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Rozdział II
Dżuma Justyniana w świetle źródeł historycznych
Prokopiusza z Cezarei i Ewagriusza Scholastyka

Od stuleci żyjemy w środowisku niewidzialnych wrogów. Ludzie walczyli
i nadal walczą z bakteriami i wirusami, które atakują każdy żyjący organizm
[Wrzesiński 2008:7]. Najbardziej znaną epidemią w historii była „czarna
śmierć” (jej pierwsza fala pojawiła się w czasach cesarza Justyniana— 527–565
r. n.e.). Przez wielu uważana jest ona za pandemię, która spustoszyła Europę
oraz Afrykę Północną. Samo zrozumienie pojęcia dżumy było bliskie
medykom przełomu XIX i XX w. Wcześniej bowiem medycyna wyrządzała
ludziom o wiele więcej złego aniżeli dobrego [Słonecki 2011:163].

Widmo zarazy
Ludzie, nie wiedząc, z czym walczą, byli przerażeni widmem sporadycznych,
endemicznych czy pandemicznych zaraz znanych z antycznych przekazów (z gr.
pan— wszyscy, demos— lud) [Słonecki 2011:164]. W przypadku dżumy jej
objawy niewiele różniły się od tych charakteryzujących inne choroby zakaźne
(wysoka gorączka, bóle ciała czy dreszcze). Musiało minąć sporo czasu,
zanim ludzie poznali, czym tak naprawdę jest dżuma, jak ją diagnozować
i leczyć [Zwoliński 2020:35].
Mimoniskiego poziomuwiedzyw czasach antycznych, ludzie byli świadomi,

że każda z epidemii, jaka pojawiła się w dziejach świata, miała ogromny wpływ
na wynik wojen, efekty podbojów ziem, odkrycia medyczne, czy nawet na
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Nie każda choroba może zostać przez
sztukę lekarską przezwyciężona…
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rozwój państw [Zwoliński 2020:5]. Starano się więc zrozumieć ich przyczynę,
niestety bezskutecznie. Tak też było w przypadku słynnej dżumy Justyniana na
której temat zachowały się dzieła kilku historyków — między innymi
Prokopiusza z Cezarei oraz Ewagriusza Scholastyka.
Celem rozdziału jest ukazanie zjawiska wspomnianej dżumy (1. połowa VI

stulecia) w świetle źródeł historycznychwybitnych przedstawicieli tego okresu,
którzy osobiście bądź dzięki skrupulatnym relacjom mieli możliwość opisania
szalejącej w Konstantynopolu zarazy, nakreślając przy tym historię ówczesnego
cesarstwa bizantyjskiego.

Cesarz Justynian
Czasy cesarza i jegomałżonki Teodory to okres w dziejach Bizancjum, kiedy na
przełomie 541 i 542 r. wKonstantynopolu i jego okolicach pojawiła się dżuma,
określana przez dzisiejszych badaczy jako pierwsza odsłona znanej nam
powszechnie czarnej śmierci [Wańczowski, Lenart 2009:70]. Traktowano
wówczas zaistniałą epidemię jako apokalipsę, której powodem miały być
przede wszystkim rządy cesarza Justyniana, które sprawował z małżonką
[Zwoliński 2020:35].
Zaraza ta bardzo szybko objęła całe cesarstwo bizantyjskie (w tym jego

stolicę), powodując bardzo wiele zmian w polityce, gospodarce oraz
w społeczeństwie, które straciło (w zależności od zachowanych z tamtych
czasów źródeł) 25–50 mln ludzi [Kiple 2002:135]. Tak wysoka śmiertelność
spowodowana była w głównej mierze tym, że z taką zarazą nie potrafiono
walczyć przez brak odpowiednich leków i jej szybki rozwój [Zwoliński
2020:22].
Justynian I, inaczej Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (Ilustracja 1), znany

nam cesarz bizantyjski, urodził się około 482 r. w Palestynie. Urząd cesarza
piastował od 527 r. aż do śmierci (565 r.), wstępując na tron jako Justynian
Wielki [Michałowski 2012:61]. Nie bez powodu został on uznany za naj-
bardziej dominującą postać z rodu, jak i historii całego wczesnego Bizancjum.
To właśnie jemu zawdzięczamy wiele zmian w cesarstwie: kodyfikacje

prawne, rozwój architektury, zmiany w relacjach społecznych i patrzeniu na
świat [Baynes, Moss 1964:106].
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Mimo niewielu źródeł o życiu cesarza wiemy, pewnym jest, że był on czło-
wiekiem wykształconym, o wysokiej kulturze osobistej i potędze intele-
ktualnej. Silnie ingerował w sprawy kościelne, pisał dzieła teologiczne oraz
hymny religijne . Posiadał niestety wady, w tym zbytnią chwiejność charakteru,
o czym wspominał Ewagriusz Scholastyk i Prokopiusz z Cezarei [Ostrogorski
2008:106].
Rządy Justyniana przez wielu badaczy uważane są za złoty wiek okresu

wczesnobizantyjskiego.W tamtym bowiem czasie cesarz wraz z żoną, stanowili
popularną parę na arenie międzynarodowej zmieniając oblicze ówczesnej
historii [Gregory 2008:123].
Sama małżonka Justyniana była kobietą, której los od urodzenia nie oszczę-

dzał (córka dozorcy zwierząt, wyzbyta wstydu — aktorka i tancerka).
W historii zapisana została jako postać niezwykła, najsławniejsza kobieta
Bizancjum, całkiem inna od niewiast świata antycznego; na uwagę zasługuje jej
empatia względem chorych i ubogich, nie tylko w czasie zarazy [Cesaretti
2003:11]. Jej wybitne cechy umysłu oraz charakteru sprawiły, że dość szybko
zjednała sobie serce powściągliwego w uczuciach Justyniana. Wielu
przybywających na dwór cesarski chciało skorzystać z protekcji Teodory,
szukając u niej poklasku i wsparcia wwielu sprawach, również na czas szalejącej
w Bizancjum epidemii [Mango 2002:18].
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☞Ilustracja 1. Cesarz Justynian ze swoją świtą. Mozaika z Basilique San Vitale, Włochy.
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Dżuma Justyniana
Zaraza, która pojawiła się w I połowie VI wieku w Bizancjum, wywołała
ogromną panikę wśród całego społeczeństwa. Sama nazwa dżuma budziła
wówczas ogromne przerażenie (pojęcie tajemniczej choroby znano bowiem od
czasów biblijnych).
Była to przede wszystkim choroba, na którą nie było leku i w żaden sposób

nie dało się przed nią ustrzec, nawet ucieczką poza tereny zakażone [Duncan
2008:9].Wieluwięc starało się na jej czas pokładaćwiarę wBoga, stądw trakcie
swojego cesarskiego panowania Justynian stworzył między innymi kościół pod
wezwaniem Kosmy i Damiana (antycznych patronów medycyny), który miał
przyjąć rolę dawnych świątyń Asklepiosa. To tam tłumnie przybywali chorzy,
modląc się i prosząc o rady, wierząc, iż wkrótce zostaną wyleczeni. Niestety
przez tak częste interakcje między ludźmi w dużych skupiskach o wiele szybciej
dochodziło do roznoszenia zarazy [Brzeziński 1988:45]. Nie znano bowiem
jeszcze w tamtym czasie terminu kwarantanna, którą towprowadzono dopiero
przy epidemii czarnej śmierci w XIV w., określając ją jako izolację trwającą od
kilkunastu do kilkudziesięciu dni, mającą zapobiegać roznoszeniu się epidemii
pomiędzy ludzkimi społecznościami [Shah 2019:151].
Dżuma Justyniana, która pojawiła się wiosną 542 r. w okolicy Wielkanocy

w 15. rocznicę rządów cesarza i Teodory, uznana jest obecnie za chorobę
endemiczną [Cesaretti 2003:11].
Za jej ojczyznę uważa się Himalaje i tereny przygraniczne między Indiami,

a Chinami. Z czasem dotarła ona z azjatyckiej kolebki na tereny zachodnie,
w kierunku BliskiegoWschodu, Afryki Północnej oraz CesarstwaRzymskiego,
ostatecznie docierając do zachodnich rejonów Europy [Kiple 2002:37].
Chociaż w tamtym czasie na terenach bizantyjskich działali lekarze (chociażby

Aetius z Amidy), to z tak silną epidemią nikt nie miał szans, bo każdy, bez
względu na wiek, płeć czy pochodzenie był zagrożony [Brzeziński 1988:62].
Lekarze, mimo ograniczonej wiedzy medycznej, od początku wiedzieli

z czym mają do czynienia, widząc pojawiające się na ciele charakterystyczne
symptomy dżumy, między innymi małe, ropne ogniska na kształt dymienic
[Cesaretti 2003:248]. Gdy zaraza zaczęła się rozpowszechniać, uznano, że
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winny jej jest cesarz Justynian, i to jego zaczęto postrzegać jako przyczynę
rozprzestrzeniania się epidemii [Krawczuk 2006:118].
Autorytet władcy był notorycznie podważany przez Prokopiusza z Cezarei,

[Bayness, Moss 1964:204]. Dla Prokopiusza cesarz był bowiem tym, który
niszczył wszystko dookoła. Według niego marnował on państwowy dobytek
przy okazji zsyłający na swój lud całe zło tego świata [Krawczuk 2006:120].
Inaczej postrzegał władcę słynny XX-wieczny bizantynista GeorgOstrogowski
[Krawczuk 2006:120]:

Trudno o lepszy przykład misji cywilizacyjnych Bizancjum jak osoba Justyniana.
Ten chłopski syn stał się jednym z najbardziej wykształconych ludzi swej epoki,
człowiekiem dużej osobistej kultury. Ale wielkość Justyniana wyraziła się
w rozmachu jego planów politycznych, w niezwykłej wprost wielostronności jego
poczynań. Jego wady, a miał ich wiele, chwiejność jego charakteru, wszystko to
ustępuje w cień wobec potęgi jego intelektu. To nie on wprawdzie, lecz Belizariusz
i Narses prowadził zwycięskie wojny; to nie on a Trybonian dokonał ogromnego
dzieła kodyfikacji praw i nie on, a Jan z Kapadocji dźwigał na sobie główny ciężar
administracji państwa. Ale wszystkie osiągnięcia tego słynnego panowania były
rezultatem jego osobistej inicjatywy. Bizancjum nigdy nie mogło się pogodzić
z upadkiem imperium rzymskiego, toteż polityka Justyniana, mająca na celu
odbudowę jednego, uniwersalnego państwa, była ucieleśnieniem tych marzeń.
Wprawdzie na dłuższą metę zawiodła, a skutki jej okazały się fatalne dla państwa,
jednak w oczach potomności pozostała zawsze jakimś pełnym chwały przeżyciem.

Przydomek Justyniana — „Wielki” związany był z jego wielką aktywnością
na polu ustawodawczym, gdzie starał się dokonać głębokich reform państwa
[Szczygielski 2015:12]. Jaki więc miał być tak naprawdę cesarz, skoro
Prokopiusz jak i inni antyczni twórcy nie uważali go za osobę na odpowiednim
miejscu? I o ile w dziele „Historia wojen” starał się [Prokopiusz] ukazać cesarza
w dobrym świetle jako tego, który podejmował chęć odbudowy Imperium
Romanum, to w innym, krótszym dziele, „Historia sekretna” nie szczędził on
okropnych słów na temat cesarskiej pary, ponownie uznając ich za winnych
zaistniałej zarazy [Prokopiusz 2013:XI].
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Justynianowi zarzucano, że jako cesarz o nieograniczonej władzy, którą
powinien był używać jedynie dla dobra ludu, niecnie wykorzystuje ją do
własnych celów. Każdy bowiem cesarz powinien być nieustającym wzorem dla
innych powstrzy-mującym się od żądz tego świata. Niestety epidemia, która
pojawiła na ziemiach imperium bizantyjskiego odebrała nie tylko cesarzowi,
ale i wielu ludziom zdrowy rozsądek. Nastąpiło bowiem rozluźnienie postaw
moralnych, a tym samym zanik empatii wśród ludzi [Leszka 199:37].

Prokopiusz z Cezarei o dżumie
O zarazie, wspomniany historyk, Prokopiusz z Cezarei, zapisał:

[…] spadło to na całą ziemię, niszczyło życie wszystkich ludzi, chociaż
diametralnie różnili się od siebie i nie wiązało się ani z ich budową fizyczną, ani
wiekiem… [Prokopiusz 1998:24]

W tamtym czasie uważano, że wszelkie pojawiające się na ziemi klęski, w tym
i zaraza dżumy, były spowodowane rządami „diabłów w ludzkim ciele” za
jakiego uważano cesarza Justyniana i jego małżonkę — Teodorę. W swoich
dziełach Prokopiusz starał się ukazać prawdę ówczesnego światamając namyśli
panegiryk na cześć cesarza, pamflet na pamięć cesarskiej pary czy opusmagnum
z chłodnymi opisami [Prokopiusz 1998:XXV].
Ciekawym źródłem (nie do końca traktowanym jednak jako autentyczne)

opisującym wspomnianą zarazę jest „Historia sekretna”, wydana po śmierci
autora, wiele lat po dżumie Justyniana (określana jako rodzaj notatnika
w jakim bardzo często brak realnego przedstawienia dziejów). Prokopiusz
starał się w niej opisać wszystko, co działo się przed i po zarazie (wybierając dla
siebie najbardziej interesujące rzeczy, opatrzone jego komentarzem), za rządów,
jego zdaniem, najgorszego władcy tych rejonów. Współcześnie uznano
„Historię sekretną” za bardzo skromną pracę, poświęconej w dużej mierze
haniebnym—według autora — czynom cesarskiej pary. Dzieło została oparte
na bardzo widocznej nienawiści pisarza względem władcy, co do którego
zmieniał nastawienie, w zależności od uzyskania z tej znajomości korzyści.
„Historia sekretna” nie wpłynęła jednak na spostrzeganie cesarza pośród
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bizantyjskiego ludu [Krawczuk 2006:118].

[…] chętnie [Justynian] dawał posłuch oszczerstwu i bardzo był skory do
karania, nigdy bowiem nie badał żadnej sprawy dokładnie, lecz po wysłu-
chaniu oszczercy natychmiast wygłaszał wyrok… [Prokopiusz 2013:38]

Jako wybitny historyk, krytyk i przede wszystkim kronikarz (często
łatwowierny plotkarz), Prokopiusz próbował w jakiś znany mu sposób
przedstawić dzieje władcy i losy Bizancjum w czasie epidemii (niekoniecznie
uznając tutaj za istotne do poznania historii dzieło „Historia sekretna”). Wielu
badaczy jest więc przeciwnych jego zapiskom, które zapewne nie do końca
pokrywają się z zaistniałą sytuacją w cesarstwie [Prokopiusz 1998:66].

[…] opiszę tu całe zło, które wyrządziła ludziom jego [Justyniana] ukryta siła
i diabelska natura… […] a on, ponieważ został cesarzem, był ich wszystkich
przyczyną… [Prokopiusz 1998:67]

Prokopiusz był przekonany, że to Justynian (mający według niego do
czynienia z siłami zła) razem zmałżonką doprowadzili do upadku i złego stanu
państwa za czasu zarazy [Heather 2014:135]. Po raz kolejny wspomniał:

[…] pisałem już o zarazie, która dziesiątkowała Bizancjum. Otóż zachorował
również bardzo poważnie cesarz Justynian i mówiono nawet, że umarł…
[Prokopiusz 1998:24]

Zaraza nie oszczędziła samego cesarza Justyniana. Mimo ciężkiego stanu, jak
podająźródła, zostałwyleczonydziękipomocymedykówiżonygorącomodlącej
się o wyzdrowienie małżonka oraz całego narodu. W czasie choroby Teodora
odwiedzała liczne kościoły i wspomagała potrzebujących na czas zarazy.

[…] zdołała wstrząsnąć państwem rzymskim do samych fundamentów…
[Prokopiusz 1998:39]
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Prokopiusz bez względu na wszystko próbował zniszczyć reputację pary
cesarskiej w wspomnianej „Historii sekretnej”, uważanej przez badaczy za
dziewiąty tom „Historii wojen” [Prokopiusz 1998:22]:

[…] człowiek ten i sam jest zły z natury i łatwo innym do zła przywieść się daje;
zepsuty moralnie, nigdy z własnej woli prawdy rozmówcy nie powie, a za
każdym jego słowem i czynem kryje się podstępna i kłamliwa intencja… […] był
nieszczerym, dwulicowym hipokrytą, bardzo przy tym przebiegły, prawdziwy
artysta w udawaniu, łzy nawet ronić zdolny w razie potrzeby… [Prokopiusz
1998:22–33]

Okazuje się według zachowanych źródeł Prokopiusz do pewnego czasu
tolerował politykę Justyniana. Jednak wraz z pojawieniem się widma czarnej
śmierci zaczął on bardzo krytycznie podchodzić do jego rządów co
przypuszczalnie było związane ze zmianą stanowiska Prokopiusza w państwie.
Dopiero wzniesienie go [Prokopiusza] na wyższy urząd z rąk samego cesarza
sprawiło, że późno antyczny autor zaczął na nowo chwalić cesarza, a w swoim
kolejnym dziele „O budowlach”, określać mianem zbawcy [Zakrzewski
2007:79]. Dopóki jednak się tak nie stało, miał o nim zupełnie inne zdanie.

[…] doprawdy, gdyby ktoś spisał wszystkie klęski narodu rzymskiego od
najdawniejszych czasów i porównał je z tymi nieszczęściami, stwierdzić by
musiał, że z ręki tego jednego człowieka zginęło więcej istot niż we wszystkich
minionych stuleciach… [Prokopiusz 1998:38]

Scholastyk i jego wizja dżumy
Ewagriusz Scholastyk (urodzony między 532 a 537 r.) przedstawił objawy
iprzyczynydżumynapodstawieprzekazówustnych[Scholastyk1990:LXXIX].

[…] w dwa lata po zajęciu przez Persów Antiochii zaczęła się epidemicznie
szerzyć zaraźliwa choroba, w niektórych swych objawach podobna do tej,
którą opisał Tukidydes, ale w innych — odmienna zgoła. A przyszła, jak to
jeszcze do niedawna mówiono, z Etiopii. Obiegła jednakże wszystkie po kolei
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krainy zamieszkanego świata i, jak sądzę, nie pozostawiła za sobą żadnego bodaj
człowieka, który by jej ataku nie zaznał. […] gdzieniegdzie […] przypadki
chorobowe miały przebieg lżejszy i dolegliwości ustępowały. Zaraza ta nie
ustępowała zawsze tak samo: przeciwnie — niektóre miejsca nawiedzała
z początkiem zimy, inne w czasie wiosny, jeszcze inne w okresie żniw, a czasami
nawet z nastaniem jesieni [Scholastyk 1990:201].

Scholastyk w dziele „Historia kościoła” skupił się na opisie dżumy
i rządach Justyniana, który w oczach pisarza (znacznie mniej niż
u Prokopiusza) mógł przyczynić się do rozprzestrzeniania się zarazy w Europie.
Autor w jednym z rozdziałów wymienił objawy choroby, zwracając uwagę

na istotne fakty.

[…] U niektórych pacjentów poczynając od głowy i powodując przekrwienie
oczu oraz opuchliznę twarzy, choroba przechodziła do krtani i wyrywała ofiarę
z grona ludzi żyjących. Inni cierpieli na rozwolnienie. U niektórych pojawiły
się ropnie w okolicy pachwiny, a na tym tle występowała silna gorączka
i w ciągu dwóch, trzech dni chorzy umierali. Jeszcze inni tracili życie w ataku
szaleństwa. Także wykwitające na skórze wrzody uśmiercały ludzi. Bywało
również tak, że ci i owi raz czy dwa razy opanowani chorobą i wydarci z objęć
śmierci ginęli na skutek ponownego ataku” [Scholastyk 1990:202]

Każdego dnia umierało od pięciu do dziesięciu tysięcy osób, a ówcześni
medycy byli jedynie w stanie określić objawy, prawdopodobne źródło
zarażenia oraz domniemane metody leczenia [Cesaretti 2003:249].

[…] sposoby zarażania się były rozmaite i przekraczały wszelkie rozumowanie.
Jedni bowiem ginęli na skutek samego przebywania razem z chorym
i dotrzymywania mu towarzystwa, drudzy w wyniku jednorazowego tylko
dotknięcia chorego, inni — po odwiedzinach wewnątrz mieszkania pacjenta,
inni wreszcie zarażali się na targowym placu. […] jedni w ogóle się nie zarażali,
choć przebywali razem z wieloma chorymi i dotykali się nie tylko nie jednego
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z cierpiących, ale także i zmarłych… [Scholastyk 1990:2-2]

Ówczesne metody leczenie takie jak: przystawianie pijawek, upuszczanie
krwi, lewatywy, stosowanie licznych ziół jako medykamenty czy leczenie ran
przez polewanie je wrzącym olejem nie przynosiły oczekiwanych efektów.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w czasach Justyniana zaczęto dezynfekować
ręce wykorzystując do tego preparaty oparte na occie i rosnących na polach
ziołach, o właściwościach odkażających [Brzeziński 1988:45].
O ile historycy byli zgodni co do tego, że epidemia była wywołana grzechami

Justyniana, Scholastyk mimo krytycznej oceny jego rządów, nie potwierdział
ich opinii [Ginter 1997:194–195]. Oczywiście nie szczędził też słów na temat
samego Justyniana, pisząc:

[…] Justynian nadmiernie chciwy był bogactw, i tak niezwykle pożądał
cudzego mienia, że za pieniądze sprzedawał całe prowincje. […] był jednakże
Justynian zarazem hojny, gdy chodziło o wydawanie pieniędzy, do tego
stopnia, że powznosił bardzo dużo świątyń, zawsze wspaniałych, oraz wiele
innych zbożnych budowli, poświęconych dziełom opieki nad dziećmi i nad
osobami starszymi, tak płci męskiej jak i żeńskiej… [Scholastyk 1990:203]

[…] wybudował gmach olbrzymi, przekraczający wszelkie porównanie, rzecz,
o jakiej nigdy dotąd nie pisały kroniki: niesłychanej wielkości budynek
kościelny, wspaniały i świetny ponad wszelki wyraz…[Scholastyk 1990:205]

Niezbyt mądre byłoby więc posunięcie, aby uważać cesarza za winnego
zarazy, która po prostu w wyniku swojej śmiercionośnej natury wyrządziła tak
wiele szkód w Bizancjum. Wielu upatrywało w nim przede wszystkim władcę,
za jakiego panowania nadal trwała epoka późnej kultury antycznej, którąmimo
przeszkód, przerwała epidemię dżumy [Hanssig 1980:84]. Niestety
przekonania żyjących w tamtym stuleciu twórców zaważyły na wizerunku
władcy i jego małżonki. Dzisiaj ich panowanie uznane jest jednak za czas
świetności Bizancjum, w jakim przezwyciężono widmo śmiertelnej zarazy
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mimo zapisów antycznych autorów, nie do końca będący obiektywnymi
względem historii [Henderson 1984:13].

Podsumowanie
Dżuma, jak i rządy Justyniana, wywarły duży wpływ na życie ówczesnej
Europy [Kiple 2002:43]. Władca ten był jednym z najbardziej znanych
i najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich w historii. Mimo trudności w jakich
przyszło mu rządzić starał się wyjść z sytuacji pandemicznej obronną ręką
[Turlej 2017:9]. Mimo niepowodzeń, wielu strat, osłabienia Bizancjum,
zachwiania się tradycyjnego układu społecznego (ludzie w czasie zarazy stali się
względem siebie nieufni i izolowali się), odejścia od Boga (religię przesycił
fatalizm) państwo starało się wyjść z kryzysu [Turlej 2017:9]. Za czasów
panowania Justyniana Wielkiego i jego małżonki Teodory Imperium
Bizantyjskie przeżywało największy rozkwit w historii Cesarstwa
Wschodniorzymskiego. W kolejnych wiekach spustoszenie krajów Morza
Śródziemnego i plaga dżumy wywołana bakterią Yersinia pestis rozpoczęło
serię mniejszych epizodów epidemii. Powracała ona falami aż do 750 r.
[Słonecki 2011:164]. Z czasem jednak Bizancjum podniosło się z kryzysu,
odbudowując się politycznie, gospodarczo oraz kulturę [Kiple 2002:43].
Pałeczka Yersinia pestis nie zniknęła; kilka wieków później rozpowszechniła

się na nowo zbierając swoje największe żniwo w XIV wieku [Krawczuk
2006:163]. (Nawet współcześnie obserwuje się lokalne przypadki tej choroby,
gdyż „Bakcyl dżumy nigdy nie umiera”— przyp. red. A. S.).
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Title: Justinian's plague in the light of the historical sources of Procopius of Caesarea and
Evagrius Scholasticus

Abstract: This article deals with the plague epidemic that ravaged the lands of the Byzantine Empire in the
sixth century during the reign of Emperor Justinian the Great. It probably came from Asia moving to
further parts of not only Europe. The article presents the reign of the emperor during the plague, who was
accused of being guilty of the epidemic and its course in the light of historical sources. However, researchers
believe that this plague was a series of smaller epidemic episodes rather than a mass extinction. However, it
is worth mentioning the beginning of the plague under Emperor Justinian, whose subsequent waves in the
Middle Ages would claim millions of lives worldwide.
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☞Ilustracja 2. Dwóch świętych leży na boku w infirmarium podczas epidemii dżumy.
Na drugim planie widoczne ofiary „czarnej śmierci”. Rysunek stworzony między 1700 a 1799
r. Wellcome Collection. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
.


