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„Oto nadszedł koniec świata": 
Czarna śmierć 

Bóg głuchy jest dzisiaj 
N a nasze wołania. 

Modlit\va - bezsilna, 
Już ius nie osłania. 



W paźclzierniku 1347 roku, ge11ue1lskie SC<llki haucllowe weszły clo portu w Mesy
nie 11a Sycylii z lll•Hlwy111i i ko11ai•1cy111i luclźmi u wioseł. Statki przybyły z 

Morza Czarnego, z porcu Kaffa (obecnie Teoclozja) na Krymie, gdzie Genua utrzy111y
w.1L1 placówkę handlow<J. Chorzy majtkowie pokazywali dziwne czarne guzy pod 
pach,1111i i w pachwinach, wic:>lkości j;1jka lub jablk.1. Z guzów cych S<Jczyła się krew i 
ropa, a później caL1 skórę pokrywały ropnie i czarne wybroczyny, wywoływane krwa

wie11ia111i wewnętrz11y111i. Chory miał silne bóle i szybko umierał - w ci;igu pięciu dni 
od wyst>Jpienia pierwszych objawów. W miarę szerzenia się choroby zamiast obrzę
ków gruczolów chlonnych i opuchlin na ciele pojawialy się nowe objawy, mianowicie 
utrzyrnuj ;1ca się wysoka gor;1czka i krwioplucie. Ci, co p;1clli ofiarą drugiej odmiany 

choroby, cierpieli na silny ka>zc:I, pocili się i umierali jeszcze szybciej - w ciągu 

trzech dni, a nawet prędzej, czasem po dwudzit>stu cztert"ch godzinach. W obu posta
ci,1ch choroby to wszystko, co cialo wyd;ilalo, a więc ocldech, pot, krew i ropa z 

węzlów chlo1111ych oraz pluc, krwawy 111ocz i krw.1wo-czarne ekskrementy - cuchnęło 

okropnie. Objawom fizycznym towarzyszyL1 ckpresj.1 psyc hiczna, a przed samym 

zgonem „widać bylo piętno śmierci od.:i~nięte na twarzy ". 
Chorobą tą była diu111a, dawniej zwana zarazą morową. Pogloski o str.1sz11ej 

zarazie, która jakoby zaczęla się w Chinach i przc:z Taurię (Azję Środkow;1) rozsze

rzyla się na l11die, Persję, 1\frzopoL\111ię, Egipt i cd'! Azję 1\l11iejsv1 - clot;1rly do 
Europy już w 1346 roku. Opowi;1d;1no o tak stra>zliwym żniwie śmierci, że ponoć 
Indie zoscaly wyludnione; cale id1 połacie pokryly cial;1 zmarłych, a gclzie indziej 
takie nie pozostał 11ikr żywy. Jak podliczył w Awinionie p•ipież Klemens VI, ogólna 
liczba zgonów, o których clo11i('sio110, miaL1 wynit"~Ć 23 S40 OOO. \Vobec calkowitej 
nieświadomości, w jaki sposób na;tęp11je zar;1Że11ic, w Europie nie odczuwalo się 

zupelnie poplochu aż do cz;1su, gdy st;llki handlowe przywiozly swój cz;1rny fo1iertel-
11y h1dunek do i\\t'syny, a inne, też zaini,·k o wane w L<'wancie , zawinęly clo Genui i 
\Venecji. 

Do stycznia \34S ro ku chorolia przenik11~Li poprza 1\Llrsylię do Francji, a 
przez Tunis do f>Ólnoc11l'j Afryki. Epiden1i.1 uodzo11a 11;1 statkach rozprZl·strze11iL1 się 

od wybrzeży n1orskich i splawny.:li rzek 1u zac hód od 1\Lirsylii, fHZl'Z porty La11gwe
docji do łliszp;111ii Or;\Z 11a f>Ól11oc, w górę Rod;11n1 do Awi11io11u, gdzie doL1rl ,1 w 
lll >HCu. Pomiędzy lurym a majelll do>zb do N;1rbo111H· , 1\1ontpelli<:"r, Carcassonne. i 

Tuluzy, a we \\'losZt'ch - do Rzymu, Florc:11cji i icli okolic. 1\liędzy czerwcc:m a >irr
p11iem do;ięgla Bordeaux, Lyonu i Pa1yl.a, roz sze1L1jqc się d;1kj 11;1 Burgun dię i Nor
manclię, sk;1d przt'Z Ka11al doszla do polud11iowt'j i\11glii. Z \Vloch teg o s;1111t>go L1L·1 
przedostala się przl'Z Alpy do Szwajcarii i w kinu11ku \n chod11im 11a tl'l't"ll \\«;g ier. 

Na ob;z;irach objc;ty.:h z;iraq Ślllinć ;;uuvla ;ię pruz cztnv do szdciu mi,·
s1ęcy i znikal.1 1 z wyj;jlkil'111 wic;k>zycl1 mi;l >t, gd7.i,· w g\» IO zal11dnio11ych dLielnic1ch 
sL1bla zinq, by znów f>Oj;1wić si<; wi o>1 1;1 i >zaleć w ci•1g11 nast,·1i11ycli >Zl'~ci11 111inic;.:y. 

\V 1349 roku <"pidt·111i;1 wyb11chL1 '"' 11owo w l';ir,·7.11 i rozHnzyla się 11;1 l'ik;1r
dię, Flandrię i NidnLi11dy; z A11glii Z;I~ 11;1 Szkucj,„ lrl.111di~', a uk .i.t> Norw<'gic;. gdzie 
st;1tek-widmo z ladu11ki,·111 \n·l11y z nLHIW•) Z;dog;) dr~ · iu \\ · , il \\1dl11ż W\ lirll' Ż Y, .1.i. w 
koi'1cu osi.1dł na skalach nil'dal<"ko Bng<'n. S 1a1111;1<ł L<HaL.1 prtl'du>t.1L1 ,·i<; do SL"'·cji , 
Danii, Pru>, l>landii i dosio; g la aż Grt'11Lindii. l'ozost.d.1 1ylko dLiw11 .1 ,·11kLl\\;1 z od
pornych na ni •! Czc:ch i nie zaaL1kowa11t'j ;lŻ do 1351 roku llu,ji. \\ ' wi.;k>zcj ..:zc;sc1 
Europy wyg;1sla w µolowie 1350 roku. Choci;1Ż w>pókzy1111ik ~111in1,·l11 o~ ci byl r(i.i.11y 

- w;1hał się od jednej f>i,1rc:j w jednych do dziewir;ci11 dziesi ;i(ycli łub nawet calkowitej 

Z•iglacly w innych miejscach - to w od11iesie11i11 do oliszaru rozci>Jgaj<jcego się ocl Indii 
do Isla11dii ogólna ocena strat, doko11;1na przez nowożytny c h demografów, na ogół 

pokrywa się z liczli<j w sposóli zdawkowy pod;111;1 f>rzez Froissarta: „Trzecia część 

świata wymarła " . Jego obliczenie, powszechnie wtedy powtarzane, nie było skutkiem 
natchnienia przez Ducha Świętego, lecz zostało Z<1f>0Życzone z podanej przez świętego 
Ja11;1 liczliy śmiertelnych ofiar pL1gi w jego Olijawieniu, ulubionym przewodniku 
spraw ludzkich w średniowieczu. 

Jedna trzecia Europy - to około dwudziestu milionów. Nikt nie wie, jak wiciu 
zmarło naprawdę. Ówczesne rel;1cje były r;1 cze j n;1p;1waj ;icy 111 lękiem don1niema11iem 
niż ścislymi wyliczeniami. Mówilo się, że w zacloczonym Awinionie u111iernlo dziennie 
czterysta osób; że Z<lmknięto tam siedr111 ty>ięcy do 111ów spustoszonych przez śminć; 
że jeden tylko cmentarz w ci;1gu sze~ciu tygod11i przyj'll jtdenaście tysięcy zwlok; że 
znrnrh polowa rnieszk,11!ców miasLI, w ty111 dzi<·więciu, czyli jedna trzecia ogólnej 
liczby kardy11;1lów, i nie mniej niż sinlrn1dzicsięciu pr.1latów. 

C111entarze w Awinionie Z•lpclnily s ię c;dkowici<'. Zanim wykop ,1110 doły 11a 
zbiorowe mogily, ci.da zmarłych wrzucano do Rodanu. \V Londynie układano zwłoki 
warstwallli w dolach, aż do ich wypclnienia . \V reL1cjach z różnych stron czytamy o 
chorych ulllieraj <1cych zliyt szybko, by żywi mog li nad;1żyć z ich grzeb;111ie111. Zwloki 
wyci<Jg:rno z domów i pozost;1wiano naprzeciw wejść. Poranne światlo ujawni.do 
nowe stosy ci;d. \Ve Florencji zbier,da ciala Co111pagn.1 della Misericordia, utworzona 

w 1244 roku dL1 oµieki nad chorymi, któ rej członkowie nosili czerwone suknie z 
k;1p turnmi z;1krywaj;icy1ni tw.uz z \\'Yi<Jtkiem oczu. Kiedy nie 11ad,1żano z uprz;1raniem 

zwlok - rozkL1daj,1ce się ci.da lcż,1ly cdymi d11i,1111i na ulicach. Gdy już nie 1110Żna 

bylo nastarczyć tru111icn, ci.da kL1dziono na desk;1ch, po clwa luli trzy naraz, aby 
przenieść je na c 111 e nL1rz lub do W>f>Ó lnych dol ó w. Rod zi11y s;1n1e spych;dy ta111 zwloki 

krewnych luli grubal)' je tak pośf>ieszni<' i f>lytko, „że psy wywl~kaly je stamqd i 
pożer;dy ;zcqtki". 

W armosfnze strachu przed Z;irażeniem i rosn;1cej wci;JŻ liczby zgonów ludzie 

umierali liez ost;itniego nan1.1 szcze ni;1; grzeliano ich bez mod litwy - ,, ta per~ p<'ktywa 

11af>awala tn\'Og•J dotkniętych chorob,1 w ich osurnid1 godzin;1ch. W Anglii liiskup 

zezwoli!, by osoby świecki<' Sf>OWiadaly jedn;\ drug'!, tak jak to czynili •lposto lowie, „a 

jeśli nie 111a żadnego mężczyzny, to 11awet kobie ty"; gdy zaś nie można z11;ddć księdza 

dla udzielt:11ia osutnicgo 11a111aszczenia, „to wiar.i 111usi wystarayć". Klemens VI uznał 
za konit·cz11e udzielrnie odpuszcZt'nia grzechó w ty111 WSZ)' Stki111, którzy 111arl:i od 1110111, 

ponieważ tak wit'lu bylo f>OZbawionych poslug ,,·ligij11yd1. „I bd1ll' dzwony nie liily -

napisał kronikarz z Si„ny - i nikt ni<' ;zlochał, choćby nie wit'nl jak;! f>Oni ós l stratę, 

f>Onieważ każdy ocze kiwał śmier.:i l···I· I lud z ie n1ó wili i winzv li, .i.e «Oto n ;1d s zedł 

koniec świata• " , , 
\Virlu powt,irzalo opinię o ludzkim zobojętnie11i11 1 a malo bylo r.1ki cl!1, którzy 

twierdzili inacuj, gdyż zaraz;1 jest rodzaje111 klę>ki ni,· pob11dz,1j;jcyn1 do wzaje11111ej 
polllocy. Od>cr<;czaj'lcy wygL1d chorych i wysob fo1inll:ln ość nic sprzyjaly po m;1ga

niu sobie we wspólnrj ni,·doli , kcz budzily pr.1gnil'nie ucil'czki. J\o talile mil'jscy i 

notariusze odmawi,di f>rzybycia dla sµorqdunia O>t;1t11iej woli u111it'r;1j;icych " -

odnotował zakonnik franciszka1hki z l'i;1zzy 11a Sycylii, co gorsz;1, „na,n-t k s ięża nie 



przychodzili dla wy;luchani<t spowirdzi ". Kanccli;r;1 arcybiskupstwa w Canterbury 

m1pirnl to samo o duchownych angi,·l;kich, kt órzy „z ob,1wy prud śminci<! z,rnieclrnli 

opieki nad swy111i owieczkami". Z calej Europy, od Szkocji aż po Rosję, donoszono o 
wypadkach porzucani:1 dzieci przez rodziców, a ukże rodziców przez dzieci. Nieszczę

ście zmroziło ludzkie serC•l - pi;al Bocrnccio w swej slynnej relacji o zarnzie we 

Florencji, która posłużyła za w>ręp do Dc:k.1111eron11. „Jeden czlowiek unikał drugiego 

1„.) krewni trzymali się z dala od siebie, brat był opuszczony przez brata, nl <\Ż pruz 

żonę, ba - powiem nawet coś więcej, coś prnwie nie do pojęcia: znaleźli się ojcowie i 
matki, którzy pozos t.1wiali dzieci na Lisce lo;u, bez opieki, nie odwiedzane, jakby 

byly im zupelnie obce". Przes ;1 da i literacki pesy111izm byly w XIV wieku powszechne, 
lecz lek.uz papieża, Guy de Ch,lllliac, nicw•1tµliwie trzeźwy i uważny obserwator, 

takie donosil o ty111 samy111 dziw11yr11 zjawisku: „Ojciec nie odwiedzał sy11a ani syn 

ojca . Milość chruścija(1ska µrzestaL1 is111it'.:". 
N<1jµewniej szq dcsk:1 ratu11ku dL1 rych, których bylo 11a ro srać, lub dla tych, 

którzy mieli µo ll' lllll możliwość - była 111.: it'czk:i. Bog;ici chronili się w wiejskich 
posiadłościach, tak j.1k ro uczynili opisani przez Boccaccia lllłodzi patrycjusze z Flo

rencji, tll"Z <j dzajqc się w sielanko wym palacu „z każdt'j strouy oddalo11ytll od dróg", ze 

.studnia111i zi11111ej wody i piw11ic.1mi µ<'l11y111i rzadkich win". Nato111iast biedota 

miejska urnierala w swych norach „i jedy11ie fetor ich ci.il powiad;tmial S<jsiadów o 

śmierci". 

Na wsi chloµi µadali martwi 11;1 µola ch, drogach i swoich domostwach . Ci, co 
zachowali życie, w ros1qcy111 µoczuciu bezsil11ości µopadali w apatię, pozost;1wi.1j•1c 
dojrzaL1 psze11icę nie skoszonq, a żywy i11we11tarz bt'Z opieki. Zdziczaly woly i o;ly, 
owce i kozy, świnie i kury. \V p<"wnej llliejscowo~ci widzia110 chlopów tc11'1cqcych 
prJy dźwięku bębnów i tr;jbt'k. Z<1pyt;111i o powód rej radości powiedzieli, Że i>•llrZ<JC 
na umieraj•1cych dzid1 µo dniu S•iSiadów, podczas gdy ich wie.ś pozos t;1je nietknięt.1, 

S•idZ<j, iż mog•1 powstrzymać zar.uę ,. prz<'z wesołość, kró r.1 jest w nas. Oto dlaczego 
tarlczymy". 

Zarazie towarzyszyly bezµr;n\'ie i rozpusta, podob11ie j;1k podczas wielkiego 
pomoru w Atenach w 430 roku przed Chrystusem, kiedy to, wedlug Tukidydesa, 

ludzie bezwsryduie odd,1wali się rozkoszom życi;1: „Albowiem widqc, jak bogaci 
umieraj'] w jednej chwilce , a ci, co doqd nic nie µosiadali, bezzwlocznie dziedzicz;! 
ich mienie, uświadomili sobie, ie życie i bog.1ctwo S•l równie przemijajqce, µostano

wili więc korzystać z życia, póki można". Ludzie postęµujq w bżdcj epoce jednako
wo. 

Niezn.1jo111ość przyczyny poglc;biala n;1strój grozy. \V wieku XIV nikt nawet nie 
podejrzewał, Że rzeczywistymi nosicielami zarnzy były szczury i pchły, być m oż e 

dlatego, że stanowily one tak µospolite domowe utr;1µienie. 
Wróg-widmo nie mial swt'j nazwy. Cz;trn•J Śmierci:) nazwano go dopiero przy 

n;tstępnych nawrotach. \V czasie pinwszej t'pidemii zwano go po prostu „zaraZ<l" albo 

• wielkim morelll". Relacjt' ze \\/schodu, wyolbrzy111ione w bojaźliwej wyobraźni, 

mówiły o dziwnych burzach i „strngach ognia" zmieszanych z ogro11111yllli zi;trna111i 

gradu, które „uśmiercały prawie wszystko", lub też o „wielkim deszczu z plo111ienia

mi", spalaj•1cymi doszczętnie ludzi, zwi,~ rzęu, drzAva, wsie i miasta. \Vedlug in11ej 

znów wersji ,zgnile podmuchy wiatru", powsr:de z ognia, przywiały infrl<cję do Euro-

py „1 teraz, j:1k µodcjruwaj•1 niektórzy, kqży 011 :1 wokół wybrzeża morskiego". 
Doklad11e obserwacje tq;o zj;H\'iska 11ie zdohdy doprowadzić do skojarze(1 Zt" szczura
mi zr: statków, poninvaż nie zd;1w,1110 sobie sprawy, że z,1każenie może nast<jpić przez 
zwierzęt.1 i imekty. 

Dla szerokiego ogółu istniało tylko jedno wyjaśnienie - gniew Boży. Plaga 
zakreślaj ,1ca t;1k >Zt"roki kr•1g , nie oszczędz,1j :jC•l nikogo, przychodz;1c;1 bez żadnej 
widocznej przyczyny, mogla być jedynie k<H•l Boi<1 za grzechy. Mogla być nawet 
wyrnze tn osL1tl'cz11rgo rozczarow;rnia się Boga swoim tw ore m. Ze względu na skutki, 
j;1k ie wywal.da , M atteo Villa11i porównywa! zar;uę z biblij11ym potopem i uważal, że 

opi 11je „zagladę rodz:1ju ludzkiego ". \Vysilki czynio11e dh zlagodzenia gniewu Bożego 
µrzybit'rnły różne fo rmy. Miasro Roue11 wyd.do nak.1z powstrzymania się od wszy
stkiego, co 111 ogloby bu dz ić gniew Boga, a więc h.izardu, przekleiistw, pijarlstwa. 
Bardzo rozµowslt'cl111i o 11e byly µrocesje pokut11ików, µocz:1tkowo popiera11e przez 
papieża, trw.1jq ce. n;1w et trzy d11i; w niektó rych br.110 udzial po dwa tysi:1ce osób. 
Towarzyszyly one z;1 r;1zie w;zędzie, przyczy11i ;1j:1c się do jej rozprustruni,111ia. 

Powszechne podzit·L1nie pogl:1du, iż „zaraza t:1 byL1 µo prostu ka r'] za grzechy, 
wywołało zerokit> poczucie winy, po11it'waż , j eże li zar:1za byLi kar<J, strnsz11y musial 
być grlt'ch, któ r)' j•i sprowadzi!. J:1kie grZt'chy ci:1żyly na su111ie11iu ludzi w XIV 
wieku? Przed e wszystk im chciwość, sk·1~1srwo, za ni111i lichwa, przywiqza11ie do rzeczy 
ziemskich, cudzolósrwo, bluź11i e rstwo, klamstwo, zbytek, bezboż11ość. Usiluj •1c podsu
mować nawalę klęsk, jakie spadly na Floren cję, Giova1111i Villani dosudł do w11iosku, 
że byla ro karn za grzechy sk:1pstwa i li chwy, którymi g11ębiono ubogich. Ówcześni 
pisarze daw c1 li wyraz li1ości i oburzeniu z powodu sytu ;1cj i biedoty, a su:zególnie 
ubolewali nad g11ębienie111 chlopsrwa w cz;1sie dzi,d.1(1 wojennych. Sprawy te z cal'] 
pewności<] ci•·iżyly na sumieniu tego swkcia. Podst;1wę wszystkiego stanowily warunki 

średniowięczrn·go byrow;111i <·l, kiedy to 11ie111:ll wsLysrkie UCZ)'llki, a n;lW t't myśli -

dotycz•ice se ksu, h.111dlu, wojska - byly niagod ne z 11 :1bz,1111i · Kościol:1. Zwykle 

zaniedbanie postu lub niedzielnej 111szy św i ę rej bylo już gi·zechem. Dopiero zaraza 
wydobyla na wierzcl1 tkwi:1ce glęboko w duszy niczym podziemnf' jezioro poczucie 
w111y. 

Okazal o się jcdn.1k, że ci, co przeżyli Z •trazę i nie ulq;li zagl.1dzie, nie stali się 
leµszymi ;111i ll'Ż nie mogli zn ,d eźć żad11ęgo W)' tlu111;1cze11i<1 Bożych zamyslów w męce, 

któr<J dane in1 bylo przecierpi eć. Cele Boskie S•! zazwycz :1 j okryte t;1je11111iq, lecz ta 
µlaga byla zbyt srraszliw.1, aby moż11a się bylo n;1 ni•! godzić bez stawiania pyta11. 
Jehli taki ogrolll nieszczę śc i;1, najb.1rdziej śmiercio110~11t'go ze wszystkich dor.1d zna
nych, mógl być po pro>tu zlo~liwym aktt'111 woli Boga, a być mo:i:l' wcale nie Jego, to 
ozn;1czalo, że podstawy odwiecznie usulonego I.idu zostaly wzruszone w posadach. 

Umysly, które się otwarly doµuszczai•!C te W•Jtpliwości, nie mogly już nigdy pozostać 
za111k11ięte. Kiedy ludzie raz jede 11 doµuścili możliwość zllli<tn w ustalonylll µorzqdku, 
nast;d koniec ery uleglości: zwrot ku kierow;111iu się wL1rny1n s11111ie11iem już się zbli
ż.il. Czarna Śmierć w tym wl.1ś11ie Z;1kresit' mogla sr.1ć sii; nie rozpoznanym µocz;1-
tkiem nowego człowieka . 

Barb.1rn \V. Tuchman 
„Odl<'gle zwierciadło" 

tlum. M.1ri ;1 J. Andrzej Michejdowie 
Katowice 1993 
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w roku od narodunia Pana naszego, Jezu a ChrysLUsa, tysiąc trzysta 
czterdzi esty m ósmym, w sławnym mieście Florencji, klejnot miast włoskich 
stanowiący m , wybuchła z a ra za morowa, sprowadzona wplywem ciał 
niebi eski ch albo też slu sznie przez Boga u s la11a dla ukarania grzechów 

naszych. ( „ .) ... z srogi ego 11iebios wyroku, a także z przyczy11y ludzkiego 
okruc id1 st wa, w czasi e od marca do czerwca więcej niż sto tysięcy osób życie 
stracilo. Ginęli od stras zne j zarazy, a t;1kże z braku pieczy i pomocy, 
skąpion e j im p rzez zdrowych, którymi trwoga owladla. Dawniej 11ikt by może 
11ie był pomyślal, że w Floren,:ji 111oż11a 11aliczyć tylu żywych mieszka1lców, ile 
w 11i e j si ę późuiej obz,do zmarlych. Ileż to pięknych domów, wspa11ialych 
pałaców, przedtem przez m11ogie rodzi11y, przez rycerzy i znamieni,te damy 
za111ieszkalych, teraz pu s tk<\ sta11ęlo! \Vymarli w 11ich wszyscy, aż do 

ostatlliego sługi! 
Ileż to świetnych rodów, 11ieprzejrza11ych bogactw i skarbów bez 

dziedziców ostało! lluż dziel11ych mężów, urodziwych kobiet i mlodzier1ców, 
których by Eskulap, Gallen i Hipokrates za obraz kwitnącego zdrowia, a11i 
chybi, poczytali, rano jeszcze obiadowało w spolecrności swych przyjaciół i 
krewniaków, zasię 11azajutrz już wieczerzało po,polu z swymi zmarlymi 
przodkami. Ciężko mi jest na se rcu, kiedy blądzc; myślą pośród tej okrnt11ej 

niedoli, dlatego też wszystko, co mogę, milczeniem pokryję. 

Giovalllzi Boccaccio „Dekameron" 
tlum. Edward Boye 

C zarna śmierć - straszliwa epidemia dżumy, kt~r~ przetocz~la s~ę 

w 1348 r. przez Europę, spowodowała w 1e1 spokczenstw1e 

głębokie zachwianie psychiczne. Jean Deliumeau pisze, iż 

„powstała »Kmina Strachu«, wewnątrz której cywilizacj.1 czuła się 

»nieswojo« którą zaludniL.i chorobliwymi urojeniami. Ta trwoga 

przeci<rnająca się w czasie {aż do początku XVll wieku) groziła 

rozkładem społeczd1stwa tak samo, jak mogła spowodować pęknięcia u 

jednostek poddanych powtarzającym się stresom. Mogla wywołać w 

społeczer'1stwie zjawiska niedostosowania, regresu myśli i uczuciowości, 

wprowadzić do1'1 nadmiern•1 dawkę neg.11ywizmu i rozpaczy." 
Opisy epidemii zachowane w licznych 

kronikach pochodzących z polowy XIV w. 

przedstawiaj<1 skr.1jne Z•tchow.111ia si ę ludzi - jeJni 

kopali rnbie groby i sami się w nie kładli, inni 

oJdawali się ni1::usta11nym zabJwom szalonej 

rozpuście. Boccacci o , który jak \Viemy wielką 

zarazę przeżył, tak tłumaczył owe za-:howania: „To 

mogli czynić łatwo, albowiem każdy {jakby nadziei 

na dalsze życie zbywając) zostawiał na pastwę losu swe rzeczy i siebie 

samego [„.]. Osłabia a nawet całkiem sczezła sila tak człowieczych, jak 

i Bożych praw. Jej srróże i wykonawcy bądź to poumierali, bądź 

chorzeli [.„]. K,1żdy mógł przeto czynić co ch-:ial." Załamanie się niemal 

wszystkich społecznych i prawnych reguł obowiqzujqcych w stosunkach 

międzyludzkich, rrwoga i poczucie basilno ś ci to główne przyczyny 

rodzqce szale1'1srwo w człowieku i jego świt:-:ie. 

\V śród roz I i czn ych źr ód el zarazy w y111 i en i a no ba rdzo cz ęsto 

strach. istnieją rozmaite przykłady porad le karskich, a nawet uchwały 

rad miejskich, które wychodząc z przeko na11ia, iż najskuteczniejszym 

środkiem pokonującym strach jest śmiech, zalecały, albo wręcz 

nakazywały orga11izow.1nie w czas szerzqcej się epidemii rozmaitych 

publicznych zo.1baw i rozrywek. Śmiech miał być tarczą człowieka, 
która uchroni go przed srraszliwą śmiercią. 

\V o w y c h z.1 I e c e 11 i a c h i n a w o I y w a n i a c h 

brzmiących w srylu: b.1w się - to nie umrzesz, było 

coś chon:go, coś szalonego, świadczącego o tym, iż 

dusza ludzka szarpana była ekstremalnymi 

uczuciami i przekona11i.1111i. „Czarna zaraza i te, 

które nastqpiły po niej, w przyspieszonym rytmie 

odmieniły inspirację sztuki europejskiej, orientując 



tę sztukę bardziej n1z poprzednio na opis przemocy, cierpienia, 

sadyzmu, obłędu i makabry." W targanym skrajnymi uczuciami świecie 
obłęd i obłąkany budziły równocześnie grozę i szyderstwo. 

U schyłku XIV wieku, przez cały wiek XV błazen jest 

wszechobecny w kulturze Europy. Tej swoistej „popularności" nie 

zawdzięcza jednak tylko rozwijającym się obyczajom karnawałowym i 

stałej teatralizacji życia w dworskim, czy szerzej - feudalnym świecie. 

Rozszerzaj<1ce się obszary ubóstwa mnożące się herezje z jednej 
strony, z drugiej zas odczuwanie łęku, odczuwanie nieogarniętego 

szaleństwa świata tkwi<1 u najgłębszych źródeł narastającej 

natarczywej obecności błazna w czasach schyłku średniowiecza i 

narodzin renesansu. Błazen jest swoistą projekcją, ucieleśnieniem 

marzema ówczesnych ludzi, które wyrażało się w ogromnej woli 

ucieczki z tego świata i rÓ\vnocześnie - \V głębokin1 pragnieniu 

pozostania. Błazen jest postacią zrodzonq w świecie śmiechu. Śmiechu 
zrodzonego przez strach. Lęk i agresja, strach i społeczne dewiacje 

znalazły w tej szalonej figurze jeszcze jedną formę artykulacji. Śmiech 
obłąkanego zacz1.1ł wyśrniewać śrniech ś1nierci. Wariat, wieszcząc 

nadejście tego straszydła, 

równocześnie je rozbrajał. 

Nastąpiło „wyparcie 

tematu śmierci przez obraz 

obłąkania". Lęk „skulił się" 

pod powierzchnią. Nadeszły 

wkrótce czasy, w których 

mądrość jawiła się jako 

dostrzeganie głupstwa we 

wszystkim. Ś wia.t pokazany 
zost~1je jako statek głupców, 

ludzie zaś krążą w nie 

ko1'1czący111 się korowodzie 

błaze11skiego tailca. To 
zapowiedź zbliżajqcego się 

k o 1'i c a , t o a p o k a I i p s a , t o 

powrót Antychrysta. 

Mirosław Slowi11ski 

„BŁAZEN" fragm. 
\V,Hszawa 1993 

Dzisiejsze przedstawienie jest krakowskq premierq sztuki niezwykłej i 

wyjqtkowej. „Czerwone nosy" sq ho1uiem od kilku lat przebojem scen teatralnych 

Europy i c<1łego świata. Polska prapremiera te,~o znakomitego dramatu, w 

rewef,1Cyjnym przekładzie Stanisława Barańczaka, miała miejsce rok temu IV 

poznańskim Teatrze No1uy111. Sztuki( o,~lądali r6wnież widzowie szczecińscy, a od 9 X 

94 r. mo 'żna jq -::;ob,1Czyi IV Teatrze Ludowym. 
„Czerwone nosy" to tra;.;iko111iczna opowi.:śi o straszliwej epidemii dżumy, 

jak.i n.11uiedziła świat w połowie XIV wieku, z111i,1t,1jąc z powierzchni Ziemi 1/3 jej 

mieszkańulw. Opowieśi o tym, jak śmiech, r,1dość, 11111ilowanie życia we wszystkich 

jego /nzejaw,1ch, 1110,~q przynieśi rat1111ek w dnuilach najczarniejszej rozpaczy. O 
tym, ;.ik w świecie, w kt1lry111 pr.::;est,i/y funkcjonowai wszelkie prawa i zasady, gdy 

niepodzielnie zapamnuało zło si.:jące ś111ien' i zniszczenie, poj.iwia sil( jasny promień, 

niosący pohij i wylh11uicnie - miłośi', h'(dąc,1 afir111,1cją Buga i człowieka. 
Niestety to autorskie przesł,1nie ok,1::;,i/o sii; /Jyc' w Polsce nie Jla ws::;ystkid1 

czytelne, prowokując pe/11e ohurzcni,1 glosy, zar::;11cającc a11t1Jrowi szarganie świrtości 

i antyklerykali::111. To s11111tne, :f;e t,1kie u11i11ie 1V)'IV1Jł,1i mogło dzieło, hl(dące 

ws/Jani,iły111 liter,1cki111 świ<1dectwc111 istoty i idei c/J/'::;eścij,1ńst1u,1. 
Ciek,llvi ;esteśmy, czy t,1 />ii,:bw i mądra s::;t11k.i niwnież w Kr,1kowie wdrndzi 

kontrowersje, czy ktoś poc:;11je sil( 1m1~1my w s wych uczuciach (.i t,1k łatwo sil( d::;iś 

na siebie oln-,1:f;a111y i to r::;eknmu 1u i111i'( n<1jw::;11i11śle;szych ideałtlw), czy dramat 

tr<1giczneg1J Ji.1pie:f;a Klemens.i \il, />,ir,l:i.:;· wyr<1dwlli.111egu gr,1cza politycznego niż 

ka/J/,u1,1, ok.iże sit( w n<1s:y111 kr<1ju n,1rz1s::;e11ie111 />l'IUll)'Ch w,1rtości? Czy wołanie o 

hezgranicznq miłośc' hliiniei;o, o wyl>.1c::;e11i.:, tuler,1ncji;, o wolnuśc' i prawo 

zn.ijd1Jwania własnej dru,~i wio,l,1c·,·l k11 s.11:r11111, o wiernuśc' wobec Boga i własnego 

sumienia, m o :f;e Sil( ok,1zai drwin,/ ::; ,111forytd6w? 
Czy />re111ii:r,1 ;1r::;y11ii:sie o,l;w1 ui,·,/:i n,1 /,· />yt,1111.i? 

Zarazy s'l w istocie spr;1w;1 zwycz;ij11;), ;iil' z trnde111 się w 111<' w1nzy, kiedy się 

na nas waL1. Na świ e cir bylo tyle d ż 1J111 , co wujc11, Mimo to d i 11my i woj11y. zasL1j;1 

ludzi Za\\'SZt' uk sa1110 z;1skoczo11ycli. Kil'dy wyb1Jclia wo j11;1, l1Jdzie powiacLij;i: „To 

11ie potrwa dlugo , to zbyt glllpil'", 
I oczywi~cit', woj11a jnt Il.I f) l'\\'IJ O zbyt slllpi;1 , ale to 11ic· p rzeszk;1dza jej trW;IĆ. 

GlupoL1 upiera się z,1wszt', Z;11J\\''1LtJ11l> by to , ~dyb y człowiek 11i e 111y~l.d stale o sobie. 

N;1si współobywatt>le byli pod t\ 111 \I Lf'l<;dc·111 t.1q' s.1111i j;1k wszyscy, 111yślt>li o sobie, 

i11;1czej mówiqc, byli l1t111u11iq.1111i: nil' winll li w Z;1r.1zy. Zar;1i;1 nie jt>st 11;1 1111;\l'ę 

człowil'k;1, więc powiada sii; ><>lJit', że Z;11;11a jest 11inzL"czywisL1, to zły sen, króry 

111i11ie. Ale nie L1wszt" ów st·11 111ij;1 i, o d zlq;u >11L1 d o z lq;o snu, to l11dzie 111ij;1j;j, a 

ł1t1111;111i~ci prucie wsz~·sth.i111, pu11icw.1i nil' [) \li d u'( osuo L:11i. N,1si ws półobyw;ltt>le 

nie ponosili wi\·ksuj wi11y ni ż i1111i: z .1 p o111i1J.di o >kro11111 o~ ci, 1ylko tyk, i my~Jc ,li, Żt' 

wszystko je>t inzczl' dl.1 nich 111ożli1"" cu z .1k1 ,1d.1, ż e zar.1Z\' "'l 11il'111ożliwt'. ' ważali 

sit; L;\ wol11ycl1. a 11ih.t nie b <; dzil' \lul11y, j.1k d1L1,:u l'>"l.I i>t11i.1/y z;1r.1z y. 

r\lvc:rt C"w111s „D ż ullla" 
1 [11111 . ./ U.11\ILI ( ;11/l' 



B arnes, zdubyw;zy 11z11a11i<· pud konin: lar ;ze~ćdziesi<1rych szruk<t The 
Ruling Class (Klasa 1-i;1uui;1ca), wslawil się 11as1 ęp11ie goryckimi, czarnymi 
ko111eciiami, kcórych akcja rozgrywała się b;1dź ro w re11t·samowej kosrnicy, 

gdzie zlożo110 zwloki Leo11arda da Vi11 ci, b<tdź w locha ,·h lwa11a Groźnego, b;1dź 
reż najzwyczaj niej w biurze obozu Auschwitz. lhdal w 11ich fu11kcję śmiecl111, 

dobywanego z 11ajdrasrycz 11iej szych sytuacji, podl ego, eskapicz11ego lub 
odrodzicielski('go: fo1iec h11 bohacnów i p11blicz11u~ci . Komedia o bractwie 
wesolków Chrystusa, k1óre wfród szalcj;1cej Czarnej Śminci postanawia rozbawić 
ludzi wszęlkimi meruda111i, d;1Ć i111 karnawal, aby jq;o 111oc;1 mogli oprzeć się 

zarazie - a gd y ta mL1j e, a klowni nie che.i nprawi;1 Ć dalej ;miechu pmrq:~o i 
ko11for111 iHy cz 11q~o. zustaj;l rozs1rzl'L111i p rzez po"·r;1 ca j;1c1 legal11 <1, cl11chow11<j 

wladzę - 1; 1 k ż" zus ta la z11ako111icie i z pel11 ;1 tego ;wiad o111o;c i<1 sko11strnowa11;i. 
8 ;1z11jc na id c 1d1 z11a11 ·cli , H kol11ych n .ce 111 o:i. 11 a ; jnl11ak na tych 

led1n.;1cych , kt ó rt' z p o dręcz. 11 i k ów po,·lila11ia sic; 11 a jd1 „ 111 i j . \Vyko rzysruje 
zMó w110 pop u larne idee a111ro 1lolug in 11t' , jak i pop11 larn;1 w i<"d zę o q>on'. Z 
w ir111oz<" 1 i;l ~.i us uje dra 111 ;11 upi s;nsk i wa rsz tat i bawi si ę 11i111 wobn: p11blicz11oki. 

z ruka B;1rn<·sa jn1 oszaL1111 i;1j;1 c;1, j;1k oszala111iaj;!Ct' ' ' ł fil1ny Stnv11 a Spi<·lbnga: 
stanowi Uu\\ i<'lll pnf,·kcyi11;1 żongk rk .,: go to wymi i sk11tt· cz.11 y111i sd 1ę 11iaL1111i: 

rh ęt11y111 dusL11c za dud a1kowl·j za bawy w id1 ruL pu11 1awa11i11 . j e t przc;min z11a. 
Jnt b udo" 1:1 pr<' C)' Ly j11•1 i d u~ć chl ud1q , a że swoje gl.,:u;ze znaczn1i e 

wzięł a z ksi: ti <"k , 11 i<" z wlas 11 cj pn1er1 .1 · ji, opl'rujC" nimi ze spokoj11;1 11f11ofri+ 
aw.-1 ro, ro cit:"11111t· i nin1aL\\a11 e, zostało j11 ż przecież 11azwa11 e przt'z 

a ntrop ologów i po pew11y111 CZ;1s ie uży c ia 'talu si<t licz.111a11c111. \V tr>'bie 
ślt>dzie1111iczyd1 zjadliwo~ci truba przn·id z;111\\ ' aŻ)' Ć, że kokkryw \Vt"Sołych 

Tramgresywistów wykaz11je i ~,· ie pio11i <·rsk i za pal w knnvie11i11 poz ytyw 11 yd1 

pos1aw i w swojej winzl:', Żt' „kto z pin'11iej po żyzni sz;1gajet, tot 11ikogda i 

11igdie nit' p ro padio1 ". Jak gdyby pcwin1 swego id,·ulogicz11ego zaplena . l.hrnes 
wie, że rran>gręsja pu111a ga , wil' też, j;1k \\' bystrn~ci dowcipu prze j;1ll'ia się 

życioll'a sila i czy111 ma sic; z aj111ow;1Ć ów dowcip. \Vi e, \\' kcóry cykl opowie~ci 
we;zlifo1y i jak ball'i 11;ts sprawna i.011glnk;1 dall'nymi forn1a111i; forn1:1 dż11111y 11<1 
przykład, króra zrobiła n;tst c; pn y krok , zg11bila resztki realnej rn· ~ci i z alegorii 
scala się tutaj 11111suj:1q abstrakcj+ 

\Vychwyt11j:1c alikll'uty pobrz111it'll'aj;1cych fon11, 111oż11a j,·d11ak znaleźć 

przyje11111o~ć, moi.na się 11i111i tt'Ż 1101.iawi,:; s:1 111 chll'ilę ~wit'flll' poeryd:o, jnt w 

ko1k11 L>łyskotlill'a i11t t> łigencja. „Se11q1itnna, gdy zbiorowa, zniesie każdy losu 

kops .„" - ;piewaj;i bohaterowie• 11awt't po fo1il:'n.: i. Podoi.ino w Niemcud1, w 
podzie11111tj sprZ<·daży poj;1wil sic; wirus d i. 11111y, pod1odqcy z roz:kradziunych 
laboratoriów bojowych na Wsd1olłLit> . .J,·~ li wi.,:t· kto~ w poci;1g11 pru111yskiej lub 
l>erli1łskiej linii, w~ród rubolów uslyszy brz<;k tl11uo11vj prol>ówki, nit·c h też l·oś 

za~piewa 11a wszelki wypadt'k i upowit> dowl' ip. 
To111.1s::. Kt1bif.:01usl~i 

D~u111d, 11ds::.c 1nd1·::,c 11ic 

Dialog Ili' 1-2/93 

„Należy żyć zdrowo, 1111il.:.ać nadmiernego f1 zycz11ego wysiłk.11, nie 

poddawać sic; gwaltow11ym emoc;om stracl10wi, sm11tkowi, 

panice - trzeba starać sic; o pozytyw11e 11czucia - wesołości, 

pogody, zaufania, co zwic;l.:.szy odpor110!.ć organizmu". 

frag111ent zarqdzenia, wydanego 
prza władze prnskie podczas 

epidt"111ii cholery 11a pocz. XIX w. 



W repertuarze: 

William Shakesµeare 
POSl<ROMIENIE ZŁOŚNICY 

reż. Jerzy Stuhr 

Maria Ka1111 
BAŚŃ O ZAKLĘTYM JAWORZE 

reż. Krzysztof Orzechowski 

Alt"ksa11der Fredro 
ŚLUBY PAN I EŃSKI E 
reż. Dorota Lato11r 

i'vlolin 
Ml ESZCZANIN SZLACHCICEM 

reż. Jerzy Stuhr 

Juli115.Z Slowacki 
BALLADYNA 

reż. Rudolf Ziolo 

Scena „KANO!\ !CZA I" 

JACQUES BREL 
µio5.n1ki ze spektaklu 

,,Jlort wielki jak świat" 
w reż. IVLuty Std.lllickit'j 

Rachilde 
PAN WEN US 

reż. \Vlodzi111ierz Nurkowski 
(5.µektakl tylko dla doio5.lycli) 
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SPRA\\.'A PODEJRZANA czyli sinł111i11 ludzi z szaLt 
spc'ktakl poetycki wg Miro11a 13ialoszewskiego 

reż . lv\011ika Rasinvicz 

OPOWIEŚCI GARGANTUICZNE 
11a r11otywach µowieści Fra11~ois Rabelais 

„Garga11t11a i Pa11tagruel" 
reż. Katarzyna Deszcz 
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