бележки върху хронологията на движение на 

болестта, съчиненията от този жанр „осветляват” социалните отношения и структури на 

микроравнище – основно в областите, намиращи се в сферата на влияние на определена 
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манастирска обител. Богата информация предлага масивният агиографски „корпус” на 

„историка” на палестинското монашество Кирил Скитополски (525-559). Неговото 

„Житие на св. Сава”  (556) онагледява тясната връзка между климатичните промени и 

избухването на инфекциозните заболявания, докато в „Житието на св. Кириак”  (сл. 553)  

се срещат податки относно появата на чумата в Йерусалим през 542 г. „Житието на св. 

Симеон Стълпник Млади”  – дело на анонимен автор, пък описва отприщването на 

заразата в Антиохия няколко месеца по-късно. Отделни аспекти на „Юстиниановата 

чума”  биват засегнати и в т. нар. „Жития на източните светци” , авторство на вече 

споменатия Йоан Ефески. Особен интерес представлява и „Житието св. Николай от 

Сион” , чудесно илюстриращо модела, по който епидемичната обстановка води до рязкото 

прекъсване на икономическите връзки между ранновизантийския град (в случая Мира – 

ключов порт на ликийското крайбрежие) и неговия аграрен хинтерланд. Важни податки за 

заболяването и неговата рецепция в Мала Азия (Витиния, Галатия и Фригия) откриваме в 

„Житието на св. Теодор от Сикеон” . Авторът на дисертацията акцентира върху обилните 

сведения в най-ранния цикъл от т. нар. „ Чудеса на св. Димитър” , особено що се отнася до 

локалната епидемия в Солун от 586 г. 

 

* Юридически текстове: Авторът анализира предимно част от издадените през първата 

половина на 40-те години на VІ в. „ Новели”  на император Юстиниан (527-565). По негово 

мнение те най-пълно отразяват конкретните мерки, които византийската централна власт 

предприема за справяне с основните последици от епидемичните вълни като аграрната 

депопулация, инфлацията и т. н. 

 

* Епиграфски паметници: За разлика от обилният епиграфски материал, свидетелстващ 

за разпространението и хронологията на т. нар. „ Антонинова чума”  (165-180), към 

настоящия момент разполагаме единствено с епитафията на епископ Варос, в която 

недвусмислено се споменава за върлуването на заболяването в сирийското градче Зора 

(Азра’а) през ранната пролет на 542 г. 

 

Историографски обзор 
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Интересът на професионалните историци към избухването, разпространението и ефектите 

на „Юстиниановата чума”  се заражда сравнително рано. Още през 1857 г. В. Зайбел 

прави опит за идентификация на болестта, посредством засвидетелстваната в наративите 

симптоматика; правилно оценяване на ролята на околната среда за нейното активизиране, 

„изчисляване” на последвалите демографски загуби и т. н. След внимателно запознаване с 

текста, авторът на дисертацията стига до заключението, че макар и новаторска, работата 

на немския изследовател страда от редица недостатъци като безкритичното боравене с  

изворите, доведеният до крайност детерминистки подход и пр. За огромно съжаление 

монографията на В. Зайбел остава единствена по рода си в областта на византологията за 

период от близо сто години. 

      Проучванията на демографските аспекти на „Юстиниановата чума”  получават нов 

тласък едва през втората половина на ХХ в. в трудовете на Дж. Ръсел. Методологията на 

Дж. Ръсел обаче скоро се превръща в обект на оправдана критика, концентрирана върху 

абсолютно произволното определяне на количественото съотношение между селско и 

градско население, което неминуемо води до погрешното калкулиране на  числеността на 

жителите в различните региони на Византия и т. н. През 70-те години на ХХ в. излизат 

текстовете на Ж.-Н. Бирабен и Ж. Льо Гоф, Е. Патлажан и П. Ален, които трасират 

посоката на бъдещите изследвания. Почти по същото време е публикувана прословутата 

монография на У. Макнийл. Авторът на дисертацията защитава становището, че въпреки 

многобройните си терминологични и концептуални неточности, последната има сериозен 

принос, доколкото успява да предизвика широк отзвук в средите на хуманитаристиката. 

По този начин тя популяризира проучванията върху ролята на епидемиите и пандемиите 

във византийски контекст. 

      Научният интерес към „Юстиниановата чума”  рязко се засилва на границата между 

80-те и 90-те години на ХХ в. Историци като К.-Х. Левен, Ж. Дюрлиа, Д. Търнър и др. се 

впускат в полемика относно степента на демографските и социално-икономическите щети 

на пандемията, формите на нейната рецепция и интерпретация и т. н. Част от техните 

постановки са доразвити в изключително новаторските и провокативни статии и студии на 

М. Маккормик. Според автора на дисертацията последните определено впечатляват със 
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своя неочаквано продуктивен интердисциплинарен „поглед” към материята. Заслугите на 

М. Маккормик се изразяват най-вече в изясняването на редица специфични аспекти от 

разпространението на заболяването в Средиземноморския басейн през периода VІ-VІІІ в. 

Паралелно с това е отчетен и приносът на немския византолог М. Майер за осветляването 

на отделни елементи от рецепцията и интерпретацията на бедствието. Не на последно 

място е изтъкната и ролята на Д. Х. Статакопулос за бързия напредък в проучването на 

„Юстиниановата чума”  през последните години. Както изрично е посочено, от 1998 г. 

насетне гръцкият историк пуска в научно обращение поредица материали (в това число и 

монография), засягащи разнообразни страни на проблема: терминологичното отразяване 

на чумата във византийските извори в периода ІV-ХV в.; хронологията на избухване на 

пандемията; разпространението ú по суша от Египет до Константинопол; въздействието ú 

върху демографския профил на Византийската империя; формите на нейната рецепция и 

интерпретация; анализ на историографските постижения в областта и т. н. 

 

І.  

Климатични, екологични и материални предпоставки за избухването на 

„Юстиниановата чума” 

 

В съвременните епидемиоложки, климатоложки, демографски и исторически изследвания 

„правилото”, че появата на всяка епидемия или пандемия и динамиката на нейното 

взаимодействие с населението са детерминирани от редица природни и социални фактори, 

отдавна се е утвърдило като аксиома. Приложено в контекста на „Юстиниановата чума” , 

то напълно запазва своята валидност. Избухването, разпространението и пораженията, 

предизвикани от първата чумна пандемия от началото на 40-те години на VІ в. се намират 

в пряка зависимост от колебанията на климата в Средиземноморския свят и неговата 

периферия, баланса на екологичната система и не на последно място хигиенните условия в 

градските центрове на Византийската империя. С оглед на посоченото по-горе, първата 

глава от дисертационния труд си поставя за цел да проследи комплекса от природни и 

социални фактори, обусловили възникването на специфична предпандемична обстановка. 
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І. 1.) Модерна епидемиология на чумата 

 

През първата половина на 90-те години на ХІХ в. френският лекар и биолог Александър 

Йерсен (1863-1943) и неговият японски колега Шибасабуро Китасато (1852-1931) успяват 

да изолират причинителя на чумата – бактерията „Yersinia pestis”. Въпросният патоген 

представлява грамотрицателен елипсовиден микроорганизъм с дължина 1.5-0.7 nm. и 

биполярно оцветяване, който умее да се размножава както в аеробни, така и в анеробни 

условия. Съобразно капацитета си да синтезира глицерин, бактерията има три основни 

биовара∗: 1) Antiqua – разпространена е в Централна Африка, Централна и Северна Азия и 

Китай и се допуска, че е причинител на „Юстиниановата чума” ; 2) Mediaevalis – може да 

бъде локализирана най-общо в Азия и вероятно се явява причинител на т. нар. „ Черна 

смърт” ; 3) Orientalis – среща се предимно в Югоизточна Азия, Южна Африка и Южна и 

Северна Америка и се предполага, че е причинител на чумната пандемия в Далечния 

Изток от края на ХІХ в. 

      Основен вектор∗∗ на чумата са определени групи насекоми, в това число човешката 

бълха „Pulex irritans” , както и бълхите „Xenopsylla cheopis” и „Cortophylus fasciatus”, 

паразитиращи върху т. нар. черен плъх (Rattus rattus), кафяв плъх (Rattus norvegicus) и 

домашната мишка (Mus musculus). Ухапването от бълха е главният механизъм, по който 

инфекцията се предава на хората. Трансмисията обаче би могла да се осъществи и по 

алиментарен път, посредством консумацията на инфектирани храни, и което е особено 

важно – след пряк контакт със заразен резервоар∗∗∗. Към настоящия момент въпросът за 

въздушно-капковото предаване на чумата през периода VІ-VІІІ в. остава като цяло спорен. 

Основавайки се на някои сведения в съчиненията на Прокопий Кесарийски и Евагрий 

Схоластик, авторът на дисертацията все пак е склонен да приеме, че „Юстиниановата 

чума”  не се е разпространявала по въздушно-капков път. 

                                                           
∗ Група от щамове на даден вид микроорганизъм, които се различават по своите биохимични или 
физиологични характеристики. 
∗∗ Пряк, непосредствен преносител на даден патоген. 
∗∗∗ Всеки човек, животно, растение, почва или субстнация, в която векторът (преносителят) на съответния 
патоген нормално живее и се размножава.  
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      В човешките популации чумата протича в три основни клинични форми – бубонна, 

пневмонична или белодробна и септимична, които могат да се развият както независимо 

една от друга, така и паралелно в рамките на даден епидемичен цикъл. Както вече беше 

отбелязано, анализът на симптоматиката, описана във византийските източници, води до 

заключението, че по време на „ Първата чумна пандемия”  са били разпространени само 

бубонната и септимичната разновидност на заболяването. 

      Модерната епидемиология „постулира”, че фактори като възраст и пол детерминират 

„ рискови групи” , чиито представители са значително по-предразположени към заразяване 

с чума. Клиничните наблюдения на болестта през ХІХ и ХХ в. отчетливо показват, че най-

застрашени са индивидите от мъжки пол на възраст между 15 и 35 години. Авторът на 

дисертацията изцяло се солидаризира с тази констатация, привеждайки редица примери от 

византийските извори в нейна подкрепа. Така, например, Теофан Изповедник, „ Чудесата 

на св. Димитър Солунски”  и Теофилакт Симоката свидетелстват за отчетлива възрастова 

„дистрибуция” на заболяването в хода на епидемиите от 547/548, 586 и 598 г. На свой ред, 

сериозният количествен дисбаланс между нивата на смъртност при двата пола по време на 

епидемията от 558 г. оставя трайно впечатление у Агатий Миринейски. 

 

І. 2.) Климатични предпоставки за избухването на „Юстиниановата 

чума” 

 

Подобно на повечето епизоотични заболявания∗, чумата има естествена история и може да 

бъде разбрана единствено в контекста на трансформациите на околната среда. В такъв  

смисъл съществена роля за динамизирането и разпространението на бактерията „Yersinia 

pestis” играят цикличните промени на световния климат. Неслучайно избухванията както 

на „Юстиниановата чума” , така и на „ Черната смърт”  попадат в хронологическите 

рамки на т. нар. „Малки ледникови периоди” . Ето защо дисертационният труд съвсем 

естествено е длъжен да представи климатичните промени в „навечерието” на появата на 

„ Първата чумна пандемия” . 

 
                                                           
∗ Пренасяни от определени видове животни. 
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І. 2. 1.) Дългосрочни климатични промени 

 

Към настоящия момент повечето изследователи като цяло са единодушни по въпроса, че 

ранносредновековният „Малък ледников период”  настъпва приблизително около 400 г. сл. 

Хр. и се характеризира с рязък спад на средногодишните температури, повишаване на 

влажността на въздуха и т. н. Не е изключено трансформацията на климата косвено да е 

довела до постепенното свиване на обработваемите площи в Средиземномориеския ареал 

и неговата периферия, макар и с подчертана диференциация в отделните региони. Спрямо 

подобни заключения обаче би следвало да се подхожда с известни резерви, тъй като  

интерпретацията на изворите и наличния археологически материал бива „подчинена” на 

презумпцията, че „Малкият ледников период”  се явява основният фактор, катализирал 

въпросните аграрни „метаморфози”. „Нормализирането” на ситуацията идва с поредния 

„Малък оптимум”  към 800 г., който пък, на свой ред, механично е приет за „прелюдия” 

към разцвета на европейския градски живот, търговия и комуникации. 

      На пръв поглед параметрите на чисто климатичната промяна не са драстични и като 

цяло техният реален ефект сякаш би могъл да бъде установен само в границите на една 

„longue durée”. Те обаче са съпроводени от атмосферна, температурна и хидрологична 

нестабилност, която се изразява в поредица от микроклиматични аномалии и сътресения 

от типа на необичайно продължителни и студени зими, поройни дъждове и наводнения и 

т. н. Тъй като „Малкият ледников период”  притежава особен вътрешен „ритъм”, белязан 

от периодични, макар и краткотрайни, покачвания на средногодишните температури, 

неминуемо настъпват и неестествено горещи лета, дълги периоди на суша и пр., които са 

от изключително значение за развитието на отделни средиземноморски региони между V 

и ІХ в.  

      Авторът на дисертацията прави преглед на основните климатични аномалии, които 

имат пряко отношение към избухването на определени инфекциозни заболявания, в това 

число и чумата. Сред тях се нареждат: продължителната суша във Фригия, Галатия, 

Кападокия и Киликия от 453-457 г.; наводнението от 499-500 г. в Едеса; цикличните 

засушавания в Палестина от средата на VІ в., изключително тежката зима в Тракия от 717 

г. и т. н. Същевременно бива лансирана и тезата, че разнообразните (микро)климатични 
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аномалии нарушават деликатния екологичен баланс по веригата микроорганизъм-вектор-

резервоар (в случая: чумни бактерии-бълхи-гризачи). В резултат от това размножаването и 

масовото разпространение на определени групи насекоми, пренасящи патогени, рязко се 

интензифицира. Между въпросните инсекти закономерно попада и основният домакин на 

чумната бактерия – бълхата „Xenopsylla cheopis”, която паразитира върху черния плъх 

(Rattus rattus). Авторът открива косвено потвърждение на тази тенденция в „ Хрониката”  

на Псевдо-Йешу Стилит и „Житието на св. Сава” , които регистрират връзката между 

(микро)климатичните аномалии и „нашествията” на различни видове насекоми. 

 

І. 2. 2.) Краткосрочни климатични промени 

 

Според автора на дисертацията събитието, което окончателно успява да дестабилизира и 

без това непостоянния средиземноморски климат в рамките на „Малкия ледников период” ,  

създававайки необходимите предпоставки за избухването на „Юстиниановата чума” , се 

разиграва през 536 г. Мащабите на катаклизма са неоспорими, за което красноречиво 

свидетелства отразяването му в почти всички съвременни източници – от китайските до 

ирландските. Редица автори като Прокопий Кесарийски, Йоан Ефески, Йоан Лидийски, 

Флавий Касиодор, Захарий Ритор, Михаил Сирийски и т. н., отбелязват продължително 

слънчево затъмнение (за период от над една година), рязко спадане на средногодишните 

температури, тежки поражения върху реколтата в определени региони и повсеместен глад. 

      Между модерните изследователи все още съществуват сериозни противоречия относно 

характера и същността на катаклизма. Определени учени начело с М. Бейли защитават 

хипотезата, че се касае за сблъсък на комета или метеорит със Земята. Други автори пък 

обвързват бедствието с предполагаемото изригване на вулкана Рабаул (Папуа-Нова 

Гвинея) към месец март 536 г. Съобразявайки се с отсъствието на материални следи по 

земната повърхност и данните от анализите на исландски лед, авторът на дисертацията се 

солидаризира с втората версия. Изказано е предположението, че въпросното изригване 

бива съпроводено от дисперия на аерозоли на сулфидна основа, които образуват плътна 

стратосферна покривка, блокираща слънчевата радиация. В резултат настъпва период на 

драстично охлаждане на земната повърхност, повишаване на влажността на въздуха и т. н. 
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Вероятно температурните колебания са способствали за нарастване на популацията на 

„Xenopsylla cheopis” и нейното разпространение, т. е. възникването на предпандемична 

обстановка. 

      Авторът лансира и тезата, че изригването на вулкана Тера (Санторини) през лятото на 

726 г. е изграло сходна роля за отприщването на мощната епидемична вълна от 40-те 

години на века. 

 

І. 3.) Социална екология и материални условия във Византия (VІ-VІІІ в.) 

 

Според модерните проучвания в областта на епидемиологията както съвременните, така и 

прединдустриалните градски пространства задоволяват т. нар. „териториални нужди”  на 

редица потенциално вредни или опасни за здравето и живота на хората организми. По-

конкретно, представляват „истински рай” за колониите на повечето синантропни гризачи 

и черният плъх (Rattus rattus) – основният резервоар на микроорганизма “Yersinia pestis”, 

определено не прави изключение. Концентрацията на население на сравнително малка 

площ съдейства за бързото и лесно движение на повечето от векторите на епизоотичните 

инфекциозни заболявания – бълхи, кърлежи, комари и пр., буквално от човек на човек. 

Съдейства, следователно, за една по-бърза трансмисия на заболяванията. Не на последно 

място, в дългосрочна перспектива пренаселените градски центрове осигуряват постоянен 

приток на индивиди, които „подхранват” епидемичните цикли и имат решаващо значение 

за възникването на ендемични огнища. С оглед на посоченото дисертацията се фокусира 

върху „хабитата” на градския плебс (при цялата семантична сложност на понятието), тъй 

като в условията на локална епидемия или пандемия именно той се явява най-уязвимият 

обществен елемент. По обясними причини акцентът пада преди всичко върху санитарно-

хигиенните условия и социалната екология като фактори за възникването на специфична  

предпандемична обстановка. 

 

І. 3. 1.) Insulae 
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Нарастването на населението в Средиземноморието и неговата периферия от началото на 

ІV в., което съвпада по време с упадъка на класическите муниципални институции и 

продължаващата социална стратификация, неминуемо се отразява и върху физическия 

облик на ранновизантийския град. В редица мегаполиси като Константинопол, Неапол, 

Рим, Картаген, Остия, Ефес, Коринт и пр., необходимостта да се концентрират компактни 

човешки маси на сравнително ограничена площ стимулира изграждането на т. нар. insulae 

– пространства, застроени с многоетажни сгради, които са разделени на отделни 

„апартаменти” (cenaculae). Археологическите проучвания недвусмислено разкриват, че 

най-разпространените cenaculae, които приютяват мало и средноимотните семейства, 

обикновено имат една или две стаи, а удобства като кухни и отходници са, на практика, 

непознати. Според някои ранновизантийски автори често срещано явление е отглеждането 

на домашни животни на горните етажи като цялата нечистотия и биологични отпадъци се 

изхвърлят през прозорците в зловонните улички и пространства между отделните сгради. 

В други случаи пък сметта направо се натрупва във вътрешните дворове или в незаетите 

стаи. От разкопките проведени в Неапол става ясно, че приблизително около 450 г. някои 

„апартаменти” във въпросните сгради вече са използвани за „складиране” на отпадъци. В 

този смисъл миниатюрните и потънали в мръсотия cenaculae вероятно са осигурявали 

почти идеална среда за масовото разпространение на плъховете, а оттук и за избухването 

на чумата. 

 

I. 3. 2.) Domus 

 

Археологическите проучвания ясно показват, че някъде от втората половина на ІV в. 

насетне изграждането на просторни перистилни жилища започва бързо да замира, за да 

прекъсне окончателно през VІ в. През същия период в градове като Кирена, Сирмиум, 

Коринт и Апамея се наблюдават съществени преустройства в интериорното пространство 

както на редица частни, така и на някои обществени перистилни сгради. Посредством 

издигането на стени и допълнителни прегради, площта на основните помещения бива 

разделена на по-малки „стаи”. По всяка вероятност тази „оптимизация” на жилищната 

функционалност би могла да се интерпретира паралелно като ефект от продължаващата 
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социална стратификация и като реакция спрямо нарастването на населението на градските 

центрове в Източното Средиземноморие. 

      Мнозинството от гражданите (включително и част от обеднелите или обедняващи 

куриали) е принудено да обитава или преустроени перистилни жилища, или домове със 

значително по-скромна площ. Разкопките в Ефес, Атина, Апамея, както и в аграрния 

хинтерланд на Антиохия, показват, че най-разпространените „къщи” не разполагат с 

течаща вода, отходници и с каквито и да било условия за къпане. Нерядко семействата 

обитават едно и също помещение заедно със своите животни – кучета, котки, пилета, овце 

и т. н. 

      Авторът на дисертацията счита, че както и при т. нар. insulae, струпването на голям 

брой хора на ограничена и нерядко лишена от елементарни санитарно-хигиенни условия 

площ не само че не удовлетворява пространствените нужди на отделния индивид (като 

биологична необходимост, а не като удобство), но и в значителна степен улеснява бързото 

движение на преносителите на патогени (векторите) от човек на човек. Също така би било 

логично да се предположи, че в периода VІІ-VІІІ в. и без това доста съмнителното ниво на 

хигиената във византийските градове търпи ново чувствително влошаване. Динамичните 

политически, демографски, социално-икономически, културни и пр. процеси в Източното 

Средиземноморие от епохата оставят своя естествен отпечатък върху урбанистичните 

традиции на византийското общество. За съжаление жилищата на градския плебс през VІІ 

и VІІІ в. все още са слабо проучени, но едва ли съществуват сериозни основания да се 

съмняваме, че трансформацията на града е рефлектирала крайно неблагоприятно върху 

нивото на хигиенните условия в тях. 

 

І. 3. 3.) Водоеми и иригация 

 

Дори някои от представителите на плебса да са имали похвалното желание да поддържат 

известна хигиена в своите домове, последното не винаги е било възможно. Понякога не 

само водата за санитарни нужди, но и питейната такава, се превръща в истински „лукс”. 

Наистина малко са градовете като Рим, чиято чудесно планирана и изпълнена система от 
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акведукти позволява пълно задоволяване на потребностите на населението и при най-

екстремни обстоятелства. 

      Авторът на дисертацията привежда многобройни примери за недостига на питейна 

вода в големите византийски градове – между 516 и 520 г. в Скитополис; през 567-568 г. в 

редица метрополиси в Сирия и Мала Азия; към 562-563 и 765 г. в Константинопол и т. н.  

      Заплаха за здравето и живота на гражданите представлява не само недостигът на вода, 

но и лесното замърсяване на обществените водоизточници. Тук следва да се подчертае 

ролята на редица патогени като причинителите на холерата, туберкулозата, проказата,  

дизентерията и др., които проявяват забележителна издръжливост във водна среда. Това, 

впрочем, важи с пълна сила и за бактерията „Yersinia pestis” – причинител на чумата. 

      Колкото и парадоксално да изглежда, градовете, разположени в близост до големи 

реки, ако и да решават своите „проблеми” с водата за питейни и санитарни нуждни; се 

изправят пред не по-малки изпитания. Сезонните разливи на Нил, Ефрат, Оронт, Тибър и 

пр. обикновено имат катастрофални последствия за част от населението и са в състояние 

да предизвикат епидемичен „взрив”. Най-често се създават предпоставки за избухването 

на малария – ужасен бич за Средиземноморието и неговата периферия от Античността 

почти до ХХ в. 

І. 3. 4.) Погребенията 

 

Около средата на VІ в. изграждането на некрополите intra murum вече е започнало да се 

утвърждава като институционална практика в част от по-големите византийски градове. В 

основата си процесът има преди всичко идеологически измерения. С официализацията на 

християнството и особено с развитието на култа към светците, изповядващите вярата в 

Христа постепенно започват да трансформират топографските аспекти на погребалния 

обряд. Символните пространства около храмовете, параклисите, мартириумите и т. н. в 

градовете, сакрализирани посредством реликви и свети мощи, се превръщат в обичайни 

места за погребение. Те осигуряват не само необходимата осветена земя, но и търсената 

„връзка” с даден „небесен покровител”. 

      Авторът на дисертацията дискутира обстотятелството, че в контекста на чумните 

епидемии и пандемии некрополите intra murum не само се оказват абсолютно неспособни 
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да поберат огромния брой жертви, но и значително „усложняват” епидемиологичната 

обстановка. Прокопий Кесарийски свидетелства, че по време на върлуването на чумата в 

Константинопол през късната пролет/лятото на 542 г. населението изхвърляло труповете 

на починалите в кулите на крепостната стена при Сике. Неговите сведения са потвърдени 

и от Йоан Ефески. На свой ред, Теофан Изповедник и патриарх Никифор съобщават, че в 

хода на константинополската епидемия от 747-748 г. телата на жертвите на болестта били 

заравяни в пресъхнали кладенци, ниви, лозя, градини и пр. Предвид издръжливостта на 

чумната бактерия, която е в състояние да оцелее между шест месеца и година в човешки 

останки, „полагането” на покойниците в рамките на сравнително гъсто населеното и 

лишено от адекватни санитарни условия градско пространство стимулира превръщането 

на съответните райони в ендемични зони. 

 

І. 3. 5.) И плъховете... 

 

В средата на 30-те години на ХХ в. Х. Цинсер изказва съмнения, че колониите на черния 

плъх са достигнали пределите на Византия преди Кръстоносните походи. Половин век по-

късно сходно становище, макар и с някои несъществени модификации, бива лансирано от 

Д. Дейвис, според когото „участието” на черния плъх в избухването и разпространението 

на „ Черната смърт”  (а също така и на „Юстиниановата чума” ) е силно надценено в 

съвременната историография. В защита на своята хипотеза авторът изтъква като аргумент 

изключително оскъдните данни (писмени и археологически) за неговото присъствие на 

територията на средновековна Европа. 

      Основавайки се на най-новите археологически проучвания, авторът на дисертацията 

пристъпва към оборването на посочената по-горе хипотеза. Наличните зооархеологически 

данни сочат, че най-късно към началото на ІІ в. сл. Хр. колониите на черния плъх вече са 

излезли извън екологичните граници на своя естествен хабитат в Югоизточна Азия, 

прониквайки не само в Средиземноморския свят, но и в Северна Франция, Германия,  

Британските острови и т. н. Съществуват сериозни основания да се предполага, че в 

сравнение с Централна, Западна и Северна Европа популацията на Rattus rattus в източния 

дял на Средиземноморието е била далеч по-многобройна. В този контекст безразборното 
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изхвърляне на нечистотията и биологичните отпадъци по улиците и в жилищните сгради 

на византийските мегаполиси улеснява неговата „биоинвазия”. Както вече бе посочено, от 

разкопките в Неапол става ясно, че приблизително около 450 г. някои „апартаменти” в 

градските insulae вече са се използвали за „складиране” на отпадъци. При това положение 

появата на кости от черен плъх в следващия пласт от 500 г. не е учудваща. На свой ред  

серията „сондажи” в Апамея и Калопеди (Беотия) разкриват масовото разпространение на 

Rattus rattus в пластовете от VІ и VІІ в. и пр. 

      Разпространението на черния плъх (Rattus rattus) във византийския свят се явява един 

от най-съществените фактори (своеобразно conditio sine qua non) за избухването, бързото 

„напредване” и изключително широкия териториален обхват на „Юстиниановата чума” . 

 

І. 3. 6.) Византийската болница: някои парадокси 

 

Най-ранното свидетелство за организирането на византийската болница безспорно би 

могло да се обвърже с името и активността на св. Василий Велики (330-379). Някъде към 

началото на 70-те години на ІV в. бъдещият епископ изгражда манастир в непосредствена 

близост до Кесария Кападокийска, към който бива придаден и обширен „медицински 

комплекс”. Тук от особено значение се явява и една новост, а именно – наемането на 

професионални лекари. До този момент грижата за болните в римските/византийските  

благотворителни институции (или поне съгласно оскъдната информация в източниците) е 

поверена в ръцете на „персонал” без специална медицинска подготовка. 

      Тясното обвързване на Църквата с благотворителните практики логично се отразява 

върху механизма на възникване и най-вече върху локализацията на ранновизантийските 

болници, които „по правило” биват организирани в рамките на дадена манастирска обител 

или в непосредствена близост до храмове, мартириуми и пр. Както би следвало да се 

очаква, тяхното администриране е поверено на монашеството и на висшето духовенство, 

чиито представители с течение на времето започват да изпълняват все повече и повече от 

задълженията на куриалите. Процесът „набира скорост” в последните три десетилетия на 

ІV в. и в резултат през 373 и 381 г. в Едеса и в Антиохия се създават болници. В самия 

край на столетието пък св. Йоан Златоуст (347/350? - 407) в качеството си на предстоятел 
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на константинополската епископска катедра на собствени разноски построява няколко 

болници в имперската столица. Същата тенденция бележи и целия V в., когато множество 

подобни „учреждения” биват изградени не само в мегаполисите в Сирия, Палестина и 

Мала Азия, но и в някои големи градски центрове в Западното Средиземноморие като 

Хипон, Остия и Рим. Истинският „бум” в броя на лечебните заведения обаче настъпва при 

управлението на император Юстиниан. 

     Политическите и стопански сътресения през VІІ и VІІІ в. нанасят изключително тежък 

(но не и фатален) удар върху развитието на византийската болница, чието функциониране 

така и не секва. 

      В контекста на „Юстиниановата чума”  редица концептуални проблеми, свързани с 

възникването, устройството и дейността на византийската болница се „материализират” 

под формата на своеобразен парадокс. Става дума за любопитното обстоятелство, че в 

източниците, описващи двете най-големи епидемични вълни от 40-те години на VІ и 40-те 

години на VІІІ в., не се срещат никакви преки сведения за функционирането на лечебни 

заведения в условията на бушуващото бедствие. И ако за осмото столетие липсата на 

информация би могла да намери някакво обяснение от гледна точка на състоянието на 

изворовата база, то за епохата на Юстиниан едно такова обяснение изглежда крайно 

несъстоятелно. 

      С оглед на посоченото по-горе авторът на дисертацията предлага възможно обяснение 

на въпросния парадокс в две посоки: 1) Избухването на чумата през 541 г. и нейното бързо 

разпространение нанася дълбоки демографски поражения в ромейското общество. Едва ли 

е случаен фактът, че след 550 г. създаването на нови монашески общежития практически 

замира. В този смисъл би било логично да се предположи, че чумата в кратък срок рязко е 

редуцирала броя не само на черното духовенство, но и на персонала на „придадените” към 

манастирите „медицински комплекси”, принуждавайки ги да преустановят дейността си; 

2) Друг съществен елемент от обяснението се съдържа в т. нар. „професионалния етос” на 

ранновизантийските лекари. Обучени в духа и традициите на езическите медицински 

школи, „квалифицираните” лечители са длъжни да спрат да полагат грижи за пациентите, 

видимо преминали в терминалния стадий на болестта, доколкото противното се счита за 

пряка намеса в замисъла на божествените сили. 
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ІІ.  

Пандемията от 541-748 г. във Византия: избухване, разпространение и 

ефекти 

 

Периодът между 541 и 748 г., в чиито хронологически рамки се помества върлуването на 

първата чумна пандемия в Източното Средиземноморие, като цяло преминава под знака 

на прехода (в най-широк смисъл) за византийското общество и държава. Империята на 

„ Новия Рим”  преживява загубата на огромни територии, дълбоки трансформации на 

икономиката и стопанството, промени в параметрите на развитие на градския живот и т. н. 

Несъмнено чумата оказва значително, макар и невинаги пряко, въздействие върху част от 

явленията и процесите, намерили място в хода на въпросните метаморфози. Ето защо 

авторът на дисертацията си поставя за задача да проследи избухването, разпространението 

и ефектите на заболяването. 

 

ІІ. 1.) Разпространение и хронология на основните епидемични вълни 

 

 

Към настоящия момент съществуват две основни версии, претендиращи да обясняват 

проникването на чумата във Византия в самото начало на 40-те години на VІ в., като в 

методологическо отношение и двете акцентират върху значението на контактите между 

византийците и потенциалните преносители на „Yersinia pestis” (хора или гризачи) от 

ендемичните зони. 

      Първата версия бива формулирана последователно от Дж. Баркър и У. Макнийл, 

според които т. нар. „ Велико преселение на народите”  радикално заличава екологичните 

граници между човешките общности в Европа и Азия. Авторите лансират тезата, че в 

неговия ход централноазиатските степни народи са изиграли важна роля за трансмисията 

на заболяването на византийска територия. С мнението на Дж. Баркър и У. Макнийл се 

солидаризират и изследователи като П. Ален, М. Уайдоу и Хр. Матанов. 
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      Втората версия е поддържана от М. Долс, П. Сарис и Д. Кейс, според които болестта 

бива привнесена на византийска територия от Африка. Авторът на дисертацията счита, че 

именно тази версия заслужава по-голямо доверие. В подкрепа на подобно становище са 

приведени следните аргументи: 1) От гледна точка на формалната логика избухването на 

чумата в Египет изключва „посредничеството” на централноазиатските степни народи; 2) 

Свидетели на отприщването на пандемията като Евагрий Схоластик и Захарий Ритор 

единодушно твърдят, че последната започнала в Етиопия; 3) Наличието на чумния биовар 

„Antiqua”  в Централна Африка. 

      Дисертацията проследява избухването, хронологията и пътя на разпространението на 

двете най-опустошителни епидемични вълни от 541-545 и 743-748 г. във Византийската 

империя. 

 

ІІ. 1. 1.) Разпространение и хронология на първата епидемична вълна 

(541-545) 

 

За първи път чумата бива регистрирана в египетския порт Пелузиум към средата на месец 

юли 541 г. От делтата на река Нил заболяването достига до Александрия и Палестина през 

септември същата година. Въпреки оскъдната информация във византийските текстове, 

може да се констатира, че в сравнение с предходните периоди броят на епитафиите между 

септември и декември 541 г. в палестинския град Несана значително нараства. Сходна 

тенденция може да бъде наблюдавана и в две други селища в Неджев – Реховот и Ебода. 

      В началните месеци на 542 г. чумата се появява в Йерусалим и неговите околности. 

Най-вероятно оттам заразата е пренесена по суша до отдалеченото от крайбрежието 

сирийско градче Зора (Азра’а). 

      Към лятото на 542 г. болестта вече се е „настанила” в Антиохия, а скоро след това 

успява да се разпространи и в Епифания и Апамея. Възможно е корабоплаването по 

реките Оронт и Ефрат да е съдействало за нейното „настъпление” в посока към Северна 

Месопотамия. 

      Многобройните и добре поддържани пътни трасета, свързващи Сирия с останалите 

дялове на империята, до голяма степен предопределят и следващата „дестинация” на 
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заболяването – град Мира на ликийското крайбрежие. Като се вземе предвид 

обстоятелството, че Мира развива интензивни търговски контакти с цялото Източно 

Средиземноморие, а нейното пристанище Андриаке нерядко се използва като междинна 

спирка по направлението Александрия – Константинопол, то хипотезата, че чумата 

изминава последния етап от пътя си към столицата по вода, звучи доста убедително.  

      В Константинопол болестта пристига някъде около месец април 542 г., откъдето със 

сигурност е навлязла на Балканския полуостров. За огромно съжаление обаче синхронните 

източници запазват пълно мълчание по въпроса за нейния обхват. Почти по същото време 

тя достига и до крайбрежието на Северна Африка. 

      През 543 г. заразата бива пренесена на Апенинския полуостров с корабите, превозващи 

византийските войски за кампанията против готите. Съществува предположение, че 

заболяването постепенно е обхванало северния дял на полуострова, а впоследствие дори е 

преминало през проходите на Алпите, което обаче трудно може да бъде потвърдено. Дали 

по този или по друг маршрут, чумата все пак нанася удар и върху територията на днешна 

Бавария. Микробиологичните изследвания на останки от масов гроб от VІ в. установяват 

наличието на ДНК от „Yersinia pestis”. 

      Отново благодарение на корабоплаването, буквално за няколко месеца (преди края на 

542 г.) чумата ще се придвижи до някои портове на Пиренеите, поддържащи постоянни 

връзки със Северна Африка, каквито, например, са Валенция (дн. Валенсия) и Сарагоса. 

На следващата година тя продължава „смъртоносния си поход” в източно направление по 

средиземноморското крайбрежие и навлиза през Марсилия по долината на река Рона, за да 

се разрази с пълна сила в цяла Галия. 

      На свой ред, търговските „флотилии” по атлантическото крайбрежие ще допринесат за 

нейното проникване в Ирландия и Британия през 544-545 г.  

      Най-отдалечената северна точка на Стария континент, за която се предполага, че е 

била засегната от „Юстиниановата чума” , е Финландия. Количественият превес на броя 

на погребенията от периода 400-800 г. (особено около 550 г.) в сравнение с броя на тези 

между 500 г. пр. Хр. и 1150 г. сл. Хр., както и масовите гробове от Келдемеки и 

Левенлухта от VІІ в., карат някои изследователи да предполагат, че археологическата 

обстановка отразява пораженията, нанесени от пандемията. 
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      Не е изключено на юг заболяването да е достигнало чак до днешен Йемен. В някои 

епиграфски паметници е регистрирано избухването на опустошителна епидемия в района 

на Ма’риб през месец февруари 548 г., която би могла да бъде обвързана с „ Първата 

чумна пандемия” . 

 

ІІ. 1. 2.) Разпространение и хронология на втората епидемична вълна 

(743-748) 

 

За съжаление избухването и хронологията на чумната вълна от втората половина на VІІІ в. 

е относително слабо документирано. Впрочем, твърде любопитно е, че началните фази от 

нейното разпространение подозрително напомнят на тези от 541 г. Към септември 743 г. 

появата на болестта е регистрирана в Египет. Именно оттам тя прониква в Сирия около 

744-745 г., предизвиквайки огромни опустошения. 

      Засега остава загадка именно откъде чумата бива привнесена в пределите на Византия. 

Теофан Изповедник твърди, че заболяването започнало от Сицилия и Калабрия към есента 

или зимата на 745 г. При положение, че Сицилия и Калабрия се явяват основна „спирка” 

по морския маршрут от Александрия към Рим в Егейския басейн и „предмостие” към 

северноафриканския бряг, и Африка и Сирия изглеждат еднакво вероятни изходни точки. 

      Веднъж „стъпила” във византийските владения чумата опустошава целия Пелопонес, а 

в 747 г. достига и Константинопол. Посоката на разпространение на епидемичната вълна 

след тази дата не би могла да бъде проследена, поради пълното отсъствие на писмени и 

археологически извори.  

 

ІІ. 2.) Симптоматика на заболяването в съвременните източници 

 

Авторът на дисертацията дискутира проблема за степента на достоверност на описанията 

на симптоматиката на чумата във византийските източници. Направен е детайлен преглед 

на информацията, която се съдържа в текстовете на Прокопий Кесарийски, Йоан Ефески, 

Агатий Миринейски, Евагрий Схоластик и Григорий Турски. Последната допълнително 

бива сверена с описанията на симптомите на бубонната и септимичната чума от по-ново 
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време. В заключение авторът констатира, че византийските писатели предават стриктно и 

акуратно своите наблюдения върху медицинските аспекти на „Юстиниановата чума” . 

 

ІІ. 3.) Демографски и социално-икономически ефекти от пандемията 

 

Икономическият и военен потенциал на Византия, както и на всяко прединдустриално 

аграрно общество, се намира в пряка зависимост от наличните човешки ресурси. В този 

смисъл мащабните промени в демографския профил на империята, съпровождащи 

избухването и последвалото разпространение на „Юстиниановата чума” , закономерно 

предизвикват значителни сътресения в повечето сфери на обществения живот. Загубата на 

население рефлектира не само върху интензитета на обработване на земята, събирането и 

преразпределението на селскостопанската продукция, а оттам и върху изплащането на 

данъци и съответно постъпленията в държавната хазна, но и върху рекрутирането на 

отряди за армията. Проследяването на последиците от пандемията би съдействало за 

изясняването на определени специфики в развитието на византийското общество. 

 

ІІ. 3. 1.) Депопулация 

 

Загубите на човешки ресурси в хода на най-свирепите отприщвания на „Юстиниановата 

чума”  неминуемо рефлектират върху стопанския, икономическия и военния потенциал на 

Византия и, разбира се, имат пряко отношение към трансформацията на имперските 

социално-политически структури през VІІ-VІІІ в. На първо място депопулацията на цели 

региони се дължи на високата смъртност (над 60%). Както вече беше отбелязано, вероятно 

най-чести жертви са били са индивидите от мъжки пол на възраст между 15 и 35 години, т. 

е. най-активните слоеве от населението в икономическо и военно отношение. Авторът на 

дисертацията обаче категорично отказва да се ангажира с дори приблизителна калкулация  

на „щетите” от пандемията, поради оскъдните данни в източниците. За сметка на това са 

приведени редица аргументи в подкрепа на хипотезата, че в хода на „Юстиниановата 

чума”  не е съществувала отчетлива диференциация в нивата на смъртност на равнище 

град-провинция. 
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      Депопулацията в отделни градове или области на византийската империя обаче не се 

дължи единствено на високата смъртност. Твърде често тя представлява естествено 

следствие от паническото бягство на компактни маси население от засегнатите територии. 

Такива случаи са засвидетелствани по време на локалните епидемии в Едеса, Сирия, 

Тракия и Константинопол от 500, 542, 598 и 747 г. 

      За да възстанови, доколкото е възможно, пораженията в отделни региони с подчертано 

стратегическо или икономическо значение, централната власт прибягва до един, изпитан 

още през епохата на домината, похват – масовата колонизация на население. През 578 г. 

император Тиберий (578-582) преселва 10 000 арменци на Кипър. След възкачването си на 

престола, Маврикий (582-602) планира да засели 30 000 арменски семейства в Тракия с 

цел преодоляването на демографската стагнация и съответно повишаването на нейния 

отбранителен потенциал. Сходни методи използва и император Константин V Копроним 

(741-775), който в 752 г. „колонизира” Тракия с арменци и сирийци от Теодосиупол и 

Мелитена и пр. 

      Въпреки множеството потенциални усложнения, които съпътстват мерки от подобно 

естество, за византийската централна власт колонизацията на компактни маси население 

остава изпитан похват за преодоляване на локалните демографски кризи в краткосрочен 

план, който не разполага със сериозна алтернатива. 

 

ІІ. 3. 2.) Инфлационни процеси 

 

Внезапната загуба на най-активните слоеве от населението оказва сериозно въздействие 

върху всяка прединдустриална икономика, в това число и византийската. Нарушава се 

деликатният ритъм в производството и разпределението на земеделската продукция и 

занаятчийските изделия. Недостигът на храни и намаленото предлагане на различни 

видове стоки и услуги неминуемо води до рязък скок на цените. В условията на една 

сравнително софистицирана и монетизирана система на пазарен обмен, каквато е 

византийската (поне в периода ІV-V ІІ в.), инфлацията успява да засегне или направо да 

парализира всички сфери на икономическата активност – от търговията до събирането на 

данъци и т. н. 
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      Търсейки начини да повиши данъчните постъпления и така да заздрави държавния 

бюджет, през месец юни 545 г. финансовата администрация на империята за пореден път 

облага земеделското население с т. нар. „ ™pibol¾ [tîn ¢pÒrwn]”  (adiectio sterilium). По 

същество този косвен налог представлява принудително придаване на вече запустели 

парцели към обработваемите площи на даден собственик, който бива натоварен със 

задължението да ги обработва и съответно да изплаща данъците върху добитата от тях 

продукция. Въвеждането на данъка естествено означава допълнителен финансов натиск 

върху земеделците. Съпроводена от бруталните действия на фискалната администрация, 

тази мярка катализира масово обществено недоволство, отразено в голяма част от 

съвременните източници. Авторът на дисертацията изказва предположението, че към VІІІ 

в. „ ™pibol¾” -то вероятно е било заменено от т. нар. „ ¢llhlšgguon”  – данък, основаващ се 

на своебразна колективна отговорност. 

      В опит да овладее инфлационните процеси Петър Баршаума (Варсим) в качеството си 

на Comes Sacrarum Largitionum намалява теглото на солида (solidus) от обичайното 

съотношение: 1 към 24 силикви (siliquae) на 1 към 20 силикви (siliquae) в периода между 

месец март 542 и юли 543 г. С много по-дълбоки, дълготрайни и опасни последствия 

обаче са промените в стандарта на медните монети, които се явяват истинският „гръбнак” 

на византийската монетарна икономика и най-масово се използват във всекидневието. 

Нумизматичните „реконструкции” отчетливо индикират, че от 538 до 551 г. теглото на 

фолиса (follis) бива редуцирано с около 23%, а между 542 и 570 г. с приблизително 46-

47%, т. е. грамажът му се понижава от средно 24.95 на 13.64 грама. Както е отбелязвано в 

специализираната литература, налице е тенденцията към прогресивно олекотяване на 

медната монета в периода 542-610 г. Според автора на дисертацията обаче процесът не би 

могъл да бъде пряко обвързан с дългосрочното влияние на „Юстиниановата чума” . 

Изразено е мнението, че подобно на всяка прединдустриална икономика, „внезапното” 

изтегляне на сравнително пълноценните емисии от пазарен обмен не само че не понижава 

инфлацията, но, напротив, съдейства за нейния „скок”. 

      Колкото и парадоксално да изглежда на пръв поглед, епидемичната вълна от VІІІ в. не 

предизвиква сходна „ответна реакция” на властите. Въпреки че като цяло познанията ни 

относно деноминационната връзка между сребърните и медните монети някъде от края на 
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VІІ до началото на Х в. са твърде оскъдни, с положителност е установено, че при Лъв ІІІ 

(717-741) и Константин V стандартът на follis-а бележи отчетлива стабилизация. 

 

ІІ. 3. 3.) Един частен случай: колапсът на византийския военен 

потенциал (40-те години на VІ в.) и етногенетичните процеси на 

Балканите 

 

Авторът на дисертацията дискутира възможното отслабване на отбранителния потенциал 

на Балканския полуостров в резултат от „Юстиниановата чума”  като един от факторите 

за „инфилтрацията” на варварски народи. Според него демографският вакуум и твърде 

неблагоприятните стопански и икономически условия възпрепятстват рекрутирането на 

войскови контингенти за защитата на региона и така улесняват набезите и последващото 

заселване на прабългари и славяни. В подкрепа на изказаното становище биват приведени 

сведенията на Константин VІІ Багренородни (945-959) относно положението в Пелопонес 

по време на епидемичната вълна от 746-747 г. Византийският император отбелязва, че 

чумата максимално редуцирала автохтонното население и така предоставила чудесна 

възможност на славянските племена от север да се заселят на пустеещите територии. 

 

ІІ. 4.) Рецепция и интерпретация на чумата във Византия (VІ-VІІІ в.) 

 

Всеки опит за анализ и систематизиране на византийската рецепция и интерпретация на 

„Юстиниановата чума”  се явява своеобразно предизвикателство пред потенциалните 

изследователи на проблема. Редица трудности произтичат от факта, че „вникването” в 

светогледа на който и да било автор поначало е сложен и изпълнен с условности процес. 

Другата страна на въпроса е пряко свързана с изключително комплексните възгледи за 

произхода и характера на болестите в най-общ смисъл. 

      Спокойно може да се твърди, че в периода VІ-VІІІ в. не съществува дори относително 

„хомогенна” концепция за етиологията на заболяванията. Тяхното осмисляне минава под 

знака на три отделни традиции: тази на християнството, на гръко-римската „емпирична” 
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медицина и на „народната” лечителска практика. В подобен контекст интерпретацията на 

чумата не представлява изключение. Болестта се възприема както в метафизичен, така и в 

рационален план – резултат от паралелното „съжителство” и съответно постепенен синтез 

между споменатите по-горе традиции. 

 

ІІ. 4. 1.) Патристичната интерпретация: чумата като теодицея 

 

Авторът на дисертацията се присъединява към мнението на повечето от съвременните 

изследователи, че св. Василий Велики (330-379) е първият патрист, който предлага 

цялостна, добре систематизирана богословска интерпретация на причините за появата и 

характера на природните бедствия. В своята ІХ-та хомилия, носеща красноречивото 

заглавие „ За това, че Бог не е виновник за злините” , кападокиецът изтъква, че Господ Бог 

използва природните катаклизми и болестите (включително чумата), за да изцелява и 

паралелно с това да възпитава човешкия род. 

      Веднъж изградена, въпросната интерпретативна парадигма бива репродуцирана под 

най-различни форми в „риторическата стратегия” на редица византийски автори през 

следващите столетия. Особена актуалност тя получава в хода на „Юстиниановата чума” . 

Примери за мисленето на заболяването като проява на теодицея могат да бъдат открити в 

текстовете на Йоан Малала, т. нар. „Пасхална хроника”  и „ Чудесата на св. Димитър 

Солунски” . Също така определени византийски съчинения обръщат и особено внимание  

върху „педагогическите” функции на болестта. В „ Чудесата на св. Димитър Солунски”  и 

„ Еротапокризиса” на Анастасий Синаит (?-сл. 700) се натъкваме на обяснението, че 

чумата е изпратена от Бог с цел възпитанието на хората. 

      Богословски мотивираното представяне на пандемията като проява на теодицея и 

елемент от „ Божието възпитание”  обаче е прекалено абстрактно и софистицирано, за да 

се радва на широка популярност сред обикновеното население. За сметка на това масово 

се налага интерпретацията на заразата като израз на „ Божия гняв” . Подобно тълкуване 

предлагат Агатий Миринейски, Теофан Изповедник, патриарх Никифор и пр. 
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ІІ. 4. 2.) Свръхестествени врагове и закрилници: чумата като резултат от 

демонична намеса 

 

Сама по себе си връзката между болестите (в най-общ смисъл) и злонамерената намеса от 

страна на демоничния свят представлява важен елемент от византийската рецепция на 

свръхестественото. Нейната концептуална рамка започва да се оформя през периода ІІІ-VІ 

в. в резултат от синтеза между библейската традиция, „тълкуванията” на патристите, 

предхристиянските култове и философски школи, поощряващи магическите и теургични 

практики и пр. Същевременно обаче тези твърде разнородни влияния релативизират до 

краен предел образа на, а оттук и реакцията спрямо демоните и демоничното. В подобен 

контекст може да се посочи изключително амбивалентното отношение към Сатаната и 

неговото войнство в Светото Писание, което се откроява особено остро при съпоставката 

между Стария и Новия Завет. 

      Авторът на дисертацията защитава тезата, че интерпретацията на „Юстиниановата 

чума”  като „плод” на демонично вмешателство се основава на вехтозаветното осмисляне 

на диаболичното, съгласно което падналите ангели не са антагонисти, а по-скоро 

(съ)подчинени на Бог. Като потвърждение на това са приведени множество примери от 

съчиненията на Псевдо-Захарий Ритор, Прокопий Кесарийски, Йоан Ефески, патриарх 

Никифор, „Житието св. Николай от Сион”  и „ Чудесата на св. Димитър Солунски” . 

      Проследена бива и диаболизацията на императори като Юстиниан и Константин V 

Копроним в някои от изворите, както и мотивът за „индивидуалния грях” като причина за 

„ Божия гняв”  и избухването на чумата. 

      Специално внимание е посветено и на търсенето на свръхестествена помощ и закрила 

от периодичните чумни епидемии. Анализирани са редица сведения, които се съдържат в 

текстовете на Псевдо-Захарий Ритор, Йоан Ефески, „Житието на св. Теодор от Сикеон”  

и т. н. 

 

ІІ. 4. 3.) Натурфилософска интерпретация 
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Срещата на гръко-римската „емпирична” медицина и по-специално на Галенизма (т. е. на 

Галеновата традиция, ако си послужим с термина на В. Нютън) с християнството като 

религия на изцелението, водят до един неминуем синтез. Изключително показателно е, че 

редица християнски писатели (включително патристи) възприемат античната, повлияна от 

атомизма, „натурфилософска” етиология, съгласно която появата на инфекциозните 

заболявания (в това число и чумата) се дължи на замърсяването на околната среда. Това 

разбиране – своеобразен предшественик на модерната концепция за хигиена, намира израз 

в „ Еротапокризис” -а на Анастасий Синаит (?-сл. 700). По общо-взето идентичен начин са 

представени причините за отприщването на чумата от друг (този път латиноезичен) автор, 

чиято християнска принадлежност, но и съпричастност към традициите на античната 

култура, не будят никакви съмнения. Става дума за „енциклопедиста” Исидор Севилски 

(ок. 560-636). 

 

Заключение 

 

Освен от мащабните териториални, идеологически, административни и пр. промени, 

периодът между VІ и VІІІ в. във Византия е доминиран и от пандемията, останала в 

специализираната литература под названието „Юстинианова чума” или „Първа чумна 

пандемия” . Нейното избухване и разпространение се явява естествено следствие от 

комплексното въздействие на серия климатични, биологични и социални фактори в ареала 

на Източното Средиземноморие.  

      С настъпването на т. нар. „Малък ледников период”  приблизително около 400 г., 

византийските източници все по често започват да „регистрират” микроклиматични 

сътресения и аномалии като необичайно продължителни и студени зими, поройни 

дъждове и наводнения или, тъкмо напротив, неестествено горещи лета, дълги периоди на 

суша и пр., които съдействат за активизирането на чумните бактерии в ендемичните зони.       

Фактическото катализиране на глобални трансформации в световния климат обаче идва с 

мощното вулканично изригване от 536 г. което окончателно дестабилизира крехкия 

екологичен баланс по веригата микроорганизъм-преносител-резервоар, създавайки всички  

необходими предпостваки за възникването на предпандемична обстановка. Вероятно 
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изригването на вулкана на остров Тера през лятото на 726 г. е изиграло сходна роля за 

отприщването на втората по мащабност епидемична вълна. 

     Трансмисията на чумата в границите на Византийската империя бива значително 

улеснена и от влошените на санитарно-хигиенни условия в градовете, които съдействат за 

разпространението на черния плъх (Rattus rattus) – главен резервоар на микроорганизма  

„Yersinia pestis”. 

     Веднъж избухнала през 541 г., за по-малко от десетилетие „Първата чумна пандемия”   

разпространява на юг от територията на днешен Йемен вероятно чак до Финландия на 

север. Втората голяма вълна на заболяването от 743 г. няма същия „размах”, но със 

сигурност е била твърде опустошителна.      

      Пандемията рязко редуцира най-активните слоеве от населението в икономическо и 

военно отношение, предизвиквайки демографска стагнация. Освен на високата смъртност 

депопулацията на цели региони във Византийската империя се дължи и на масовото 

бягство на хората. На свой ред, внезапната загуба на население катализира и множество 

кризисни явления и тенденции във византийската икономика – инфлационни процеси, 

спад на данъчните постъплентия и т. н. 

      Апокалиптичните картини на повсеместна смърт, опустошение и разруха разтърсват из 

основи духовния свят и изобщо психиката на византиеца. Появата и разпространението на 

чумата се интерпретират твърде комплексно – като своеобразен инструмент, посредством 

който Бог лекува и възпитава хората; като израз на „ Божия гняв” ; като плод на намесата 

на нечисти, демонични сили и пр. 

     И накрая следва да се направи една изрична уговорка. Значението на „Юстиниановата 

чума”  не бива да се абсолютизира за сметка на останалите политически, икономически и 

т. н. фактори, които оказват въздействие върху развитието на ромейската държава и 

общество. Чумната пандемия от 541-748 г. трябва да се разглежда паралелно с ефекта от 

военните действия, вражеските нашествия, териториалните промени и пр. Именно тяхната 

съвкупност определя облика на Византия в периода VІ-VІІІ в. 

 

Резюме на получените резултати 
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Съгласно изискванията на „ Закона за развитие на академичния състав”  дисертацията е 

снабдена с резюме на получените резултати. 

 

Декларация за оригиналност 

 

Съгласно изискванията на „ Закона за развитие на академичния състав”  дисертацията е 

снабдена с декларация за оригиналност. 

 

Речник на използваните термини 

 

В приложения речник са дадени дефинициите на най-често използваните медицински 

термини. 

 

Списък на използваните съкращения 

 

В приложения списък са дадени пълните наименования на използваните периодични 

издания и поредици. 

 

Използвани източници 

 

В приложения списък на използваните източници са посочени 53 заглавия. 

 

Използвана литература 

 

В приложения списък на използваната литература са посочени 397 заглавия. 
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