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ПРЕДГОВОР

Настоящият сборник е резултат от реализираната на 15 март 2022 г. на-
учна конференция, посветена на въпроса за епидемиите в Новото време. 
Сборникът се публикува с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изслед-
вания“ към Министерство на образованието и науката и представлява кул-
минацията от резултатите по проект „От черната смърт до холерата. Борбата 
срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV – XIX в.“ по договор с 
ФНИ № КП-06-М50/2 от 30.11.2020 г. В сборника са включени десет док-
лада, които са представени и на конференцията. Те отразяват дискусиите и 
анализите, които бяха засегнати на конференцията и значително дообогатя-
ват разглежданите проблеми. В този си вид предложеният от съставителите 
сборник обхваща сполучливо редица въпроси от необятната тема за роля-
та на епидемиите в човешката история, борбата срещу тях и резултатите от 
нея. Още при подготовката на настоящия проект членовете на работния екип  
гл. ас. д-р Албена Симова (СУ, ИФ, катедра „Нова и съвременна история“),  
гл. ас. д-р Любомир Кръстев (СУ, ИФ, катедра „Нова и съвременна история“) 
и гл. ас. д-р Анелия Стоянова (БАН, ИИИ, секция „Нова и най-нова история“) 
си поставиха амбициозната задача да фокусират изследователския интерес 
към епидемиите в епохата на модерността, тъй като този исторически период 
има свои особености по отношение на развитието и проявата на различни 
епидемични болести. От една страна, началото на Ренесанса се обуславя от 
икономическите, демографските и социалните промени, свързани с черната 
смърт и така беше преценено, че долната хронологична граница трябва да 
включва аспекти от късното средновековие, макар и основно разглежданата 
тема да е ситуирана в модерността. Статията на Божин Дончев е посветена 
именно на този преходен период. От друга страна, представените тук мате-
риали обсъждат епидемии и пандемии до края на XIX в., което може да се 
обясни с рязката промяна и развитие на епидемиологията през XX в., с об-
щото развитие на медицината, ваксинационната дейност и превенцията. Така 
времето от черната смърт до холерните епидемии през XIX в. представлява 
синкретизъм на рационализма и старите предразсъдъци досежно болестите, 
два паралелно съществуващи свята, на логиката и поверията, на науката и 
суе верията. Това са враждуващи светове и в рамките на посочения период по-
бедител става науката, рационалният подход и аргументираните разбирания 
за епидемиите. Това е време, в което личи как европейците търсят усилено 
път към победата срещу вековни морове и тези усилия се увенчават с успех. 
Новото време бележи въвеждането на карантината, свидетел е на имплемен-
тацията на различни лични предпазни средства, стремеж към опознаване на 
характера и естеството на заразите и тяхното отражение върху организма, въ-
веждането на превантивни методи като вариолизация и ваксинация, учредява-
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нето на клиничната медицина и болнична специализация и може би най-клю-
човото – осъзнаването на важната роля на хигиената, лична и обществена, на 
значимостта от изграждане на канализация и чисти водоизточници. Но тези 
достижения не са възприемани нито лесно, нито бързо. Преди да бъдат кате-
горично потвърдени от науката и практиката, което се оказва дълъг процес, 
тези постижения са оспорвани, отхвърляни и понякога считани дори за вред-
ни и опасни, както е в случая с ваксинациите.

Голямото разнообразие от епидемии, техните специфични проявления, 
трудното установяване на точна диагноза, са все фактори, които затрудняват 
тогавашните лекари да имат систематичен подход и да са ефикасни в битката 
с връхлитащите периодично обществата зарази. Това дава възможност да про-
дължи голямото влияние на поверия за вещици и магьосници като лечители 
или понякога причинители на епидемии. Паралелно с лекарите се подвизават 
лечители-шарлатани, които нямат професионално образование на медици, 
но в епохата на Новото време тепърва се изгражда регулаторната база, която 
да забрани на самозванците да практикуват, без необходимия образователен 
ценз. В представените доклади се обръща внимание именно на прохождащата 
професионална медицинска наука, която извървява дълъг път до извоюването 
на достойна и защитена позиция в европейските общества. Лекарите в Но-
вото време често се ползват с много лоша репутация и на тях в тази епоха се 
гледа като на откровени мошеници и търговци на надежда. Липсата на ясни 
критерии кой може да е лекар и кой – не, допълнително способстват този про-
цес. Това е особено видно при епидемичните болести, които представляват 
голямо предизвикателство дори за съвременната медицина. В условията на 
разглеждания исторически период, епидемиите правят усилията на лекарите 
да понякога изглеждат напълно безплодни и това задълбочава отрицателните 
нагласи на обществата към тази професия.

Изключително интересни са политическите и икономическите последици 
от епидемиите, които са обект на изследователския интерес на някои от авто-
рите в този сборник. Епидемиите са двигател на мащабни, понякога епохални 
промени. Те рушат установени от векове традиции и вярвания, преобръщат 
вкоренени стереотипи, принуждават хората към промяна, към мислене и тър-
сене на отговори. Епидемиите в исторически контекст са интересни и вълну-
ващи събития, които отговарят на съвременни въпроси за това как реагират 
обществата при подобни изпитания. В този смисъл миналото на епидемиите 
е важно за изучаване и историята на медицината има голямо значение за ра-
ционалното осмисляне на актуалните проблеми, които често са рефлексия на 
предходни събития. Настоящият сборник разглежда редица интересни казуси 
и извлича полезни изводи от историята на едни от най-жестоките бедствия за 
човечеството – епидемиите.

Любомир Кръстев
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Българската историография за епидемиите  
от чума и холера в Османската империя  
(Бележки)

Проф. д-р Надя Манолова-Николова
Исторически факултет, СУ

Резюме. Статията разглежда най-основните пътища, по които в българската 
книж нина след Освобождението (1878) до днес се натрупва информация за чумните 
и холерните епидемии в Османската империя. Дейността на мнозина български ме-
дици, етнолози, историци, сред които са д-р Христо Тантилов, проф. Христо Гандев, 
проф. Миладин Апостолов, проф. Минчо Георгиев и други е насочена към изучаване 
на историята на чумата и холерата по българските земи през XVII – XIX в. Защитава 
се мнението, че е необходимо да се разширяват съвместните изследвания на историци 
с учени от природните науки и медицината върху динамичните изменения, протича-
щи на ниво климат – епидемии – социални бедствия. 

Ключови думи: чума, холера, медицина, българска историография

***
Съвременният свят, оформил своя облик след Втората световна война 

не познава по размери и последствия епидемия подобна на преживяваната 
днес пандемия от т.нар. Ковид-19. Пандемията предизвика много нови из-
следвания в най-различни области, вкл. и в историческото познание, обър-
нато назад към времената без ваксини и антибиотици, когато все пак хората 
са преодолявали тези кризисни периоди. В световната научна литература 
отдавна историята на чумните и холерните епидемии, на свързаните с тях 
проблеми са обект на разнообразни изследвания, с многовариантни подхо-
ди, мнения и изградени, малко или много, цялостни представи за причини-
те, последствията и преодоляването на подобни социални бедствия. 

Съвсем не е така в българската историография или почти не е така. 
След Освобождението от 1878 г., за близо век и половина у нас науките за 
миналото – история, археология, етнология и пр. изградиха дългата хроно-
логическа редица относно живота на обществата, живели по нашите земи 
от праисторията до сега. Продължителността на живеенето, натрупвания-
та, измененията и развитието на народите, най-вече на българите може да 
си представим като една голяма, събитийна верига. Верига, която обаче в 
известен смисъл е „самотна“ и без друга, също така важна събитийна по-
редица. Поредицата от промени в климата и в цялостните природни усло-
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вия. Човекът и човешките общества винаги са се развивали в тясна връзка 
с природата, с измененията в нея, респ. в климата, водите, въздуха, флората 
и фауната. Много европейски страни, вкл. и съседни нам, имат изградени 
климатични редици назад във времето, познават резките температурни ано-
малии, свързаните с тях суши, наводнения, нашествия на насекоми, гризачи 
и пр. през вековете. Изучават и свързват измененията протекли често с дъл-
боки социални сътресения, войни и размирици. 

Днес мнозина учени съзират връзка между небивалото разпростране-
ние на Ковид-19 с условия, породени от климатичните промени, застраша-
ващи живота на човечеството в най-близък времеви план. Така надявам се, 
не само тематиката за чумата и холерата до XIX в. да продължи да се разра-
ботва от българските историци и хуманитари, но и да се разширява в посо-
ка – човек, общество и природа, назад в миналото, и напред в бъдещето. В 
тясно сътрудничество с други науки и научни направления.

***
Макар терминът историография да има различно тълкуване, споделям 

убеждението за историографията като история на историческото познание. 
„Това включва идеята да се установи как във всяка епоха не само профе-
сионалните историци, а и обществото като цяло е познавало собственото 
си и чуждото минало, как го е осмисляло“1. В този аспект, в статията ще 
бъдат проследени основните пътища, по които се събира информацията 
за чумните и холерните епидемии по българските земи в Османската им-
перия (XVII до XIX в.), така също доколко тази информация се включва 
в интерпретациите на българското минало. Периодът е избран във връзка 
с обстоятелството, че през тези векове на европейския континент посте-
пенно чумата е ограничена, най-късно в Османската империя. А появата 
и разпространението на холерата в Европа, вкл. по нашите земи, е истин-
ско предизвикателство пред медицината, за справянето с което се обеди-
няват прогресивните сили на модерното време. Статията ще маркира само 
най-важните моменти от събирателската работа на хуманитари и историци 
по темата, за да се допълва в бъдеще с подробна библиографска справка и 
анализи. 

В България исторически познания за чумните и холерните епидемии 
започват да се събират основно след Освобождението. От една страна в на-
родната памет, в предания, легенди, семейни спомени и разкази, в много 
летописни бележки и приписки е отложена информация за времето на из-

1 Попнеделев, Т. Българското средновековие по страниците на ГСУ, Историко-филологи-
чески факултет (1905 – 1945). София, 2022, с. 7. 
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бухването им, преживяването, лекуването и оцеляването. От друга страна, в 
края на XIX в. се разгръща третата голяма пандемия (1894 – 1938) от чума. 
Болестта не засяга Европа, но епидемията е продължителна и погубва по-
вече от тринадесет милиона души до началото на 40-те години на ХХ в.2 В 
същото време, в световен мащаб се развива петата (1881 – 1896) и шестата 
(1899 – 1923) холерна пандемия. У нас холерата се шири през военния пери-
од 1912 – 1918 г., причинявайки смъртта на близо шестдесет хиляди души3. 
Ето защо създадените здравни институции в новата българска държава имат 
готовност за противодействие и същевременно разпространяват с цел пре-
венция информация за чумата и холерата. 

При тези обстоятелства интересът към миналите прояви на инфек-
циозните болести е логичен и намира израз в събиране на разнообразни 
сведения и източници. Най-вече етнографски материали с публикации в 
Сб. НУНК4 и в медицинските списания. Оформят се първите основни ли-
нии, по които върви натрупването на исторически данни за двата типа за-
боляване. По линия на развитието на медицинското познание в България 
и по линия на събиране на български етнографски материали. Още през 
1880 г. литовският учен и общественик д-р Йонас (Иван) Басанович, ра-
ботещ в Лом, започва да записва впечатления и сведения за санитарната 
етнография, публикувани десетина години по-късно5. Цани Гинчев, неумо-
рим творец, изследовател на народната култура, публикува през 1888 г. в 
търновското сп. Труд популярна народна песен за чумата6. В материалите 
за народната медицина събрани и отпечатани от И. Бакалов и д-р Стефан 
Ватев също откриваме макар неподробни данни за епидемиите от чума и 
холера, за начините на лечение при тези заболявания7. В началото на ХХ в. 
Христо Докторов съставя първата история на медицината, а през 30-те го-
дини кратка история по тази тема създава д-р Стефан Джаков, с предговор 
на Асен Златаров8.

2 Манолова-Николова, Н. Чумавите времена (1700 – 1850). София, 2004, с. 11. 
3 Събев, О. Хроника на една (не)предизвестена и „синя“ смърт: холерните епидемии в 

България и на Балканите (20-те години на XIX – 20-те години на XX в.). Балкани, 10, 2021,  
с. 25–27. 

4 Сборник за народни умотворения, наука и култура. 
5 Басанович, Й. Материали за санитарната етнография на България. Ломски окръг (1880 – 

1889 г.). Сб. НУНК, V, 1891, с. 3–186. 
6 Гинчев, Ц. Стара народна песен за чумата. Труд, В. Търново, г. II, 1888, кн. 8, с. 963–968. 
7 Бакалов, И. Материали из областта на българската народна медицина. Сб. НУНК, XII, 

1895, с. 349–358; Ватев, Ст. Материали по народната медицина в България. Сб. НУНК, XXI, 
дял III, 1905, с. 1–29. 

8 Апостолов, М. История на медицината. София, 1977, с. 3–4. 
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Историята на чумата, както и историята на медицината силно привли-
чат вниманието на видния хирург-ортопед, общественик и учен д-р Христо 
Тантилов (1871 – 1944). Д-р Тантилов е роден в Карлово в семейството на 
известния учител Марко Тантилов. Христо получава много добро образова-
ние във Франция и завършва медицина в Монпелие. Докторската му теза е 
отпечатана през 1897 г., с благодарности към д-р Planchon и проф. Grasset9. 
В нея той споделя клиничен опит с лечение на болни от тиф, пневмония, 
холера и др. Завръща се същата година в България и на следващата 1898 г. 
е изпратен да изучава проявите на чумата в Египет10. Специализира във Ви-
ена и Берлин11. Вероятно командировката му в Египет за наблюдение на 
чумата е породила интереса към нейните прояви по нашите земи. 

През 1904 г. д-р Тантилов отпечатва първата си статия посветена на чу-
мата в Карлово през 1837 г.12 Събраните материали за появата на заразата, 
нейното разпространение, опитите за спасение и резултатите от бягството 
на карловци са много интересени. Разказите, на чиято основа авторът пише 
статията са автентични, тъй като са почерпани от неговия дядо Вълко Ми-
хайловски, както и от други съвременници на страшната чума13. Според тях 
епидемията е избухнала през юли 1837 г., като първоначално на 27-и, на 
празника на св. Пантелеймон се разболяват няколко деца, а по-късно зара-
зяването става масово. По тази причина много български фамилии напускат 
Карлово, насочвайки се в околните планински места, където учителят Рай-
но Попович организира лагер за бегълците. 

Очевидно живи и вълнуващи, спомените за преживяната от карловци 
чума през 1837 г. не присъстват в онези важни, в някакъв смисъл съдбов-
ни роднински разкази, с които в края на XIX в. се уточнява годината на 
раждането на Васил Левски14. Статията на Тантилов не е взета предвид и 
по-късно, при всички различни варианти, с опити за конкретизиране рож-
дената дата на Левски. Липсата на този елемент в роднинските спомени, по 
мое мнение, дава ясна индикация, че юли 1837 г. не може да бъде времето, 
в което В. Кунчев се е появил на белия свят. Новооткритите документи от 

9 ЦДА, ф. 1487к, оп. 1, а. е. 12. CONTRIBUTION A L‘ÉTUDE DES INJECTIONS MASSIVES 
DE SOLUTION SALINE DES LE TRETEMENT DES INFECTIONS ET DE INTOXICATIONS /
ETUDE CLINIQUE/; а. е. 29. 

10 ЦДА, ф. 1487к, оп. 1, а. е. 8, л. 1–2; а. е. 9, л. 1–2. 
11 ЦДА, Пак там, а. е. 50, л. 2–3. 
12 Тантилов, Хр. Кратко описание на чумната епидемия през 1937 г. в Карлово. Сп. На 

Софийския клон на лекарския съюз, 1904, с. 13–17. 
13 Тантилов, Хр. Кратко описание, с. 14. 
14 Унджиев, Ив. Васил Левски. Биография. София, 1993, с. 757–758. 
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Османския архив в Истанбул потвърдиха новата 1840 г. като рождена годи-
на на великия революционер15.

Очевидно темата за чумните епидемии е вълнувала д-р Тантилов, защо-
то само няколко години по-късно (1908 – 1909) той отпечатва статия за ней-
ното разпространение през 30-те години на XIX в.16 Холерните епидемии в 
миналото също са във вниманието на медика17. 

Д-р Тантилов става член на Висшия медицински съвет в България, като 
от 1911 г. е началник на хирургическото отделение в Александровска болни-
ца. Той е сред първите деятели за откриването на Медицинския факултет на 
Софийския университет в страната. След напускането на Александровска 
болница през 1921 г., Хр. Тантилов участва в създаването и ръководство-
то на Лекарска кооперация, посвещава се на ред социални инициативи. В 
последните години от живота си отново се връща към темата за историята 
на медицината в България и чумата на Балканите. Отпечатва малка книж-
ка върху старите медицински практики от Атичността и Средновековието, 
като оценява византийския период за упадъчен в медицината18. В пореди-
ца от статии през 1942 и 1943 г. се стреми да разшири познанието върху 
началните лечителски прояви в България, с интересен опит да се обясни 
въздействието на широко практикуваното баене и магьосничество върху 
човешката психика и здраве19.

Наред с тези въпроси, в няколко поредни броеве на сп. Терапевтически 
месечник прави първия опит да систематизира сведения от различни източ-
ници – български, румънски и др., за да изгради по-цялостна представа за 
присъствието на чумната болест от древността, Средновековието до ХIХ в. 
на Балканския полуостров20. За съжаление повечето източници са споме-
нати от автора най-общо и без конкретност. Макар най-общо, очертани са 

15 Бойков, Гр., Пл. Митев. Документални свидетелства за годината на раждане на Васил 
Левски. История, Т. 29, 1, 2021, с. 8–27. 

16 Тантилов, Хр. По появяването на третата чумна епидемия в някои места на България и 
Македония. Медицинско списание, г. I, бр. IV–V, 1908 – 1909, с. 405–411. 

17 Тантилов, Хр. Сведения за появяването и разпространението на холерата в България. 
Медицинско списание, 2/9–12, 1910, с. 457–463. 

18 ЦДА, ф. 1487к, оп. 1, а. е. 16, л. 1–18. Тантилов, Хр. Принос към историята на медици-
ната в България, София, 1940. 

19 ЦДА, ф. 1487к, оп. 1, а. е. 21, л. 1–220. Тантилов, Хр. Начални прояви и развой на 
медицината в България през вековете. Терапевтически месечник, бр. 5, с. 134–137; бр. 6,  
с. 160–164; бр. 7, с. 190–191; бр. 8, с. 219–220; 1942; бр. 3, с. 78–80, 1943. 

20 ЦДА, Пак там, а. е. 18, л. 1–39; Тантилов, Хр. Исторически данни и хронология на 
чумните епидемии в България от 1239 до 1838 г. Терапевтически месечник, бр. 8, с. 7–10, 1940; 
бр. 1, с. 29–30; бр. 2, с. 64–65; бр. 3, с. 65–92; бр. 5, с. 148–149; бр. 6, с. 174–177, 1941; бр. 2,  
с. 51–52; бр. 3, с. 78–80, 1942. 
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тежките периоди на епидемични взривове, със сведения, които не са про-
учени задълбочено и до днес, както и цялостния му принос за българската 
медицина21.

Забележително е, че към същите години темата за ролята на чумата в 
миналото, освен сред медици и етнографи, влиза във вниманието на младия 
тогава историк Хр. Гандев. През 1940 г. той пише една много кратка статия 
за чумавите времена, в която набелязва важността на темата при проучва-
нето на българската история22. Така може да се приеме, че с тази статия 
темата за чумата „влиза“ в полезрението на професионалния историк и в ис-
торическия разказ. Година по-рано Гандев публикува новаторската в много 
отношения студия „Ранно възраждане“, предизвикала възторжени отзиви и 
същевременно предложила разширяване съдържанието на понятието Бъл-
гарско възраждане, с включването на редица явления от социален и кул-
турно-духовен характер. Явления, които правят XVIII в. неделима част от 
ранновъзрожденската ни история23. Мога само да предполагам, че Гандев 
„попада“ на темата за чумата, изучавайки изключително широк кръг раз-
нообразни източници за културата на българското общество през периода 
XVII – XIX в., обръщайки сериозно внимание на приписките, летописите, 
народните песни и преданията за болестта. 

По много причини обаче той не разгръща темата в дълбочина. Полити-
ческите и идеологическите промени след 9.09.1944 г. не предполагат раз-
витието на проблематиката за всекидневието и ролята на болестите, вкл. 
на чумата. Проф. Гандев е ангажиран с редица административни, препо-
давателски и други обществени функции. Отстоява в горещи дискусии по-
зициите си по много въпроси от историята на Възраждането и по самите 
негови признания, „ако се е занимавал с по-малко странични работи, е щял 
да напише още исторически съчинения, останали до края на живота му 
само като замисъл“24. Фактът, че в своето обобщено издание „Проблеми на 
Българското възраждане“, публикувано през 1976 г. той включва тази малка 
статия, говори, че за него темата остава важна, и все още неразработена25.

21 Д-р Хр. Тантилов умира на 1 ноември 1944 г. след тежко боледуване, за което съобщава 
в. Мир, бр. 13114 от 13 декември 1944 г. Вж. ЦДА, ф. 1487к, оп. 1, а. е. 9, л. 2. 

22 Гандев, Хр. Към изучаването на „чумавите времена“. Сб. В памет на проф. Петър Ни-
ков. София, 1940, с. 79–83. 

23 Соленкова, Л. Христо Гандев. Житейски път и научно наследство. София, 2021,  
с. 189–190. 

24 Соленкова, Л. Христо Гандев..., с. 104–105. 
25 Гандев, Хр. Към изучаване на „чумавите времена“. Проблеми на Българското възраж-

дане. София, 1976, с. 539–543. 
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След Втората световна война, в условията на силна идеологизация на 
историческата наука, събирането на различни сведения за чумата и холера-
та по нашите земи продължава основно в медицинските и санитарно-хи-
гиенните списания. Материали се публикуват в сп. Природа, Хигиена, 
Епидемиология и микробиология, Хигиена и здравеопазване, Асклепий, 
Социална медицина. Списанията имат общообразователен характер с цел 
разширяване на здравната просвета сред населението и превенция на болес-
тите. Статии, посветени на чумата и нейното разпространение публикуват 
Вс. Николаев, З. В. Николов, М. Ц. Мичев, Л. Иванов26. 

Наред с това в медицинските учебни заведения на страната, постепенно 
се установява преподаване на разнообразни дисциплини, които включват 
запознаване с историята на медицината, здравеопазването, обществената 
хигиена и др.27 В различни години, във времето на социализма, тези пред-
мети обхващат познания в сферата на тежките епидемични и инфекциозни 
заболявания като чумата и холерата28. Откроява се приносът на проф. д.м.н. 
Миладин Апостолов, с многократни издания по история на медицината, 
редакторство и популяризация на международното списание „Асклепий“. 
Проф. Апостолов е един от най-дейните привърженици за разработване ис-
торията на здравната практика в България29. В трудовете си, макар по обща 
история на медицината и на социалното дело в България, се откриват све-
дения за периодичността на проявите на чума и холера по нашите земи30. 
Същевременно автори – медици по образование специално се занимават с 
постигнатото в областта на медицината през Възраждането като Васил Сте-
фанов, Райна Каймакчиева, Христо Големанов и др.31

Развитието на този клон от медицинското познание има за резултат 
провеждането на няколко научни форума по история на медицината. През 

26 Николаев, В. Чумата – страшен бич на нашите земи през турското робство. Природа, 
кн. 3, 1953, с. 75–81; Николов, В. З., М. Ц. Мичев. О чумных eпидемиях на болгарской земле на 
протяжений XV – XIX веков. Асклепий, IV, 1978, с. 49–57; Иванов, Л. Подир откосите на чумата 
в българските земи. Социална медицина, бр. 1, 1995, с. 37–42. 

27 Давидова-Павлова, В. Страници от историята на медицината у нас. София, 1966. 
28 Зозиков, В., М. Радев, Ст. Йочев. Инфекциозни болести. София, 1983. 
29 Апостолов, М. История на медицината: учебник за студенти по медицина и стоматоло-

гия. София, 1977, 1981, 1984, 1994; Възникване и развитие на медицината по българските земи. 
Научно-популярен очерк. София, 1979; История на медицината и социалното дело. София, 
1994; Исторически, социални и етични измерения на медицината. София, 2004 и др. 

30 Апостолов, М., П. Иванова. Христоматия по история на медицината. София, 1995,  
с. 225–226. 

31 Големанов, Хр. Възрожденската медицинска книжнина, София, 1964; Каймакчиева, Р. 
Постижения на българската медицина през периода на Възраждането. София, 1981; Стефанов, 
В. Българската медицина през Възраждането. София, 1980. 
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1960 г. е проведена първата научна конференция по история на медицина-
та32. В началото на 80-те години са организирани първите два конгреса по 
история на медицината, от които са единствените, вероятно по финансови 
причини, публикувани материали33. В тома, съдържащ статиите от втория 
конгрес има интересни статии както свързани с натрупването на медицин-
ски познания през Възраждането, така и няколко, посветени на чумата и 
холерата34. За съжаление научните изисквания за цитиране на източниците 
не са спазени и в тези издания. През май месец 1989 г. е проведен Дунавски 
симпозиум по история на медицината35.

Третият национален конгрес по история на медицината се провежда в 
Сливен от 30 май до 3 юни 1990 г. Прави впечатление, че са публикувани 
само резюметата от изнесените доклади36. Тематиката им е много разноли-
ка. Само в един от докладите се посочват два случая на чума сред екипажа 
на търговски кораб във Варненското пристанище за периода 1921 – 1930 г. 
Случаите са изолирани своевременно, без да се допусне разпространение 
на заразата37.

След Втората световна война по линия на етнографските наблюдения 
и събирателство натрупването на познания за чумата и холерата, тяхно-
то въздействие върху българското общество също се разгръща успешно. 
Събрани и публикувани са много материали, както в регионалните исто-
рически издания като Известия или Годишници на музеите от различни 
области на страната, така в изданията на Етнографския институт с музей 
към БАН. В архива на института се съхраняват ценни материали, събира-
ни през 50-те – 80-те години на ХХ в. от теренни наблюдения, засягащи 
и интересуващата ни проблематика. Особено важни са заслугите в тази 

32 Сп. Социална медицина, бр. 1, 1995, с. 42. 
33 Първи национален конгрес по история на медицината. Шумен, 1981. 
34 Вачев, В. Първата аптека в България. В: Национален кногрес по история на медици-

ната, В. Търново, Т. 2, 1985, с. 47–49; Галчев, И. Медицината в югозападните български земи 
през XIX в. Национален конгрес по..., с. 54–56; Денев, И. Лечебни традиции в Преображенския 
манастир през втората половина на XIX в. Национален конгрес по ..., с. 86–89; Попов, М. Лече-
нието в Габрово в началото на XIX в. Пак там, с. 203–204; Попов, М. Страници от историята 
на медицината във Великотърновски окръг. Пак там, с. 207–209; Янев, Я. Пренасянето на хо-
лерата сред българското население през Взраждането. Пак там, с. 279–280; Янев, Я. Епидемии 
от чума през Античността и Средновековието, отразени на монети и в писмени исторически 
извори. Пак там, с. 277–279. 

35 Сп. Социална медицина, бр. 1, 1995, с. 42. 
36 Трети национален конгрес по история на медицината. Резюмета. Сливен, 30 май – 3 

юни 1990 г. 
37 Грънчарова, Г., С. Пенков, В. Аспарухова, П. Христова. Нозоологична характеристика 

на острата заразна заболеваемост в България през периода 1921 – 1930 г. Трети национален 
конгрес по история, с. 31. 
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насока на проф. Минчо Георгиев, получил образованието си като медик 
и историк. Специализирал социална медицина и история на медицината, 
преподавател по тези дисцип лини, а също и по медицинска антропология. 
Проф. Георгиев е автор на редица трудове в посочените области на научно-
то медицинско познание38. 

Сериозни етноложки постижения има в изследване ролята на чумата и 
холерата върху социалните отношения, изостряне на отношенията и проти-
вопоставянето между бедни и богати; млади и стари, деца и родители, и др.39 

В последните десетилетия след 2000 г. интересът към влиянието на епи-
демични заболявания със силно социално отражение като чумата и холера-
та в българската история има за резултат много повече проучвания. Всъщ-
ност вече е нормално да се мисли, че тази тематика е историческа, предмет 
на историята40, не само на медицинската, етнографската наука или обект на 
културологията, антропологията, социалната психология и пр. Влиянието 
на епидемичните болести върху демографията, икономиката, социалните 
отношения през османския период бе включено в академичното преподава-
не по Българско възраждане в Софийския университет41. Болестите и епи-
демиите постепенно намират място и в уроците по история в учебниците за 
средно образование42.

Младите последователи, посветили се на тази тематика вече съвсем не 
са малко. В статиите на Милена Енчева-Петкова, Светлана Мухова, Лю-
бомир Кръстев, Ели Антова, Орлин Събев43 се откриват нови документи и 

38 Културна и медицинска антропология. Сборник в чест на проф. Минчо Георгиев. Со-
фия, 2015, с. 7–15. 

39 Пример в това отношение е чудесното изследване на Светла Петкова. Вж.: Петкова, Св. 
Чума село изгорила. София, 1996. Авторката цитира архивни материали, събирани през 60-те, 
70-те и началото на 80-те години на ХХ в., съхранявани в архива на ЕИМ и на ИФ към БАН. 

40 Манолова-Николова, Н. Чумавите времена 1700 – 1850. София, 2004; За холерата 
в Османската империя през 60-те години на XIX в. (по материали от възрожденския печат). 
Послания на историята: юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Радева. София, 2016,  
с. 235–244. 

41 СИД „Болести и здраве във българската възрожденска практика“, от МП „Възраждане и 
памет“ в Исторически факултет на СУ, лектор проф. Надя Манолова-Николова. 

42 Матанов, Хр., И. Илиев, Кр. Табакова, В. Колев, Р. Маринова-Христиди. История и ци-
вилизация, учебник за 10 клас. София, 2019, с. 101; Вачков, Д., Кр. Табакова, А. Рабаджийска, 
Н. Доникян. История и цивилизация. Модул 1, София, 2022, с. 132; Вачков, Д., К. Василев, Кр. 
Табакова, С. Самуилова. История и цивилизация. Модул 2. София, 2021, с. 49–50; 53, 59; и др. 

43 Манолова-Николова, Н., М. Енчева-Петкова. За чумната епидемия на Балканите в края 
на XVII – началото на XVIII в. Културна и социална антропология. Сборник в чест на проф. М. 
Георгиев..., с. 166–171; Мухова, Св., Р. Енева. Началото на книгоиздателската дейност на Хрис-
то Г. Данов и епидемията от холера в българските земи по време на Кримската война. В: Йоа-
ким Груев. Просветителят и общественикът. Научна конференция 12–13 септември 2018, Коп-
ривщица, 2015, с. 193–213; Кръстев, Л. Епидемията от едра шарка и Френско-пруската война 
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свидетелства, пространни анализи, сравнения с европейския опит в битката 
срещу епидемиите от холера и чума. Към тази група причислявам и автори-
те, участващи в проекта44 и в този семинар. 

Следователно се очертава положителната тенденция да се разширяват 
познанията върху епидемичните прояви на чумата и холерата, а заедно с 
това и върху правилата, и нормите за поведение в условията на бързо раз-
пространяващите се епидемии, чиито причинителите са неизвестни. В това 
направление се търси главно връзката общество-епидемия, т.е. какви са про-
явленията, разпространението, рационалните средства използвани за прео-
доляването на епидемиите. В тази посока има вече значими пос тижения.

Кои са неусвоените, по-трудни за изучаване „полета“:
• Много рядко в историческите изследвания по темата присъства 

травмата – лична или социална от епидемиите, психологическите 
последствия за семейството, за локалните общности, за отношения-
та между различните религиозни групи и др.

• По-рядко се изследват промените в мисленето на хората, на общест-
вото, на неговите елити при или след преживяването на подобни 
критични периоди; също и последствията от тях; необходимо е да 
се изучават промените в разбирането за самите болести. 

• В българската историография все още е не се възприема като те-
мата за проучване климатичните влияния върху обществото. Почти 
мълчаливата или минералната история, както я определя френският 
учен Фернан Бродел45, тази на отношенията между човека и при-
родната среда предстои да бъде вписана в българския исторически 
разказ. 

(1870 – 1871) 4. ГСУ–ИФ, Т. 104, 2019, с. 73–126; Антова, Е. Английските пътешественици за 
чумната епидемия на Балканите през XVII в. Минало, бр. 2–3, 2020, с. 44–58; Събев, О. Танцът 
на холерата. София, 2021; и др. 

44 ФНИ, Договор № КП-06-М50/2 от 30.11.2020 г. Тема: „От черната смърт до холерата. 
Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV – XIX в.“ Научен ръководител  
гл. ас. д-р Любомир Кръстев. 

45 Апостолов, М., П. Иванова. Христоматия по..., с. 10. 
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BULGARIAN HISTORIOGRAPHY ON THE EPIDEMICS OF PLAGUE  
AND CHOLERA IN THE OTTOMAN EMPIRE  
(NOTES)

Prof. PhD Nadya Manolova-Nikolova
Faculty of History, Sofia University

Аbstract. The article examines the main ways in which Bulgarian literature after the 
Liberation /1878/ to this day accumulates information about the plague and cholera ep-
idemics in the Ottoman Empire. The activities of many Bulgarian medics, ethnologists, 
historians, including Dr. Hristo Tantilov, Prof. Hristo Gandev, Prof. Miladin Apostolov, 
Prof. Mincho Georgiev and others, is targeted at studying the history of plague and cholera 
in the Bulgarian lands in 17 – 19 centuries. The opinion is defended that it is necessary to 
expand the joint research of historians with scientists from natural sciences and medicine 
on the dynamic changes taking place at the level of climate - epidemics - social disasters.

Keywords: Plague, Cholera, Medicine, Bulgarian Historiography
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Опитите на средновековните градски власти  
за справяне с черната смърт (XIV – XV в.)

Божин Дончев, докторант 
катедра „Стара история, тракология, средновековна 
обща история“ на Историческия факултет, СУ

Резюме. Настоящата статия представя в кратък обем разнородните мерки на 
средновековните градски власти за ограничаване на черната смърт. Целта ми е да 
покажа, че те не са създадени самоцелно, а се основават на доверието и консултиране-
то на градските първенци с научните и медицинските авторитети на епохата. Именно 
затова разглеждам мерките, като предприети във връзка с трите представи за произхо-
да на бубонната чума през XIV в., а именно – спиране на разпространението на „миаз-
мата“, това е болестотворният въздух, нарушаващ баланса на „хуморите“ в човешкото 
тяло и отравящ пациента, като срещу него са проведени действия по спирането на 
замърсяващи и смрадливи занаятчийски дейности в градовете, опушване и карантина 
на товари и пр. Вторият вид е свързан с идеята, че чумата се пренася от човек на човек 
и включва карантина на болни, създаването на лазарети и „чумни къщи“ за настаня-
ване на чумави, създаването на „зелени сертификати“. Третият тип мерки са предпри-
ети за подобрение на нравствеността, тъй като и лекарите на епохата са убедени, че в 
крайна сметка болестта е следствие от божия гняв. Оцеляването на тези мерки и през 
XXI в. се дължи на тяхната универсалност, както и на нуждата на човечеството да се 
справи със страха от непознатото чрез историческия си опит.

Ключови думи: чума, черна смърт, градски власти, карантина, „чумни къщи“, 
лазарет

***
Настоящата статия е опит да се представят мерките за предотвратяване 

на разпространението на черната смърт, предприети от градските власти 
на средновековния Запад. В последните две години всячески бяха наричани 
приложените противоепидемични мерки от правителствата по целия свят 
във връзка с коронавирусната пандемия, ала в следващите редове читателят 
ще припознае доста от опитите на градските власти през XIV и XV в. да 
ограничат чумата, тъй като самият той се сблъска с тях през изминалите 
пандемични години. Появата в Китай на непознатия коронавирус бе доста-
тъчна, за да събуди страх у съвременния жител на глобалния свят, а прид-
вижването му из цялото земно кълбо усили безпокойството на държавните 
власти, които намериха за удачно да забавят разпространението му с мерки 
като карантина, изолация, дезинфекция на помещения, превозни средства и 
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товари, специални отделения за болните и пр. Всички те обаче водят своето 
начало от опитите на Средновековието да спре чумната зараза.

Целта на това изследване е да представи въпросните мерки в контекста 
на съществуващите представи за етиологията на чумата през XIV и XV в. 
Това означава да се постави въпросът за взаимодействието между градска 
управа и медицински специалисти за създаването на най-доброто проти-
воепидемично законодателство. Затова, първо, ще разгледам движението 
на чумата към и в Европа, симптомите и медицинското познание за нея на 
съвременниците ѝ, като от изключителна важност за оценката им е сравня-
ването с модерната наука за болестта. Ще разгледам и предприетите мерки 
в контекста на идеите за причинител на болестта – „миазмата“, човешкото 
заразяване, божие наказание. 

В изворите като виновник за пренасянето на болестта на бубонната 
чума в Европа през есента на 1347 година единодушно са обвинени генуе-
зците. Наративът се разминава в различните извори, като понякога се откри-
ват скитащи от пристанище в пристанище по провансалското крайбрежие 
пълни с умиращ екипаж кораби1. По думите на хрониста Габриеле де Мусис 
сред татарите, обсаждащи Кафа през 1346 г., избухва епидемия, която при-
чинява доста жертви в армията им2. Те се принуждават да хвърлят трупо-
ве на умрели от заразата воини, което вкарва болестта в града, отравяйки 
водоизточниците и предизвиквайки невъобразима смрад3. Вероятно както 
и едно писмо на генуезците от колонията до метрополията потвърждава, 
заразата вече е върлувала в града4.

Византийските хронисти – Никифор Григора и император Йоан VI 
Кантакузин (1347 – 1355) заявяват, от географски близката си позиция, че 
заболяването започва в Скития и от устието на Танаис (дн. р. Дон), обхва-
ща „само“ крайбрежните земи, гранични или не на ромейските, като дори 
достига края на Европа – Херкулесовите стълбове (дн. Гибралтар), според 
Григора в рамките на същата година5. Той задава и времевата рамка на за-
почването на болестта – пролетта на 1347 г.6 Това съответства на данните на 

1 Horrox, Rosemary, ed., The Black Death, Manchester, Manchester University Press, 1994,  
p. 42 Това писмо от папския двор в Авиньон на фламандския музикант Луи Хейлиген ни раз-
казва, че след като се разнесла мълвата за заразните кораби, от градовете ги обстрелвали със 
стрели и камъни, държейки ги на разстояние от своите пристанища. 

2 Horrox, R. Op. cit., p. 17.
3 Ibid., p. 46. 
4 Barker, Hannah. Petition from the residents of Caffa [online]. [Cited 03.04.2022] Available 

from: https://drive.google.com/file/d/1Fs_5WOkplmIPUIPSPBvr9sNKC0nJeQ29/view
5 Bartsocas, Christos S. Two Fourteenth Century Greek Descriptions of the „Black Death“. 

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. Vol. 21, No. 4. Oxford. 1966, p. 395.
6 Ibid.
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Ал Уарди7, че болестта е донесена в Крим през 1346 г. от земите на Узбек8. 
Засилената заболеваемост в областта на реките Дон и Волга и сведението за 
епидемия в столицата на Златната орда Сарай през същата година очертават 
изходната позиция на черната смърт към Европа9.

Силно впечатление прави, че изброяваните от Кантакузин и Григора 
места са все приморски провинции, а и самият Кантакузин казва, че чумата 
засяга първо крайбрежието. За търговията, и то морската, като основен раз-
пространител на болестта не оставят съмнение и думите на Де Мусис, че 
болестта е донесена на Запад от венециански и генуезки лодки, като едни 
пристигат в Генуа, други във Венеция, а трети – на различни места в хрис-
тиянския свят10. Хронистът от Нойберг също твърди, че болестта е донесена 
от идващите от Изтока търговски кораби, чиито екипажи заразяват местата, 
през които преминават – Гърция, Италия и Рим11. Пристигнали по родните 
си места, малкото останали живи от екипажите са посрещнати от своите 
роднини и съграждани, на които предават заразата12. Бягащи от чумата в Ге-
нуа, по разказа на Де Мусис, я пренасят в Пиаченца и други населени мес-
та13. Болестта обхваща Апенинския полуостров и западното крайбрежие на 
Средиземно море през пролетта на 1348 г., а папското седалище в Авиньон 
е засегнато още през януари 1348 г. Минавайки през Париж същата година, 
чумата е прехвърлена отвъд Ламанша през летните месеци на 1348 г., за да 
достигне Йорк през ноември същата година. Фландрия пък е засегната през 
1349 г., както и повечето земи на север от Алпите. До Скандинавия болестта 
достига на кораб, пренасящ вълна от Англия, през май 1349 г.

Според съвременната наука Yersinia pestis е грам-отрицателна, аеробна 
бактерия причиняваща бубонната чума, на която епидемиолозите приписват 
общо три чумни пандемии в човешката история, като освен отминалите –  
юстинианова чумата (541) и черната смърт (1347) – има и настояща от 
средата на XIX в., започнала в Китай. Изолирани са осем чумни щама, а 
бактерията има свой естествен хабитат, където съществува в продължение 
на хиляди години, задържайки се или в почвата, или в местните гризачи и 

7 Хайдаров, Т. Ф. Латинские и арабские източики об Эпидемии чумы в Крыму в 1346 – 
1347 гг. Серия „Исторические науки“, Т. 2 (68), № 4, Москва, 2016, с. 131.

8 Под „узбек“ вероятно се има предвид Златната орда. Вж. повече у Dols, Michael W. The 
Black Death in the Middle East. Princeton, N.J. 1977, p. 38.

9 Хайдаров, Т. Ф. Эпидемия чумы в XIII – XIV веках и её последствия. Эпидемии и при-
родные катаклизмы в Золотой Орде и на сопредельных территориях (XIII – XVI вв.). Сборник 
научных статей. Казань, 2018, с. 49.

10 Horrox, Op. cit., p. 19. 
11 Ibid., p. 59.
12 Horrox, R. Op. cit., рр. 19–20.
13 Ibid., p. 24. 
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техните бълхи, чиито организми съжителстват с чумните Y. pestis14. Проб-
лемът идва, когато се наложи миграция на тази популация, породена от 
различни форсмажорни природни фактори, към територии, обитавани от 
гризачи и бълхи с неизградена защита на организма. Това поражда висока 
заболеваемост и смъртност сред местните представители на животинския 
свят в новозаразената област.

Като зооноза болестта се предава чрез срещата на заразения животин-
ски свят с човешкия, като е възможно и прехвърлянето ѝ от животински и 
човешки трупове15. Това потвърждава сведението на Де Мусис, че от хвърле-
ните тела в Кафа са заразени водата и хората. Основен преносител са бълхи-
те, които предават Y. pestis от гризачи на хора и техните домашни любимци 
след смъртта на своя предишен приемник. Доказано е, че домашни котки, 
яли заразени гризачи, предизвикват чумна пневмония у своите стопани чрез 
аерозоли16. В сведенията на Де Мусис срещаме един епизод, където генуез-
ки войници се заразяват от одеяла, намерени в дома на починали от болест-
та17. Това вероятно е предизвикано от бълхите или въшките в тези одеяла, 
като въшките също са сериозен фактор в пренасянето на бактерията18. 

Спрямо вида на предаване и на отговор на организма на инфекцията 
се наблюдават три вида чума: бубонна, септична и пневмониална. Инку-
бационният период на заболяването, т.е. периода от навлизането на зараза 
в човешкото тяло до развиването на симптоми, е от 2–7 дни, а за случаите 
с пневмониална чума е един ден19. Смята се, че бубонната чума е най-раз-
пространена от трите типа, днес заемайки около 85% от случаите20. Тя се 
характеризира с големи тумороподобни подувания, с размери от 1–10 см, 
в областта на лимфните възли, най-близки до ухапването от заразопрено-
сителя, както и с температура, втрисане, отслабналост и главоболие21. При 
внимателен преглед на тази „буба“ може да се открие и белег от ухапване-
то22. Вторият вид е септичната чума, която представлява отравяне на кръвта, 
завършващо в рамките на няколко дни с полиорганна недостатъчност и е 

14 Смята се, че болестта е възникнала преди 1500 и 20 000 години. Вж.: Mead, Paul S., 
Yersinia Species (Including Plague). J. E.Bennet, Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and 
Practice of Infectious Diseases. Philadelphia, 2015, p. 2608.

15 Ibid.
16 Ibid. 
17 Horrox, Op. cit., p. 20.
18 Raoult, Didier. et al. Plague: History and contemporary analysis. Journal of Infection [online], 

2013. Vol. 66. 18–26 [Cited 03.04.2022]. Available from: https://www.journalofinfection.com/article/
S0163-453(12)00277-0/fulltext 

19 Mead, Paul S. Op. cit., p. 2609.
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-453(12)00277-0/fulltext
https://www.journalofinfection.com/article/S0163-453(12)00277-0/fulltext
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най-смъртоносното протичане на болестта, като в наши дни тя убива 30% 
от своите жертви в САЩ23. Третият вид е пневмониалната чума, от която 
смъртта настъпва в рамките на 4–6 дни. Y. pestis се отличава с голяма спо-
собност за мутация и е възможно, според някои учени, щамът причинил 
черната смърт да е различен от днес познатите ни варианти24. 

Де Мусис дава сведения за симптоматиката на болестта: тумороподоб-
ни издувания в областта на чатала и мишниците (подуване на лимфните 
възли до мястото на ухапването от бълхата)25. Той също описва и пневмо-
ниалната чума, казвайки, че „няма лечение за онези повръщащи кръв“26, а 
също и случаи на септична чума-изпаднали в кома люде, които никога не се 
възстановяват. Един интересен момент в описанието на Де Мусис заслужа-
ва вниманието ни – той твърди, че разрязването на бубите и изстискването 
на тяхното съдържание предпазва човека от смърт27. Извършването на та-
кава манипулация представлява висок риск от инфекция за хирурга, а и за 
пациента, тъй като хирургичните уреди обикновено били стерилизирани с 
парцал с оцет. Кръвопускането пък било последвано от третиране на раната 
с лечебни кремове28. 

Луи Хайлиген, музикант в Авиньон, също пише за три форми на новата 
болест и напълно коректно от днешна гледна точка смята за най-опасна и за-
разна пневмониалната чума, като по неговото свидетелство в Северна Ита-
лия и в Авиньон са извършени аутопсии на починали от тази най-вирулент-
на форма, които разкриват белодробна инфекция като причина за смъртта29.

Описващите това странно време ни оставят невероятни цифри за смърт-
ността на местата, където чумата вилнее. Изчисленията на тези автори са 
от порядъка на 70–90%, като много често в техните разкази присъстват из-
разите, че оцелява един от десет или двадесет. Дори свикналите на смърт и 
болести средновековни автори са озадачени и „вцепенени“ от случващото 
се покрай тях. Защо се получава така?

Първо трябва да се отговори – нова болест за Европа ли е чумата или 
по-скоро причиняващата я бактерия – Yersinia pestis? Отговорът е отрица-
телен. Първата голяма чумна епидемия, за която се приема, че е породена 
от Yersinia pestis, е т.нар. Юстинианова чума от 541 г., чиито пристъпи про-
дължават до осми век. Разликата между двете чумни пандемии на Средно-

23 Ibid. 
24 Herlihy, David. The Black Death and the Transformation of the West. Cambridge, MA,  

1997, p. 12. 
25 Horrox, Op. cit., p. 29.
26 Ibid., p. 28.
27 Horrox, R. Op. cit., p. 28. 
28 Ibid., p. 25.
29 Ibid., p. 42.
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вековието е в техния произход. Докато Юстиниановата чума води своето 
начало от Етиопия, която остава ендемична зона и през Средновековието, 
то черната смърт е с азиатски произход30. Имунитетът на европееца се 
оказва неподготвен да посрещне черната смърт не само поради това, че е 
отслабен вследствие на слабите реколти от малкия „ледников период“ в на-
чалото на XIV в., но и от различния щам на Yersinia pestis, атакуващ тялото 
му. Същото може да се каже и за хората, населяващи Мамелюкския султа-
нат или Близкия изток. Тонът в арабските извори е на удивление от бройка-
та на смъртните случаи. Например, Ал-Айни ни казва, че чумата започнала 
през 749 г. и продължила до 750 г. по Хиджра (1347 – 1348), като изчислява 
общия брой на загиналите в Египет и Кайро от 25 октомври до 22 декември 
1348 г., на 900 00031. Той споделя, че толкова силна чума ислямският свят не 
познава, а особено засегнати от нея били франките32. Де Мусис също дава 
сведения за смъртността във „Вавилон“, както латините наричат Египет, 
като според султанските регистри за три месеца през 1348 г. измират около 
480 000 души33. 

Въпросът за смъртността е изключително важен за настоящото изслед-
ване, но наистина ли числата са толкова драматични? Всъщност, отговорът 
е в скоростното измиране на голям брой хора, което създава представа за 
всеобщ мор. От друга страна, гъстонаселената територия на средновеков-
ния град, ограничена от крепостните стени, също допринася за това впечат-
ление у средновековните автори. Джовани Бокачо в своя „Декамерон“ дава 
добър пример за мисленето им. Веднъж думите, изречени от Пампинеа, при 
планирането на бягството от Флоренция, че: „И там селяните измират, както 
тук гражданите, но това няма да е така угнетяващо, защото къщите и хората 
са много по-нарядко, отколкото в града“34. Докато селяните в „разпръснати-
те села“35 умирали денем и нощем, по колиби и полета, „като животни“36, 
то в градовете нещата стоят другояче. Жителите на града от редовете на 
аристокрацията и по-заможната средна класа имат възможността или да се 
изолират в града, или да го напуснат, намирайки спасение като Бокачовите 
герои в някоя извънградска вила. За „простолюдието и по-голямата част от 

30 Sarris, Peter, Bubonic Plague in Byzantium. The Evidence of Non-Literary Sources. Plague 
and the End of Antiquity. The Pandemic of 541–750. New York, 2007, p. 123. 

31 Хайдаров, Т. Ф. Латинские и арабские източики об Эпидемии чумы в Крыму в 1346 – 
1347 гг. // Серия „Исторические науки“, Т. 2 (68), № 4, 2016, с. 131.

32 Пак там.
33 Horrox, R., Op. cit., p. 20.
34 Бокачо, Дж. Декамерон, превод от италиански Никола Иванов. София, 1980, с. 27. 
35 Пак там, с. 23.
36 Пак там.
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средната класа“37 нещата придобиват печален вид: затворени по домовете 
си, надяващи се на спасение, заболяват с хиляди дневно и почти всички 
загиват, като накрая изчислява броя на починалите за месеците март-юли 
(1348 г.) на около 100 00038. Падуанската Historia de Novitatibus Paduae et 
Lombardiae отбелязва, че във Венеция измрели около 100 000 души, като се 
наложило да изхвърлят труповете с лодки в морето39. В Падуа пък болестта 
отнема животите на 1/3 от населението на града според хрониста40. Послед-
ното се доближава до общоприетите съвременни изчисления за обща смърт-
ност от около тридесет процента. Английска хроника дава изобщо около 
1/10 преживяемост за цялата страна, а според Томас Уолсингам жертвите 
са или половината от човечеството, или 1/10 са оцелели41. Във Фландрия 
Жил льо Муйси се оплаква, че в Турне са загинали повече от 25 000 души 
от населението42. Относно броя на жертвите изобщо, а не в град Турне, той 
трезво преценява, че някъде e загинала третина от населението, другаде по-
ловината или четвърт, а на места са останали по един или двама от десет 
души43. Той прави и едно много интересно наблюдение за поведението на 
болестта във вътрешноградското пространство: 

Малцина ... измряха от онези, които пиеха вино и избягваха зловонния 
въздух при посещението на болни. Но други, които посещаваха или живее-
ха сред болни или сериозно се разболяваха, или измираха; и умираха на ули-
ците особено в района на пазара, и повече хора измираха по тесните алеи, 
нежели на широките улици и площади. Когато един или двама умираха в 
някоя къща, много скоро и другите в нея ги последваха, та често десет или 
повече (души) умираха в една къща; и в много къщи умираха кучетата и 
котките... И със сигурност имаше доста измрели измежду енорийските 
свещеници и капеланите, които изповядваха и отслужваха тайнствата...44

В цитирания откъс чумата се проявява в гъсто населените места на 
градското пространство, където хигиената отсъства. Това се потвърждава и 
от бройките, които ни дава за смъртността в домовете на хората – над десет 
души от къща. Котките и кучетата също са споменати, но като споделящи 
задгробната участ на своите стопани, а не като причинители или преноси-
тели на заразата. Льо Муйси споменава и градските свещеници като доста 
засегнати. Това е нормално предвид тяхното занимание – обгрижването на 

37 Пак там, с. 22.
38 Пак там, с. 23–25.
39 Horrox, R. Op. cit., p. 34.
40 Ibid.
41 Horrox, R. Op. cit., рр. 61–63.
42 Ibid., p. 53.
43 Ibid., p. 49.
44 Ibid., рр. 53–54.
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смъртно (и заразно) болни в последния им час, а също и на начина на жи-
вот на католическите братства в градски условия – на т.нар. ректории или 
вид общежитие. Същото важи и за монашеските братства. Всички автори, 
пишещи по-подробно за разпространението на тази нова за времето си бо-
лест, отбелязват дома и семейството като най-засегнато място. Хронисти и 
наблюдатели на чумата отбелязват, че заразен и починал член на семейство-
то често е последван и от останалите в задгробната му участ. Пампинеа, 
флорентинската героиня на Бокачо, вече не може да търпи собствения си 
дом, из който я преследват сенките на мъртвите ѝ близки45. Смъртността 
в семейството се дължи не само на контакта между болен и роднини, но и 
на факта, че жилищните райони са гъсто населени и представляват удобен 
хабитат за плъхове и паразитиращите по тях бълхи. 

Според наследената от Античността подредба на света около тях, сред-
новековните учени смятат, че всичко в него е изградено от четирите елемен-
та: земя, вода, огън и въздух. Те се състоят от двете двойки противополож-
ности: горещо и студено, влажно и сухо. Така земята например е влажна и 
студена, въздухът – горещ и влажен, водата – студена и влажна, огънят – 
горещ и сух. Отделно са и четирите „хумори“, или течности, циркулира-
щи в тялото. За да функционира космосът, а и микрокосмосът, каквото е 
тялото, трябва всички тези елементи, които съставят света, планетата или 
човека, да са в баланс. В своя доклад от октомври 1348 г. до френския крал 
Филип VI (1328 – 1350) лекарите в Парижкия университет приемат, че кон-
кретната причина за чумата е неблагоприятното разположение на планетите 
Сатурн, Марс и Юпитер през март 1345 г. Това тяхно взаимодействие въз-
пламенява земни пари, които, смесвайки се с въздуха, причиняват неговия 
дисбаланс и болестотворната му версия или т.нар. миазма, която поразява 
кръвта, а от там сърцето и дробовете на човека46. Миазма може да се обра-
зува и от недобре погребани трупове, заблатени местности, горещ въздух, 
градските нечистотии, но и от изпускането на отровни пари от земните нед-
ра като следствие от земетресения. Парижките лекари дори предупрежда-
ват, че бъдеща епидемия би била следствие от земетръс. Смята се, че болес-
тотворният въздух има свойството да се задържа в храни и текстил; затова 
и е интересно сведението на Луи Хейлиген от папския двор в Авиньон, че 
изобщо не се препоръчва консумацията на риба, тъй като тя е заразена, как-
то и на подправки, които не са престояли на склад поне една година, т.е. да 
не са с произход от Изтока от началото на това злополучие47. 

45 Бокачо, Дж. Цит. съч., с. 26.
46 Horrox, R. Op. cit., рр. 159–160.
47 Horrox, R. Op. cit., p. 45.
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Испански лекар на име Алфонсо де Кордоба, предлага друга първопри-
чина за епидемията, като заявява в свой трактат върху чумата, че тя може да 
е причинена от човешко отровителство. Някои учени смятат, че съветите, 
които той дава на градовете на изток от Пиренеите, водят до началото на ис-
терията с еврейското отровителство като причина за пандемията48. Масово 
в западноевропейското съзнание битува и представата, че болестта е изклю-
чително заразна и се разпространява при личен контакт със заразен човек 
или предмет, дори и чрез поглед. Първите заразени са моряците в Изтока, 
откъдето по всеобщо мнение започва епидемията, като според хрониста от 
Нойбург те само наблюдавайки спускащия се огън от небето, се заразили49. 
Според Габриеле де Мусис заразените, но не проявили все още симптоми 
генуезки моряци, предали чумата на своите съграждани чрез разговорите 
си с тях, а пък в писмо до близки Луи Хeйлиген, музикант в папския двор 
в Авиньон, ги съветва хем да избягват излишно движение, тъй като при 
спорт, секс и къпане порите се отварят и през тях навлиза лош въздух, хем 
да общуват само с хора със здрав дъх. Това показва едновременното раз-
пространение сред населението на теориите за миазмата, както и тази за за-
разата, предавана от човек на човек. Друг пример намираме в хрониката на 
Джефри ле Бейкър от Англия, според когото жителите на Глостър отказали 
да приемат бегълци от чумата от Бристол, тъй като глостърци се притесня-
вали от заразния дъх на идващите50. Съществували и разнопосочни мнения, 
като хронистът от Нойбург ни съобщава: „Учените не можеха да решат дали 
тази смъртоносна година е следствие от движението на планетите или раз-
валения въздух, но отдаваха всичко на Божията воля“51. 

В този хаос от мнения и теоретична медицина на градските власти се 
налага да вземат мерки. В Италия те създават т.нар. „здравни комисии“, 
чиято цел е да прокарват противоепидемични постановления и да следят 
за изпълнението им. Първо са свикани във Венеция и Флоренция през 
пролетта на 1348 г., а в Милано едва през 1399 – 1400 г., но пък там за пръв 
път комисията става постоянна (към 20-те години на XV в.), а във Венеция 
и Флоренция това се случва съответно през 1486 и 1527 г., като в морската 
република начело на тези комисии се назначават избрани от Сената трима 
благородници, а миланските херцози лично назначават такъв чиновник52. 
Освен ръководство, отговорно пред властите, комисиите включват и гро-

48 Aberth, J. From the Brink of the Apocalypse. Confronting Famine, War, plague, and Death in 
the later middle Ages. New York etc. 2010, рр. 169–171.

49 Horrox, R. Op. cit., p. 59.
50 Ibid., p. 81.
51 Ibid., p. 61.
52 Cipolla, Carlo M. Public Health and the Medical Profession in the Renaissance. Cambridge, 
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бари, чиновници, служители, които обикалят и следят за изпълнението на 
взетите решения по превенция на разпространението на чумата. Макар ко-
мисиите да включват лекари доста по-късно в своя състав, от самото начало 
техните опити да се предотврати епидемия в поверения им град, са в духа 
на общите съвети на популярната в Средновековието медицинска теория. 

Първото действие, което предприемат градските власти в Италия след 
избухването на епидемията, по сведението на Падуанската история, е да 
ограничат достъпа на чужденци в градовете си53. В Авиньон дейностите на 
занаятчии и търговци са забранени до ноември54. Декретите срещу разпрос-
транението на чумата, приети от комуналното управление на Пистоя в пе-
риода май-юни 1348 г., са най-запазеното античумно законодателство през 
първата вълна на болестта в Европа. Те забраняват още с първия си член хо-
денето на жители на Пистоя в Пиза и Лука, където вече върлува епидемия, 
както и влизането, и даването на подслон на жители на тези области, като 
определената парична глоба при нарушение е най-суровата изобщо в дек-
ретите. Все пак те предвиждат изключение за хора, които имат основателна 
причина да отидат до там, но техните мотиви се изслушват от градския съ-
вет, който им издава нарочно за целта писмено разрешение55. Миланското 
херцогство, заради особеностите на своето управление, а именно еднолич-
ната власт на фамилията Висконти, успява да наложи на своя територия 
употребата на тези здравни пропуски, като в самото начало те са бележка, 
издавана от градската здравна комисия или съвет, с кратка информация за 
притежателя на документа – как се казва, къде отива и че при получаването 
му няма симптоми на чума. Към края на петнадесетото столетие, с помощта 
на печатарската технология и влиянието на здравните комисии в италиан-
ските градове, тези първи „зелени сертификати“ стават все по-подробни, 
като включват и физическо описание на притежателя им. В Англия този тип 
пропускателни документи ще навлязат чак през 30-те години на XVI в., и 
то след като самите английски пътешественици осмиват употребата им в 
Италия. 

Отново в Милано е и най-жестоката реакция към заразени с чума жите-
ли на града – по нареждане на един от градските управители, Бернабо Вис-
конти, заразените при първата вълна са изолирани и зазидани в домовете 
си56. Именно ниският процент на засегнати от болестта в ломбардския град 
(ок. 10%) се дължи на жестоката политика на неговите владетели спрямо 
боледуващи и възможни преносители на заразата. През 1374 г., при поред-

53 Horrox, R. Op. cit., p. 35. 
54 Ibid., p. 45.
55 Ibid., p. 195.
56 Byrne, Joseph P. Daily Life during the Black Death. Westport, CT. 2006, p. 133.
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ната чумна вълна, Бернабо Висконти изпраща до подеста на Реджо, контро-
лиран от Милано град, списък с постановления, които се отнасят за цялата 
територия на миланската държава:

Желаем, щото всеки човек, който има подуване или тумор, незабавно 
да напусне града, замъка или селото, където пребивава и да остане извън 
тях, живеейки в гората или в колиби, докато или умре, или се възстанови.

Тези, които са присъствали на нечия смърт, да изчакат десет дни, 
преди да се завърнат сред обществото.

Енорийските свещеници внимателно да проверяват болните за това, 
каква е тяхната болест и незабавно да уведомят определените носачи под 
заплахата да бъдат изгорени живи. 

Товарите на оногова, който разнася епидемията от място на място, 
също ще бъдат иззети в полза на господарската хазна и няма да бъдат 
връщани.57 

Макар и този документ да е достатъчно красноречив за отношението на 
миланското правителство към болните или евентуалните заразопреносите-
ли, трябва да се обяснят няколко неща. Първо, тези колиби извън градовете, 
в които живеят болни, са всъщност построени под давлението на градските 
власти именно с тази цел – изолация на засегнатите до тяхното възстановя-
ване или смърт. Такива колиби възникват дори и в пределите на градовете 
по-късно – в Милано, в двора на големия чумен лазарет в града през XV в., 
а по улиците на Лондон през XVI в. Отнасянето до тях се извършва от носа-
чите на болни и трупове, определени извънредно от общината. Съществува 
и практиката на изолация в дома, която е разпространена в цяла Европа.

Чумните къщи, наричани и лазарети, всъщност представляват места за 
изолация на болните от здравите, макар и доста често последните да по-
падат в тези институции. Един от най-ранните примери за специално съз-
дадени за карантина места на пристигащи моряци е от Рагуза и датира от 
70-те години на XIV в., като за целта е използван манастир на о. Мльет, 
а лазарет е построен през 1429 г. на по-малкия и пуст Супетар58. В тези 
учреждения пристигащите моряци прекарват първоначално 30 дни, а след 
въвеждането на практиката в Марсилия и 40 в изолация, докато корабите 
и товарите им се очистват чрез опушване с огън. Това действие е свързано 
с представата, че болестотворната „миазма“ се задържа в различни стоки. 
Венецианският сенат също взима решение да устрои лазарети за изолация 
на чумави и пристигащи по вода, като първият от 1403 г. е временно реше-
ние до пост рояването на два през 1424 и 1468 г.59 Подобни институции се 

57 Horrox, R. Op. cit., p. 203.
58 Byrne, J. Op. cit., p. 144.
59 Ibid. 
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появяват и във Франция, Фландрия, Англия, в градовете по р. Рейн и пр. В 
повечето случаи те представляват или стар лепрозорий, или манастир, иззет 
от градските власти, или крило на болница, а в Англия обикновени къщи 
са пригодени за изолацията на чумави. Проблем обаче възниквал, когато се 
смесвали болни и здрави като в два случая от Франция от XV в. В първия от 
Бург ен Бре човек с чума бил приет при пациенти с друго заболяване, скоро 
всички се разболели и градските власти били принудени да ги заключат в 
сградата, където и измрели; в друга подобна случка смесването на пациенти 
довело до бунт срещу присъствието на чумавите от страна на останалите, 
като първите били изгонени и изолирани в изоставена сграда до водени-
цата, което довело до това, че местните селяни прихванали болестта60. В 
„чумните къщи“ за болните се грижи екип от лекар, хирурзи, свещеници, 
монахини, сетне и миряни болногледачи. Често, по време на епидемия, ка-
пацитетите на тези заведения са запълнени и болни спят по пода; мъртвите 
се погребват в общи гробове, а гледката в тези места е травмирала оцелели-
те, тъй като някои автори говорят за преживяемост 50% на настанените там. 
Във Венеция след 1468 г. възстановените попадали за 40 дни в специално 
устроена болница за дооздравяване, тъй като, както смята Сената на Вене-
ция в своите мотиви за създаването ѝ, оздравелите от лазаретите продължа-
вали да бъдат заразни. 

Макар и наказанието в третото постановление на Висконти, което при-
нуждава енорийските свещеници да следят и издават на властите симп-
томите на обгрижваните от тях болни, под страх от изгаряне на клада, да 
изглежда твърде сурово, то е съвсем оправдано в епохата на Късното сред-
новековие. Не трябва да се забравя, че появата на чумата в даден регион, а 
оттам и в град, е зловеща изненада за жителите им. Немалко средновековни 
автори посочват липсата на логика или последователност в разпростране-
нието на чумна епидемия, като един средновековен хронист го оприличава 
на игра на шах, имайки предвид, че на едното поле може да има фигура, а на 
околните да няма61. Именно тази представа води до това постановление на 
Висконти, а и до подобни реакции във Флоренция, където от 1377 г. гроба-
рите са задължени да съобщават за всяко погребение, а от 1424 г. и видимата 
причина за смъртта, които се вписват в нарочни списъци, поддържани от 
градската община62.

60 Ibid., p. 139. 
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16 от 36 издадени декрета между май и юни в Пистоя и касаещи об-
щественото здраве се отнасят към извършването на погребалния ритуал. 
Повечето от тях забраняват събирането на опечалени, с изключение на род-
нини, организирането на големи и скъпоструващи погребални процесии63. 
Допускат се роднини и близки на покойника, но до вратата на църквата, ала 
не се разрешава присъствието и организирането на трапези за упокой и на 
всички ритуали, съпътстващи едно погребение. Подобна забрана има и в 
град Турне във Фландрия, където също не допускат погребалните проце-
сии, събиранията в дома на покойника, траурна украса на улиците64. От една 
страна, това се прави с цел избягването на струпване на хора, което би до-
вело до разпространение на заразата, а от друга се спестяват мъртвешките 
гледки на гражданите, които биха имали неблагоприятен ефект върху здра-
вето им, според медицинската теория на времето. Жакме д’Агримон, испан-
ски лекар, написал едно от първите съчинения за предпазване и лечение на 
чумата още през април 1348 г. предупреждава, че: Твърде опасно и пагубно е 
във времена на епидемия да си представяме смъртта и да се страхуваме… 
Поради тази причина съветваме в такива времена никакви камбани да не 
бъдат бити в случай на смърт, тъй като болните си представят лоши 
неща, щом чуят мъртвешките камбани…65 Градският съвет на Пистоя заб-
ранява с декретите от 2 май изпращането на глашатаи или разсилни, обявя-
ващи нечия смърт, както и биенето на камбани в такъв случай, освен ако не 
се касае за смърт на член на енория или на религиозно братство; това обаче 
е променено още на 4 юни, като новият декрет постановява абсолютна заб-
рана за биене на камбани, както и съобщенията за починал да се предават 
устно66. Това дава достатъчно ясна представа за тягостната обстановка в 
Пистоя следствие на влизането на заразата в града и необходимостта за за-
пазване на емоционалното здраве на живите. Ситуацията в Турне е подоб-
на, тъй като, макар и да е разрешено биенето на камбани при нечия смърт, 
месец след издаването на първите декрети това е забранено. В „Ден първи“ 
от своя „Декамерон“ Джовани Бокачо, освен че описва тягостната обста-
новка в града и мотивите на своите герои да избягат от него, ни разказва и 
за начина на събиране на трупове – появилите се в Италия „бекини“, които 
срещу заплащане изнасяли труповете в техните ковчези или на носилка до 
първото гробище67. В Пистоя в течение на епидемията също се появяват 
такива носачи – специално избирани от всеки квартал шестнадесет човека, 
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като декретът изрично постановява да се попълва при намаляване бройката 
им. Те срещу заплащане имат задачата да изнесат от дома покойника и да 
го погребат, като е забранено на другиго да извършва тази дейност68. Запла-
щането им се извършва от общинския бюджет и нямат право да откажат ус-
лугите си на никого, дори напротив – за всяко погребение трябва да вземат 
бележка от свещеника или другиго, че са си свършили работата. Може да се 
каже, че тези хора от „простолюдието“, както ги нарича Бокачо или „груби 
селяндури от Прованските планини – полуголи, бедни, без емоции“69 – по 
описанието на Луи Хейлиген в Авиньон, са точните хора за тази тежка и 
твърде смъртоносна работа. Неслучайно два от първите пистойски декрети 
постановяват да се погребват трупове само в добре запечатани ковчези – 
нещо, което е в разрез с дотогавашната практика на погребване в саван и за 
което се следи изключително строго, тъй като самите свещеници трябва да 
дават сведение на подеста за спазването на правилото; друг декрет изрично 
установява гробната дълбочина на два и половина лакти – около метър и 
осемдесет, с изричния мотив „да се избегне зловонието“70. 

Това поставя въпроса за реакцията на властите по предотвратяването на 
последствия от зловонния и болестотворен въздух, наричан „миазма“ като 
причинител на зарази и обществена опасност. Подобряването на качество-
то на въздуха в средновековния град не започва с черната смърт. Още в 
началото на XIII в. френският крал Филип II Огюст (1180 – 1223) нареж-
да улиците около двореца в Париж да бъдат павирани, тъй като се вбесява 
от запрашения въздух. Фридрих II Хоенщауфен (1198 – 1250), смятайки, 
че следните дейности влошават качеството на въздуха, в издадените Мел-
фийски конституции от 1231 г. разпорежда около градове или замъци да не 
се дръсти коноп, да се погребват мъртъвците на съответната дълбочина, а 
труповете и отпадъците от практикуването на кожарския занаят да се из-
хвърлят на съответното разстояние от града, в море или река71. В Нюрнберг 
пък издигат градската чистота в култ, като павират улиците си и забраняват 
движението на прасета по тях, също не допускат погребването на покой-
ници в градските стени; не само това, но и общинските служители са за-
дължени да посещават банята в едно общество, което не смята къпането за 
особено здравословно72. Смъртоносните пристъпи на чумата обаче засилват 
съзнанието за важността на чистия въздух у градските управи. Останалите 
20 от 36 пистойски декрета, цитирани тук, налагат различни ограничения 
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върху дейността на градските касапи и кожари. На месарите се забранява 
да държат коне при добитъка и да има изпражнения на място, където го 
колят; не им се позволява да колят в постни дни през летните месеци; забра-
нява им се да излагат няколко вида месо наведнъж, вкл. цели и вмирисани 
трупове; преди да заколят дадено животно, трябва да поискат разрешение 
от градския подеста, който го дава, след като се увери в доброто здраве 
на добичето; кожарите да извършват дейността си извън града, въпреки че 
впоследствие това е отменено, вероятно под натиск от гилдията им, като за 
тях са определени точни места; забранява се изработката на струни от черва 
и пр.73 Тези занаяти, свързани с миризми на мърша, се ограничават с цел за-
пазване на жителите от „смрад и развала“74. Ограниченията към излагането 
на месо пък са свързани с предпазването на гражданството от употреба на 
развалени, следователно отровни храни. В някои градове, във връзка с по-
дозренията към евреи в отровителство, им е забранено да пипат изложени-
те плодове и зеленчуци по сергиите75. Здравните комисии пък лека-полека 
налагат контрол на качеството на изложените храни на градските пазари. 
Това показва, че гражданите, изложени на постоянната смъртна опасност от 
чумните вълни и притеснени за своето здраве, изискват от властите по-доб-
ро подсигуряване на чиста храна. 

Обработката на месо и кожи и производните миризми от това създават 
големи проблеми в Лондон, където още в 1369 г., във връзка с чумна вълна, 
Едуард III (1327 – 1377) издава декрет срещу изхвърлянето на отпадъците 
от този занаят във водите на р. Темза и градските потоци. През 1371 г. отно-
во са издадени кралски постановления срещу замърсяването от дейността 
на лондонските касапи, като Едуард обвинява кмета на града в упражнява-
нето на недобър контрол над месарите, а тях – в директно неизпълнение на 
кралските заповеди, а като последствие от това той вижда болестите, зас-
тигнали жители и посетители на града, и определя места, където да си из-
вършват дейността лондонските кожари и касапи76. Проблем обаче предста-
влява отпадъкът от тази дейност и в Лондон в продължение на столетие ще 
търсят различни изходи от тази ситуация. През деня отпадъкът се складира 
в дълбоки и покрити ями на пазара, а през нощта или ранните утринни ча-
сове се изхвърля от определени за целта кейове в Темза, и то при прилив77. 

73 Horrox, R. Op. cit., рр. 198–200.
74 Ibid., p. 199.
75 Aberth, John, From the Brink of the Apocalypse. Confronting Famine, War, Plague and Death 

in the Later Middle Ages, Routledge, 2010, p. 185.
76 Horrox, R. Op. cit., рр. 204–205.
77 Rawcliffe, Carole. „Great stenches, horrible sightsq and deadly abominations”: Butchery 

and the battle against plague in late medieval English towns. Plague and the City. London, 2019,  
рр. 28–30.
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В Ковънтри проблемът е решен, като извън градските стени общината из-
гражда нова кланица, където под угрозата от тежки парични глоби касапите 
са задължени да прехвърлят дейността си. Въпреки това през 1388 г. заседа-
ващият в Кеймбридж английски парламент отново приема законодателство 
срещу изхвърлянето на нечистотии в ровове, потоци, реки и пр., тъй като 
според документа това довежда до развала на въздуха и появата на мно-
го зарази, които тормозят жителите и посетителите, като се предвижда из-
чистване на мръсотията от самите замърсители78. В Париж пък са изградени 
нова кланица и месарски сергии с каменен под и отводнителни канали през 
1416 г. Явно е, че в средновековните градове проблемът с отпадъка от някои 
производства, който със своята миризма, според преобладаващата медицин-
ска теория за „миазмата“, причинител на епидемия, е цел на градското зако-
нодателство. Упорството на властта довежда до построяването на каменни 
халета с месарски сергии и кланици, както в Париж и Лондон, които, освен 
че предлагат по-добри санитарни условия, също улесняват проверките на 
градската управа, тъй като всички търговци се намират на едно място, а не 
са разпръснати из града. 

Накрая ще разгледам и пример от любопитното законодателство, свър-
зано с нравствената страна на чумата. По всеобщо средновековно мнение 
тя е божие наказание за човешките грехове. Първата част на доклада на 
парижките университетски лекари до крал Филип VI завършва с това, че в 
крайна сметка тя е следствие от волята божия и лекът за нея е завръщане 
към Бога79. Габриеле де Мусис, нотариус от Пиаченца, в своята хроника 
дори спретва съд над човечеството, в който ролята на обвинител е на Земя-
та, съдия е Бог, а чумата е присъдата80, а пък Хенри Найтън, английски мо-
нах, обвинява твърде скандалната мода, подчертаваща анатомичните особе-
ности на мъжкия пол81. В опит да се отвърне божият гняв и да се спре епи-
демията в гр. Турне издават постановления, чиято цел е прекратяването на 
някои греховни порядки в общността. Първото принуждава мъжете, които 
практикуват конкубинат, или да се оженят за своите избранички, или да ги 
оставят, като контролът по изпълнението на заповедта е възложен на квар-
талните конетабли; също е забранена търговията в събота следобед, както и 
в неделя; не се разрешават игрите на зарове и ругаенето с божието име или 
това на светците82. Това не успява да отвърне божия гняв над Турне, но Льо 
Муйси твърди, че множество мъже взели конкубините си за законни съпру-

78 Horrox, R. Op. cit., p. 205.
79 Ibid., p. 163.
80 Ibid., рр. 15–16.
81 Ibid., рр. 78–79.
82 Ibid., рр. 52–53.
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ги, а пък онези, които изработвали зарове за игра, започнали да изработват 
молитвени броеници83. 

Работейки по настоящата статия неведнъж изпитах чувството на „дежа 
вю“, сравнявайки предприетите мерки в Късното средновековие с тези, 
които правителствата по целия свят наложиха в борбата с коронавирусната 
пандемия в периода 2020 – 2022 г. Мерки като изолация на болните, каран-
тина на пристигащи пътници, изолация на населението, спиране на общест-
вени прояви водят своето начало от опитите на средновековните градски 
и кралски власти да се справят с черната смърт. Те основно са в крак с 
медицинските теории на епохата и прави впечатление еднаквостта на мер-
ките, взети в градовете на Апенините, във Фландрия и в Англия. Причина за 
оцеляването на тези мерки е тяхната универсална приложимост в условията 
на всеобщ страх и неизвестност от върлуващото заболяване, тогава, когато 
медицината все още не е на нивото да противодейства ефективно. Макар 
и общоприетата медицинска теория през XIV в. да е с напълно погрешна 
етиология за чумата, то градските власти ползват съветите на експертите от 
епохата, ако не лично, то чрез техните съчинения. Джентиле да Фолиньо, 
един от най-известните лекари в Италия, когато първата чумна вълна започ-
ва там, пише в своя Consiglium: …някои добри люде, съветвайки се с лекари, 
да вземат необходимите мерки за своите градове, в единомислие с лекар-
ското познание, щото да запазят благополучието на своите граждани…84 
Съветът му е послушан не само в турбулентната 1348 г., но и в годините 
на последващите чумни вълни, а също и през 2020 г. Именно позовавайки 
се на научната експертиза, властта взима трудни, понякога сурови мерки, 
навличайки си критицизма на съвременниците си, но тя го прави с ясното 
съзнание и желание – „да запази благополучието на своите граждани…“ 

83 Ibid., p. 53.
84 Aberth, John. The Black Death. The Great Mortality of 1348 – 1350. A Brief History with 

Documents. New York etc., 2005, p. 50.
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THE EXPERIENCE OF DEALING WITH THE “BLACK DEATH”  
OF MEDIEVAL CIVIC AUTHORITIES XIV – XV C.

Bozhin Donchev, PhD sudent
Faculty of History, Sofia University

Abstract. The purpose of this article, named, as the name shows, is to summarize the 
methods, applied by the authorities in Western Europe to contain the plague in the 14th 
and 15th c. The actions taken by the civic governances are reviewed accordingly to the 
different theories of plague’s origins. The first one is the famous “miasma” theory, that 
medieval physicians inherited from the works of Galen and Aristotle and in it elaborates 
on the corruption of air. The countermeasures, taken by civic authorities are to drive out 
from the city limits the butcheries and tanneries, as well as the quarantine of imports, for 
which was believed to contain evil vapors from pestilential air. The idea that the pestilence 
is spread through contagion was also popular at the time, so authorities had to limit human 
movement, thus the possibility of people to afflict each other, by issuing quarantines, 
isolation in “plague houses” and of towns. The period also saw the introduction of the first 
“green passes” – a paper, certifying person’s good health, origin and destination. The third 
type of action was a spiritual one, fighting sin as the main reason for God’s anger and so 
for the plague. In the end I am arguing that human action against fear is universal and that’s 
why most of the measures taken in the 14th c. were experienced by us when dealing with 
the coronavirus in the 21st c.

Keywords: Plague, Black Death, civic authorities, quarantine, “pest houses”, lazzareto
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Чумните епидемии в османската столица: 
опитът на хабсбургските дипломати  
от втората половина на XVI в.

Ас. д-р Анелия Стоянова
Институт за исторически изследвания, БАН

Резюме. Настоящата статия изследва осведомеността за чумните епидемии, 
личния опит и преживявания на дипломатическите представители на Хабсбургите 
в Истанбул от средата на 60-те до началото на 90-те години на XVI в. Тяхната ко-
респонденция предоставя ценна информация от първа ръка за различни аспекти на 
политическите и военни събития в Османската империя, но също така разкрива някои 
любопитни наблюдения от всекидневния им живот. В ранномодерната Османска им-
перия чумата е постоянна и смущаваща част от живота, повтаря се на непредвидими 
интервали и засяга всички нива на обществото. Проучените кореспонденции демон-
стрират общите мерки, които дипломатите предприемат, за да защитят себе си и свои-
те подчинени по време на епидемиите и биха могли да помогнат за установяването на 
подробна хронология на чумата в османската столица. Писмата съдържат спорадични 
описания на различни заболявания. Освен повтарящите се чумни епидемии, дипло-
матите споменават и други болести, които също са признати за силно заразни, но, 
изглежда, се различават от чумата1.

Ключови думи: дипломация през Ранното ново време, хабсбургско-османски 
отношения, чумни епидемии, история на инфекциозните болести

Инфекциозната болест, причинена от бактерията Yersinia pestis, из-
вестна като чума, е свързана с три големи пандемии и много последващи 
епидемии в историята на човечеството2. Непредсказуемостта на появата 
ѝ, високата смъртност, бързото разпространение, гротескните симптоми и 
краткият инкубационен период правят болестта изключително ужасяваща, 
особено през Средновековието и Ранното ново време. Възприемани като 

1 Настоящият текст представя част от резултатите от проучване на чумни епидемии 
и болес ти в Османската империя през погледа на европейските дипломати в Истанбул, 
XVI – XVII в. Изследването е осъществено по проект „От черната смърт до холерата. Борбата 
срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV – XIX в.“, финансиран от фонд „Научни 
изследвания“ по договор КП-06-М50/2 от 30.11.2020 г.

2 Познати са четири разновидности на болестта, които засягат хората – бубонна, септице-
мична, пневмонична и абортивна чума. Вж.: Benedictow, O. J. et al. In: Michaela Harbeck, Kristin 
von Heyking, and Heiner Schwarzberg (eds.). Sickness, Hunger, War, and Religion: Multidisciplinary 
Perspectives. RCC Perspectives 2012. No. 3, рр. 63–74, 65.
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божествено наказание за греховете, чумните епидемии поставят под въпрос 
колективния морал на засегнатата общност3. При изследването на различни 
аспекти на чумата и нейното въздействие върху засегнатите общества през 
ранномодерната епоха, е добре да се вземе предвид действителното ниво на 
познаване на инфекциозните болести по това време. Както е известно, етио-
логията и епидемиологията на чумата са разработени едва в края на XIX в.4

Втората голяма чумна пандемияq черната смърт в средата на XIV в., 
дава начало на дълга серия от рецидиви на болестта със значителни пос-
ледици за засегнатите общества5. Настоящият текст има за цел да проучи 
осведомеността относно чумните епидемии и опита на дипломатическите 
представители на Хабсбургската династия в Истанбул от средата на 60-те 
до началото на 90-те години на XVI в.6 През изследвания период Хабсбур-
гите излъчват седем свои представители на Босфора. Техните доклади до 
императорския двор са основните първични източници за настоящото из-
следване. Дипломатическата кореспонденция предоставя ценна информа-
ция от първа ръка за различни аспекти на политическото и военно развитие 
в Османската империя, но също така разкрива любопитни наблюдения и 
лични преживявания от ежедневния живот на дипломатите, които са изпра-
вени пред различна и непозната социална среда и култура. По времето, ко-
гато са назначени за постоянни представители в Истанбул, повечето от тях 
посещават Османската империя за първи път. Някои, като Давид Унгнад, са 
пътували до османската столица и по други поводи7. Но има и случаи като 
този на Паул фон Айтцинг, който е изпратен с конкретна задача и съвсем 
не подозира, че неочаквано развитие на обстоятелствата ще го принуди да 
остане в Истанбул в ролята на постоянен представител на Хабсбургите.

Любопитен въпрос е до каква степен хабсбургските дипломати са ус-
пявали да разграничават чумата от други инфекции. Историческите изслед-

3 Chiu, R. Singing on the Street and in the Home in Times of Pestilence: Lessons from the 1576–
78 Plague of Milan. Maya Corry, Marco Faini and Alessia Meneghin (eds.). Domestic Devotions in 
Early Modern Italy. Brill, 2018, рр. 27–44, 27.

4 Slack, P. Responses to Plague in Early Modern Europe: The Implications of Public Health, 
Social Research Vol. 55, No. 3. In Time of Plague (1988), рр. 433–453, 435.

5 Относно присъствието на епидемиите във всекидневието на Ранномодерна Европа вж.: 
Кръстев, Л. Епидемиите като всекидневие в Ранномодерна Европа. Георгиева, Т. и др. (състав.) 
Ранномодерна Европа. Граници и противоречия. София, 2022, с. 145–153. 

6 Избухването на Дългата война (1593 – 1606) оставя австрийските Хабсбурги без пос-
тоянен представител на Босфора в продължение на над две десетилетия, до назначаването на 
Михаел Щарцер през 1610 г. Вж.: Spuler, B. Europäische Diplomaten in Konstantinopel bis zum 
Frieden von Belgrad (1739). 3. Teil. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Jahrg. 1, H. 2 (1936), 
1936, тук 330. 

7 Babinger, F. Der flämische Staatsmann Karel Rijm (1533 – 1584) und sein verschollenes tür-
kisches Tagebuch. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sit-
zungsberichte 7. 1965, S. 17–25; Spuler, B. Europäische Diplomaten in Konstantinopel, 326.
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вания на чумните епидемии като цяло се борят със съмнения относно на-
деждността на диагнозите Yersina pestis поради езиковото опростяване в 
средновековната и ранномодерната терминология и нивото на познаване на 
инфекциозните болести. Това важи както за европейските, така и за осман-
ските източници8. От друга страна, описанията на чумните епидемии и вли-
янието им върху мюсюлманските общности, запазени в пътеписи на преми-
наващи през империята чужденци, често се категоризират като стерео типни 
и не достатъчно обективни. Това се дължи на редица фактори, сред които 
е непоз наването на местния език. Преувеличените цифри за смъртността 
по време на епидемиите се оценяват като особено ненадеждни9. Дипло-
матическите представители, от своя страна, прекарват по няколко години 
в османската столица и общуват с множество представители на различни 
прослойки на османското общество10. Комуникацията протича чрез посто-
янната помощ на драгоманите11, но въпреки това дипломатите придобиват 
задълбочени знания за обществото и живота в империята. Хабсбургските 
представители са настанени в т.нар. Немски хан (Nemci han) или немска 
къща. Помещаваща се в бившия гръцки манастир „Св. Йоан“, резиденцията 
на хабсбургските дипломати е разположена недалеч от султанския дворец, 
срещу колоната на Константин, което умишлено ограничава възможностите 
им за движение и затруднява изпълнението на разузнавателните им функ-

8 White, S. Rethinking Disease in Ottoman History. International Journal of Middle East Stud-
ies, Vol. 42, No. 4. 2010, рр. 549–567, тук 556.

9 Dols, M. W. The Second Plague Pandemic and Its Recurrences in the Middle East: 1347 –  
1894. Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 22, No. 2. Brill, 1979,  
рр. 162–189, тук 165.

10 Алберт де Уейс прекарва най-дълго време в Истанбул като постоянен представител на 
Хабсбургите – седем години (1562 – 1569). Колегите му, както следва: Карл Рийм (1570 – 1574), 
Давид Унгнад (1573 – 1578), Йоахим фон Зинцендорф (1578 – 1580), Йохан Фридрих Прайнер 
(1580 – 1584), Паул фон Айтцинг (1584 – 1587), д-р Бартоломеус Пецен (1587 – 1592), Фридрих 
Креквиц (1591 – 1593). 

11 Треминът „драгоман“ се отнася както за преводачите в султанския двор, така и за 
колегите им, използвани от представителите на европейските държави в османската столица. 
Драгоманите не са просто преводачи, разполагат с опит в сферата на правото и познания за 
различните култури, тъй като им е отредена важната роля на посредници в дипломатическите 
отношения между Високата порта и европейските сили. Освен за преодоляване на етнолинг-
вистичните и политическите граници те са използвани за предаване на важни съобщения, слу-
жат и като посредници при мирни преговори и дори като съветници. Спокойно може да се 
обобщи, че услугите им осигуряват на чуждите дипломати лесен достъп до ценно познание 
за османското общество и политика. Вж.: Ágoston, G. Information, Ideology and Limits of Im-
perial Power: Ottoman Grand Strategy in the Context of Ottoman–Habsburg Rivalry. Aksan, V. H. 
and Goffman, D. (eds.). The Early Modern Ottomans. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007, 
рр. 75–103, тук 85; Groot, A. H. D. Die Levantinischen Dragomanen. Einheimische und Fremde 
im Eigenen Land. Kultur-und Sprachgrenzen zwischen Ost und West (1453 – 1914). Wolfdietrich 
Schmied-Kowarzik (ed.). Verstehen und Verständigung: Ethnologie, Xenologie, interkulturelle Philo-
sophie. Würzburg, 2011, S. 111.
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ции12. И все пак, фактът, че пребивават в сърцето на града вероятно допри-
нася за информираността им относно разпространението на епидемиите 
и предполага поне относително правилното им датиране. Описанията на 
болестите, запазени в дипломатическите доклади, могат да играят спома-
гателна роля при изготвянето на подробна хронология на чумите епидемии 
в османската столица. Кореспонденциите на имперските пратеници съдър-
жат спорадични описания на различни заболявания, като освен повтарящи-
те се епидемии от чума дипломатите споменават и описват и други болести, 
които също причиняват треска и са признати за силно заразни, но изглежда 
се различават от чумата. 

Чумата в Османската империя през Ранното ново време

В Османска империя през Ранното ново време чумата е постоянна част 
от живота, повтаря се на непредвидими интервали и засяга всички нива от 
обществото. Болестта присъства в османския свят в продължение на поло-
вин хилядолетие – от черната смърт от средата на XIV до средата на XIX в., 
поради което османският епидемиологичен опит е достоен за по-внимате-
лен научен прочит13. В статията си Rethinking Disease in Ottoman History 
(2010) Сам Уайт коментира най-влиятелните трудове от края на 70-те го-
дини на миналия век и очертава пропуските в изследванията на болестите 
в Османската империя от класическата епоха (XVI – XVII в.)14. Нови про-
учвания от последното десетилетие се стремят да ги запълнят. В това отно-
шение сериозен е приносът на Нюхет Варлък. Нейните изследвания върху 
османския опит по време на черната смърт и т.нар. Втора чумна пандемия 
илюстрират как новата наука за чумата може да бъде поставена в диалог с 
исторически източници чрез интегриране на резултатите от изследвания в 
области като биоархеология, микробиология, генетика и епидемиология в 
историческите разработки15. Друга тенденция е насочена към анализа на 
емоционалното бреме, паднало върху османското общество. Поставянето 
на несигурността по време на епидемиите в центъра на историческото из-

12 Подслонени в Галата на отсрещния бряг на Златния рог, дипломатическите представители 
на останалите европейски сили се радват на чувствително по-голяма свобода в това отношение. 
Вж.: Teply, K. Kaiserliche Gesandtschaften ans Goldene Horn, Bibliothek klassischer Reiseberichte. 
Stuttgart: Steingrüben, 1968, S. 208–217.

13 Varlık, N. New Science and Old Sources: Why the Ottoman Experience of Plague Matters. 
The Medieval Globe, Vol. 1, 2014, рр. 193–228, тук 196–197.

14 White. Ibidem, рр. 550–551.
15 Varlık, N. New Science, рр. 193–228.
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следване, води до по-добро разбиране на индивидуалното поведение на за-
сегнатите16.

Според Варлък, комбинация от фактори като нарастването на територии-
те и населението на Османската империя в края на XV и XVI в., консолиди-
рането на търговските ѝ мрежи в Източното Средиземноморие и контактите 
с новопридобитите земи на юг и север като Египет и Черноморския басейн, 
създават нови условия, довели до по-широко разпространение на чумните 
епидемии. Тя предлага триетапна периодизация на периода 1453 – 1600 г., 
през който настъпват основните промени17. Втората (1517 – 1570) и особено 
третата фаза (1570 – 1600) носят някои важни характеристики на периода, 
разглеждан в настоящото изследване. Те са ключови при изучаването на дей-
ностите, преживяванията и общата осведоменост на имперските дипломати 
по време на чумни епидемии през последните четири десетилетия на XVI в.

През XVI в., успоредно с възхода на раннoмодерната османска държа-
ва, свръхестествено-апокалиптичното възприятие на чумите в османското 
общество от XIV – XV в. постепенно отстъпва място на по-медицинско раз-
биране на същото явление18. От 1520 г. нататък са документирани няколко 
големи вълни на чума в различни части на османските владения с интервали 
от около три години между различните епизоди. Най-засегнати са големите 
градски центрове. Османското завоевание и експанзия през XVI в. водят до 
по-интензивни огнища във вече засегнатите райони, както и до появата на 
болестта в други, незасегнати преди това19. През септември 1565 г. в едно от 
писмата си до император Максимилиан II (1564 – 1576) хабсбургският дип-
ломат Алберт де Уейс съобщава за ново избухване на чумата и голям брой 
жертви и коментира, че Константинопол е постоянно застрашен от тази бо-
лест20. Един месец по-късно, през октомври 1565 г., докладва, че болестта 
продължава да се разпространява всеки ден в и извън града, като отнема 
много животи. Той е притеснен, че ако не се предприемат мерки, инфекци-
ята ще се разпространи допълнително и ще бушува през цялата зима без 
прекъсване21. Не споменава обаче никакви конкретни мерки, предприети 

16 Varlık, N. Dead(ly) Uncertainties: Plague and Ottoman Society in the Age of the Renaissance. 
The Routledge History of the Renaissance. Taylor and Francis, 2017, рр. 259–274, тук 259–260.

17 Varlık, N. Conquest, Urbanization and Plague Networks in the Ottoman Empire, 1453–1600. 
Christine Woodhead (ed.). The Ottoman world. London, Routledge, 2012, рр. 251–263.

18 Varlık, N. From “Bête Noire” to „le Mal de Constantinople”: Plagues, Medicine, and the Early 
Modern Ottoman State. Journal of World History, Vol. 24/4, 2013, рр. 741–770, тук 745.

19 Ebd., 258.
20 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 20, Konv. 1, fol. 94.
21 „[...] Pestis grassatur vehementissime intra et extra urbem, moriunt innumeri homines et ver-

endum est ne hoc incendium indies latius serpat nam plerumque cum autumnali tempore scintillere 
incipit tota hyeme absque intermissione desaevire solet.[...]”, ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 20, 
Konv. 2, fol. 58.
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от османските власти или от самия него. Писмо, изпратено до Виена три 
месеца по-късно, в края на януари 1566 г., съдържа бележка, че епидемията 
отслабва22. По-подробните доклади на наследниците на Алберт де Уейс раз-
криват, че по време на епидемии от чума той (вероятно заедно със своите 
подчинени) напуска Истанбул и прекарва известно време в изолация.

Годината 1570 бележи началото както на третата фаза, предложена от 
Варлък, така и на „най-ужасната епидемия от чума от шестнадесети век“, 
през която наличието на чума е документирано в поне едно място на ос-
манските територии за всяка година между 1570 и 1600 г. През този период 
Истанбул играе централна роля в предаването на болести от един регион на 
империята на друг23. Тежестта и трагедията на епидемиите от 70-те и 80-те 
години на XVI в. са добре отразени в писмата, написани до Хабсбургския 
двор от неговите дипломати на Босфора.

Хабсбургските дипломати и чумните епидемии  
в Истанбул

Дипломатическите доклади разкриват общите мерки, които представи-
телите на Хабсбургите в Истанбул предприемат, за да защитят себе си и 
своите подчинени по време на чумните епидемии. Освен че отделят бол-
ните от здравите и осигуряват медицинска помощ, дипломатите често се 
изселват от града и изчакват разпространението на инфекцията да намалее. 
Има определени предпоставки за получаването на разрешението на султана 
за напускане на столицата, като например наличието на заразен човек в до-
макинството. Дипломатите често наричат бягството от болестта „смяна на 
въздуха“. Това е разбираемо, като се има предвид широко разпространеното 
по това време вярване, че всяко заразено място произвежда „лош въздух“ 
или „миазма“, което се смята за отровна пара или мъгла, пълна с частици 
от гниеща органична материя, която причинява заболявания. Теорията за 
миазмите е приета и популярна в цяла Европа до края на XIX в.24 Смята се, 
че лошият въздух, както и самата болест, се задържа в заразените градове и 
се пренася в дрехите, спалното бельо, багажа на болните, поради което те 
трябва да бъдат избягвани25.

22 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 21, Konv. 1, fol. 103.
23 Varlık, N. Conquest, 260–261.
24 Вж.: Porta, M., Last, J. M. Illness Theories. Oxford Dictionary of Public Health. 2nd ed. Ox-

ford University Press, 2018.
25 Slack. Ibidem, р. 437.
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След смъртта на Алберт де Уейс през октомври 1569 г.26 Карл Рийм по-
лучава през май 1570 г. поста на постоянен имперски представител в Ис-
танбул27. Като бивш член на съвета на испанския крал Филип II (1556 – 
1598) в Брюксел, той е препоръчан за поста от Фернандо Алварес де Толедо 
и Пиментел, генерал и дипломат, известен като великия херцог на Алба, 
и е последният от поредицата хабсбургски дипломати от Нидерландия28. 
През първите десетилетия след разделянето на двата клона на династията 
на Хабсбургите29, обменът на професионални кадри между дворовете във 
Виена и Мадрид е честа практика. Взаимната подкрепа между властовите 
центрове се забелязва в различни сфери, сред които се откроява именно 
дипломацията30. След завръщането си във Виена Карл Рийм е назначен за 
съдебен съветник на Максимилиан II.

В края на декември 1570 г. Рийм съобщава, че старшият драгоман на им-
ператорското посолство – Антониус Деге, е починал след заразяване с чума. 
Той използва израза „след като е бил поразен от чума“ (peste correptus), но 
не споделя предположения за това как е била предадена болестта31. Рийм не 
дава и никакви подробности за симптомите и развитието на заболяването 
и веднага се насочва към проблемната последица от смъртта му, а именно 
търсенето на подходящ кадър за този изключително важен пост. 

Девет месеца по-късно, в края на септември 1571 г., Карл Рийм дава 
интересен и по-подробен разказ за някои мерки, предприети в Истанбул, 
докато чумата се разпространява и отнема живота на мнозина. Много от 
подчинените на дипломата са болни, самият той също. За да бъде повече на 
чист въздух, около края на юли той е принуден да се премести извън гра-

26 Алберт де Уейс умира на 21 октомври 1569 г. след едномесечно боледуване, докумен-
тирано от секретаря на дипломата Анзелмус Щьокел. Не се споменава болестта му да е била 
заразна. Вж.: ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 25, Konv. 4, fols 9v-10v.

27 Личността на Карл Рийм и мисията му в Османската империя са слабо изследвани. Това 
прави статията на Франц Бабингер, посветена на Рийм и изгубения му турски дневник, особено 
интересна.

28 Viglius Zuichemus an Maximilian II., Brüssel 1569 August 28, ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, 
Kt. 25, Konv. 3, fol. 15.

29 След абдикацията на император Карл V (1555/6) в резултат на развитието от предходните 
десетилетия в Централна Европа се оформя Хабсбургската монархия, управлявана от австрий-
ската линия на Casa de Austria (вж.: Evans, R. J. Das Werden der Habsburgermonarchie 1550 –  
1700: Gesellschaft, Kultur, Institutionen. Wien: Böhlau Verlag, 1986). Синът на Карл V, Филип II, 
от своя страна поема властта над обширното си териториално наследство поетапно: в Неапо-
литанското кралство и Миланското херцогство през 1554 г., година по-късно – в Нидерландия 
(1555), а след още една – и в европейските и отвъдокеанските владения на испанската корона 
(1556).

30 Стоянова, А. Виена, Мадрид и хабсбургско-османските отношения, 1555 – 1606, дисер-
тация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 117–210.

31 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 27, Konv. 2, fol. 241.
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да на отдалечено място, наричано „градината“. Той съобщава, че му е пре-
доставен кервансарай за временно пребиваване. Фактът, че чувства натиск 
да остане под карантина за определен период, си струва да се подчертае. Без 
съмнение тревожните обстоятелства около разпространяващата се болест 
стоят зад решението му да се премести временно от Истанбул, като със си-
гурност не споменава никакво противопоставяне от страна на османските 
власти, както правят колегите му през 80-те години на XVI в. Когато говори 
за началото на епидемията, Рийм го ситуира във времето след отпътуването 
на хабсбургския куриер Минквиц от Истанбул. Документирано е, че Минк-
виц напуска османската столица в началото на юли и пристига във Виена в 
средата на август, следователно може да се предположи, че през юли епиде-
мията вече е оказала забележимо въздействие върху живота в града.

Секретарят на дипломата, Бартоломеус Ханивал, който страда от тежка 
диария поради дизентерийна инфекция, и е изтощен още преди избухването 
на чумната епидемия, се мести във Францисканския манастир в Пера зара-
ди по-чистия въздух и градините. Рийм вярва, че там той ще получи всичко 
необходимо и ще се възстанови по-бързо. Дипломатът дори оставя своя ли-
чен лекар при него. Името на медика не се споменава, но е известно, че фла-
мандският лекар-хуманист и поет Арнолд Манлиус е част от обкръжението 
на дипломата от началото на неговата мисия32. След като получава втора 
инфекция, която не може да бъде излекувана с никакво лекарство, Ханивал 
почива на 10 август около 8 часа сутринта. Смъртта му е поредната голя-
ма загуба за имперското представителство след смъртта на Антониус Деге 
предната година. Със съгласието на великия везир Соколлу Мехмед паша 
Ханивал е погребан още на следващия ден на почетно място в землището 
на манастира33. Рийм кани представителите на европейските католически 
сили, които също присъстват на церемонията. 

Наследникът на Карл Рийм е аристократът от Каринтия Давид Унгнад 
фон Зоненег (са. 1530 – 1600), който заема различни длъжности в служба на 
виенския двор34. Първото му пътуване до Османската империя е през 1572 г. 
със задачата да достави годишиния трибут, който Високата порта очаква от 
императорския двор. Още от създаването на постоянното представителство 
на Хабсбургите в османската столица (1547) дипломатите се разглеждат 
като гаранти за поддържането на мира и годишното доставяне на сумата от 
30 000 дуката. Ерцхерцог Фердинанд (1503 – 1564) се съгласява на такова 

32 Babinger, Ibidem, рр. 20–21; Barbarics-Hermanik, Zs. Books as a means of Transcultural 
Exchange between the Habsburgs and the Ottomans. Matthew McLean, Sara K. Barker (eds.). Interna-
tional Exchange in the Early Modern Book World. Leiden – Boston: Brill, 2016, рр. 105–123, тук 115.

33 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 27, Konv. 5, fol. 184.
34 Hönisch, Dr. David von Ungnad, Freiherr zu Sonnegg und Bleiburg. Carinthia (I). Zeitschrift 

für Vaterlandskunde, Belehrung und Unterhaltung 67. 1877, S. 169.
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условие в договора от 1547 г.35 В писмата си до Виена дипломатите чес-
то подчертават, че навременното пристигане на т.нар. почетен дар (munus 
honorarium) е най-важното условие за запазването на мира36. 

Само година по-късно Давид Унгнад се завръща в Османската импе-
рия, за да подкрепи Карл Рийм по време на мирните преговори и впослед-
ствие да го замени като постоянен представител на Хабсбургите в Истанбул 
(1573 – 1578). Личността на Унгнад, мисията му до Високата порта и служ-
бата му като президент на Имперския военен съвет (1584 – 1600) привличат 
повече изследователски интерес в сравнение с неговите предшественици37.

Доклад от средата на 70-те години на века разкрива, че преместването 
извън града е  мярка, предприемана не само по време на епидемии от чума, 
но и в случай на други тежки заболявания, каквито не са рядкост. Смята 
се, че приближаването до природата и чистия въздух помагат за по-бързо-
то възстановяване. На 6 юли 1575 г. императорският куриер Ханс Прайнер 
пристига в османската столица, като доставя годишния трибут на осман-
ския двор. В писмо до император Рудолф II от 11 юли той пише за първите 
симптоми на болест, която впоследствие го мъчи в продължение на няколко 
месеца. Малко след пристигането му започва треска, като през следващите 
няколко дни състоянието му се влошава драстично. Унгнад говори за сла-
бост и продължителна висока температура (febris continua) за над 24 часа38. 
Дипломатът непрекъснато докладва за болестта на Прайнер и оказаните ме-
дицински грижи. Разказите на Унгнад свидетелстват за болки в стомаха и 
черния дроб, както и двигателни нарушения, наподобяващи епилептични 
шокове39. Всеки ден го посещават двама лекари – доктор Саломон40 и друг 

35 Petritsch, E. D. Die Ungarnpolitik Ferdinands I. bis zu seiner Tributpflichtigkeit an die Hohe 
Pforte. Ph.D. Thesis. University of Vienna, 1979, S. 206, 217.

36 Дипломатите и техните подчинени стават логични мишени и дори са задържани, когато 
императорът на Свещената Римска империя изпада в немилост пред османските власти. Хабс-
бургите не наричат изплащането на въпросната сума трибут, а предпочитат термина „почетен 
дар“ или munus honorarium (Lat.).

37 Dresser, M. Ungnadische Chronika. Darinnen der herren Ungnaden ankunfft, außbreitungen, 
reisen und ritterliche thaten verzeichnet werden, vom keiser Cunrad dem dritten. Leipzig 1602. Obe-
rösterreichisches Landesarchiv Linz, Musealarchiv. Handschrift 200; Hönisch. Ibidem.

38 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 31, Konv. 5, fol. 136, 144.
39 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 31, Konv. 5, fol. 153.
40 Доктор Саломон е ключова фигура в разузнавателната мрежа на императорските пред-

ставители в Истанбул и мнението и съветите му са високо ценени. Евреин от Удине, той намира 
убежище в Османската империя, бягайки от преследване. В Истанбул предоставя медицинска 
грижа на различни европейски димпломати, първи от които са венецианците. Това му позволя-
ва да изгради близки връзки с влиятелни фигури, сред които е великият везир Соколлу Мехмед 
паша. Вж.: Arbel, B. Salomone Ashkenazi, Mercante e Armatore. Todeschini, G., Zorattini, P. C. I. 
(eds.). Il Mondo Ebraico: Gli Ebrei Tra Italia Nord-Orientale e Impero Asburgico Dal Medioevo 
All’eta Contemporanea. Pordenone, 1991, рр. 111–112.
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евреин на име Видал, който е лекар на предшественика на Унгнад Карл 
Рийм. Унгнад успява да уреди също личният лекар на султан Селим II – спо-
менат като доктор Бродо, да консултира другите двама лекари. На 19 юли 
и тримата медици се съгласяват, че животът на Прайнер не е в опасност, но 
болестта му може да продължи още няколко дни. Те приписват слабостта, 
която изпитва, на дните, прекарани по водата на път за Истанбул. Самият 
Унгнад страда от силна болка в стомаха, но няма температура. С разреше-
нието на султана той решава да се премести в манастира Сан Бенедето в 
Галата, за да „промени въздуха“. По думите на дипломата всички хора на 
Прайнер са болни, по-голямата част от служителите на посолството също. 
Унгнад заявява, че никога не е изпитвал нещо подобно през двете години, 
откакто е в Истанбул, но не говори за конкретно силно заразно заболяване. 
Тъй като поне 30 души от обкръжението на дипломата страдат от треска, 
болка в главата и стомаха, гадене и обща слабост, може да се заключи, че 
страдат именно от такова41. Унгнад прекарва не по-малко от три седмици 
в манастира в Галата и се връща в града в края на август. Състоянието на 
Прайнер все още не е добро. Той продължава да страда от треска и безси-
лие, като дори не успява да се изправи без помощ42. През октомври има све-
дения, че се чувства по-добре, въпреки че все още има температура веднъж 
на всеки пет дни43. Два месеца по-късно, в средата на декември 1575 г., той 
достига до Хабсбургската крепост Коморн44, носейки подновеното мирно 
споразумение между Рудолф II и Мурад III. Недоброто му състояние при 
пристигането му и фактът, че друг куриер пренася споразумението по-ната-
тък, предполага, че той вероятно не е бил напълно възстановен45.

Докладите на императорския дипломат Йохан Фридрих Прайнер 
(1581 – 1584) разкриват подробности относно чумната епидемия от 1582 г. 
и отново споменават бягството от града като основна мярка. В средата на 
октомври дипломатът споменава, че пратеничество на Сафавидска Персия 
губи 6–7 души всеки ден. Има дори фалшиви слухове, че цялата делегация 
е починала от заразата46. През декември 1582 г. Прайнер съобщава, че Са-
фавидското пратеничество е загубило голяма част от членовете си. Избух-
ването на чумата засяга и имперското посолство. След като един от хората 
на Прайнер е заразен в средата на октомври, той получава разрешение от 

41 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 31, Konv. 5, fol. 161–162.
42 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 31, Konv. 5, fol. 257.
43 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 32, Konv. 1, fol. 55.
44 Коморн е немското име на разделенте през 1920 г. градове Комарно (в днешна Словaкия) 

и Комаром (в днешна Унгария), разположени на двата бряга на река Дунав. Възникналата през 
XVI в. крепост в Коморн е ключова, тъй като османските набези така и не успяват да я превземат. 

45 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 32, Konv. 2, fol. 62.
46 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 47, Konv. 1, fol. 119.
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султана да се премести с хората си на близък остров (Чалке), за да избегне 
по-нататъшното разпространение на болестта. Любопитно е да се отбеле-
жи, че според сведенията си Прайнер често е възпрепятстван да се движи 
сам извън резиденцията на посолството. Дипломатът съобщава, че остро-
вът е на около две мили от града и Алберт де Уейс и Карл Рийм също са 
се изолирали там. Прайнер очаква епидемията да продължи през зимните 
месеци, както се е случвало преди и не крие безпокойството си. Отбелязва, 
че жилището му се почиства редовно. Той споменава раните по кожата като 
първи признаци на инфекцията47. Вероятно говори за язви, образувани от 
подути лимфни възли и лимфни съдове в областта на ухапването от бълха. 
Тези рани могат да имат диаметър до десет сантиметра, променят цвета 
си в хода на заболяването, често се появяват сини или черни петна поради 
вътрешно кървене в лимфните възли48. В края на ноември чумата продъл-
жава да се разпространява, а дипломатът все още остава в изолация извън 
града и планира да се върне веднага щом инфекцията започне да отминава49.

Дипломатическо напрежение и чума  
през 80-те години на XVI в.

Дипломатическата кореспонденция от средата на 80-те години е пока-
зателна за зависимостите между състоянието на хабсбургско-османските 
двустранни отношения и свободата на движение и действие на имперските 
дипломати в Истанбул по време на епидемиите от чума. Особено интересни 
са писмата на Паул фон Айцинг, който по време на четиригодишната си 
мисия на Босфора (1584 – 1587) е свидетел на три тежки епидемии от чума 
(1584, 1586, 1587). 

Фон Айцинг доставя годишния трибут в Константинопол в началото на 
есента на 1583 г. Неочаквани обстоятелства довеждат до назначаването му 
за постоянен представител на Рудолф II в Константинопол, въпреки че той 
самият не желае да заеме поста. След внезапната смърт на хабсбургския 
дипломат Фридрих Прайнер през август 1583 г., фон Айцинг се оказва при-
нуден да остане50. Тъй като пристигането на нов дипломат може да отнеме 

47 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 47, Konv. 1, fol. 141–142.
48 Benedictow, O. J. Ibidem, р. 65.
49 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 47, Konv. 2, fol. 66.
50 Бартоломеус Пецен докладва подробно на императора относно боледуването и смъртта 

на Фридрих Прайнер, като прилага и становища на лекувалите го лекари д-р Саломон и д-р 
Давид Валентинус. Те по думите му не са имали съмнения относно възстановяването на дип-
ломата. Не се споменава болестта му да е била заразна. Вж.: ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 49, 
Konv. 1, fos. 222–23; 225–226; 227. 
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до шест месеца, братът на императора и негов наместник във Виена ерцхер-
цог Ернст препоръчва да се положат необходимите усилия фон Айцинг да 
бъде убеден да заеме длъжността въпреки неговото нежелание51. Ерцхерцо-
гът предполага, че след като прекара няколко месеца на поста, дипломатът 
по-лесно ще склони да остане още две или три години, и се оказа прав52. 

През лятото на 1584 г. нова вълна от чума връхлита османската столи-
ца. На 4 септември фон Айцинг пише на Рудолф II, че е загубил трима от 
хората си от чумата, която отнема живота на повече от 120 000 души само 
в Истанбул до 27 август. Предвид напрегнатата ситуация и факта, че той е 
отседнал извън града в горната част на Скутари (Üsküdar), остава под въп-
рос дали разузнавателна му мрежа е функционирала по най-добрия и дали 
посочените числа не се основават на слухове. Според него по-голямата част 
от населението не е избягало от заразата и това е причината за по-нататъш-
ното интензивно разпространение. Той предполага, че още 100 000 души 
ще намерят смъртта си53. 

През септември фон Айцинг съобщава, че по време на мисия в Алексан-
дрия Капудан пашата на османския флот Улуч Али54 е загубил една трета от 
хората си, след като заразата от чума е дошла до триерите. Адмиралът е при-
нуден да изпрати пет кораба в Истанбул и да замине с 15 други за Модон55, 
за да събере нов екипаж, който да замести загиналите56. Месец по-късно, 
през октомври той все още е в Модон, където според слуховете чумата е не 
по-малко тежка и той не успява да намери необходимия му брой хора57.

В средата на октомври 1584 г. фон Айцинг докладва, че епидемията е 
започнала да отслабва и той се е преместил обратно в обичайната си рези-
денция в града. С подобряването на ситуацията се очаква скоро да прис-
тигне годишният трибут, за който се съобщава, че е на път за Истанбул58. 
Хайнрих фон Лихтенщайн, който поема задачата да го достави, стигна до 
османската столица в края на месеца. По пътя пратеникът страда от заболя-

51 Император Рудолф II се нуждае от свой наместник във Виена, след като през 1583 г. мес-
ти императорската резиденция в Прага. По-малкият му брат ерцхерцог Ернст влиза в тази роля. 
Относно управлението на Рудолф II и политическата му пропаганда: Vocelka, K. Die politische 
Propaganda Kaiser Rudolfs II. (1576–1612). Vienna, 1981.

52 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 49, Konv. 3, fos. 169–177.
53 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 52, Konv. 2, fol. 42.
54 Улуч Али (1519 – 1587) е ренегат от Калабрия. През 1568 г. е назначен за бейлербей на 

Алжир, а след сражението при Лепанто (1571) султан Селим II го провъзгласява за капудан 
паша, или върховен адмирал на Соманския флот (1571 – 1587).

55 Модон е венецианското име на гръцкия град Метони (Μεθώνη), разположен в Югозапа-
ден Пелопонес.

56 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 52, Konv. 2, fol. 112.
57 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 52, Konv. 2, fol. 139–140.
58 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 53, Konv. 2, fol. 32–33.
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ване, което го принуждава няколко пъти да прекъсва пътуването си59. Пора-
ди лошото си състояние фон Лихтенщайн остава няколко месеца в Осман-
ската империя. Според сведенията на фон Айцинг той бил толкова слаб, че 
едва с много усилия успели да го заведат до къщата на посолството. Тъй 
като не се наблюдава съществено подобрение на състоянието му, лекува-
щите го лекари решават да го изпратят в лечебните бани във Витиния60 за 
възстановяване през зимата61. Той няма късмета да победи болестта и умира 
в средата на април 1585 г. на кораб в Галиполи, малко преди планираното 
си обратно пътуване за Виена през Венеция. Погребан е в гръцка църква в 
града62. Въпреки че епидемията от чума все още върлува в Истанбул, когато 
пише за болестта на колегата си, фон Айцинг не я споменава като възможна 
причина и не показва никакъв страх от заразяване. Той обаче заявява, че 
лекарите са опитали всичко, но не са могли да му помогнат. Друг член на 
пратеничеството на фон Лихтенщайн – Георг Хартман, също загива в Ис-
танбул по време на мисията, но информацията за неговия случай е твърде 
оскъдна и оставя причината за смъртта му неясна63. 

В края на юни 1586 г. фон Айцинг съобщава за ново огнище на болестта 
като целият град и околностите му са засегнати. Според него само домакин-
ството на везира Ибрахим паша губи над 100 души. Очаква се заразата да 
бъде по-тежка от тази през 1584 г. Султанът нарежда да се построи имение 
извън града в посока Черно море за него и семейството му, където възна-
мерява да отседне. Самият фон Айцинг планира да се премести отново в 
Скутари, където бяга от чумата през 1584 г., с останалите си подчинени64. 
Около две седмици по-късно дипломатът изпраща доклад, показателен за 
зависимостта между свободата му на движение и развитието на дипломати-
ческите обстоятелства. Великият везир Сиявуш паша65 му забранява да на-
пусне града, докато очакваният куриер от Виена не пристигне в столицата 
с новината, че годишният трибут е на път за Истанбул. Страхът от заразата 
предизвиква креативността на дипломата, докато той се опитва да убеди 
пашата да му позволи да напусне града. Фон Айцинг съобщава, че използва 
като аргумент прецедента от предишни години, когато бившите велики ве-

59 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 52, Konv. 2, fol. 172–173.
60 Витиния е провинция в Северозападна Мала Азия, свързваща Мраморно море, Босфора 

и Черно море. Завладяна е от османците между 1325 и 1333 г. Първата османска столица Бурса 
е главният град на провинцията и е известна със своите минерални извори. 

61 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 53, Konv. 1, fol. 25.
62 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 53, Konv. 2, fol. 87. 
63 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 53, Konv. 2, fol. 90.
64 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 57, Konv. 3, fol. 149–150.
65 Канижели Сиявуш паша (+ 1602) е османски държавник от Босненския санджак. Три 

пъти заема поста велик везир: от декември 1582 до юли 1584 г., от април 1586 до април 1589 г. 
и накрая от април 1592 до януари 1593 г. 
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зири Осман и Месик паша позволяват на хабсбургските дипломати да пре-
бивават извън града по време на чумни епидемии. Споменава и конкретна 
капитулация със същата цел. Сиявуш паша подчертава, че султанът някол-
ко пъти е настоявал да се справи със ситуацията с отсъстващия куриер и 
не вижда възможност да повдигне въпроса отново преди пристигането на 
куриера. Въпреки това усилията на дипломата най-накрая се увенчават с 
успех – напуска града на 1 юли, докато той и слугите му все още са здра-
ви. Забавянето на куриера прави султана изключително подозрителен към 
дип ломата и застрашава неговата собствена и безопасността на хората му66. 
Следващите писма звучат още по-тревожно и разкриват нарастващия брой 
на жертвите и перспективите за по-нататъшно разпространение. Един от 
драгоманите на фон Айтцинг почива в къщата си в Галата заедно с един-
ствената си дъщеря и двама слуги. Друг член на обкръжението на диплома-
та е изпратен в Галата за лечение, но също скоро намира смъртта си. Фон 
Айцинг изразява голямото си безпокойство да загуби повече от доверените 
си подчинени. По думите му всички са уплашени, защото са видели, че 
ако се заразят, страшната болка и страданията са неизбежни67. В средата на 
август ситуацията не се е променила съществено, болестта продължава да 
се разпространява, но не се споменават повече загуби на персонал68. Месец 
по-късно фон Айцинг съобщава за все така лошите условия и много нови 
жертви. Ситуацията се влошава поради появата и разпространението на 
нови инфекции, които също причиняват висока температура и смъртоносно 
заболяване на мозъка (male di malzuco). За да защити себе си и хората си, 
фон Айцинг остава извън града, но планира по възможност да се върне до 
края на месеца69. В края на октомври очакваният куриер, който трябва да 
съобщи предстоящото пристигане на годишния трибут, все още отсъства, 
което води до нови заплахи. Това кара дипломата да се чувства изключи-
телно уязвим и в опасност – той често използва в писмата си фрази като 
„изключтелна опасност за мен и моите хора“ (höchster gefahr meiner und der 
meinigen), „от местните [понасям] някои обиди, подигравки и вреди“ (von 
den hiesigen einig’ shimpf, spott und nachtail), „в изключителна заплаха за 
живота“ (in höchster gefahr leibs und lebens)70. След завръщането му в града 
Фон Айцинг, съобщава за смъртта на друг негов ценен слуга, който е петна-
десетият човек, загубен заради чумата през тази година. Думите му добре 

66 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 57, Konv. 4, fol. 4–7.
67 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 57, Konv. 4, fol. 43–44.
68 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 57, Konv. 4, fol. 70.
69 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 58, Konv. 1, fol. 56.
70 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 58, Konv. 2, fol. 120; Konv. 3, fol. 34.
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илюстрират неговото отчаяние и нещастието заради цялото страдание, на 
което е бил свидетел71.

От сведенията на фон Айтцинг става ясно, че към пролетта на 1587 г. 
ситуацията в столицата се е успокоила, но заразата се е разпространила и 
в други части на империята. През април 1587 г. дипломатът съобщава, че 
чумата все още присъства изключително тежко в цял Йемен, стигайки до 
Йерусалим. Според дипломата светите места били особено опасни по време 
на епидемии поради големия брой поклонници и бедни хора. Той споменава 
християнските монаси, принудени да напуснат светите места, като доклад-
ва и за писмо, което е получил от група християни с молба за помощ. Фон 
Айцинг не можеше да измисли нищо, което би помогнало повече, освен да 
отнесе въпроса до султана и великия везир и да поиска помощ от санджак 
бея на Йерусалим72.

През август 1587 г. Паул фон Айцинг напуска Константинопол. Като 
императорски представител го наследява д-р Бартомолеус Пецен, който 
доставя годишния трибут в султанския двор два месеца по-рано. Благород-
ник от Каринтия с докторска степен по право, Пецен вече е прекарал ня-
колко години в Истанбул като секретар на посолството на Хабсбургите при 
дипломата Йоахим фон Зинцендорф (1578 – 1581).

В края на декември 1587 г. Бартоломеус Пецен пише за поредното ог-
нище на чума в Константинопол, което изглежда засяга особено тежко им-
ператорското пратеничество и неговата разузнавателна мрежа. Първи тре-
вожен знак за сериозната ситуация е фактът, че резидентът започва поре-
дица от писма с информация за заболяването. Това е показателно, тъй като 
редът на разглежданите в дипломатическите доклади теми се определя от 
актуалността и важността им. Въпреки че в града няма много оплаквания 
от заразата, дипломатът губи трима от хората си само за 24 часа, други се 
разболяват, а някои загубват ума си. Притеснен, дипломатът изпраща под-
чинените си на различни далечни места извън града с надеждата да се въз-
становят по-бързо. Той самият също неколкократно се мести. Пецен губи 
един от кумовете си – Якоб Фюрер, благородник от Нюрнберг, който е в 
отлично здраве, разболява се и след няколко часа пада мъртъв. Дипломатът 
решава да се премести в манастира „Св. Петър“ в Галата с малкото му ос-
танали здрави подчинени. Този изключително кратък инкубационен период 
предполага, че Якоб Фюрер вероятно е бил заразен с пневмоничната форма 
на чумата, при която патогените могат да се предават от човек на човек по 
въздушно-капков път и инкубационният период може да бъде от няколко 

71 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 58, Konv. 1, fol. 262–263.
72 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 60, Konv. 1, fol. 208.
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часа до един ден73. Пневмонична чума винаги е имала трагични последици 
и се счита за едно от най-инфекциозните епидемични заболявания с почти 
неизбежен фатален изход74. Тъй като Пецен напуска града против волята 
на великия везир, той очаква да бъде върнат насилствено в резиденцията 
си и дори да бъде поставен под домашен арест. Предупреден е за такава 
възможност от един от агентите си75. Причината да бъде възпрепятствано 
карантинирането му отново е свързана със забавянето на годишния трибут 
от Виена. Отсъствието на обещаната сума става причина за редица заплахи, 
вкл. и с открита война76.

През януари 1588 г. в рамките на две седмици Пецен губи още седем 
души и петима нови са заразени. Останалата част от обкръжението му е 
разделена и постоянно се мести от едно място на друго. Самият дипломат 
пише до императорския двор от манастира „Св. Петър“ в Галата, където е 
отседнал. Според него тежестта на тазгодишната епидемия е причинена от 
необичайно топлото време и постоянните топли ветрове, които дори през 
зимните месеци наподобяват летните. Пецен споделя надеждата си, че очак-
ваното студено време ще подобри ситуацията. Този, като и всеки друг раз-
каз за чумната епидемия, завършва с призив за божията помощ и милост77. 

Въпреки притесненията си и все още изключително опасната ситуация, 
в края на месеца Пецен решава да се върне в града, за да може по-добре да 
изпълнява задълженията си в името на император Рудолф II и неговия брат 
ерцхерцог Максимилиан III78. Той взима със себе си здравите си подчинени 
и осигурява възможно най-добрата медицинска помощ за заразените79. След 

73 Benedictow, O. J. et al. Ibidem.
74 Dols, Ibidem, р. 169.
75 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 64, Konv. 2, fol. 68–69.
76 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 64, Konv. 2, fol. 30–31.
77 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 65, Konv. 1, fol. 28.
78 Максимилиан III (1558 – 1618) е четвъртият син на император Максимилиан II и Мария 

Испанска и брат на император Рудолф II. След смъртта на полския крал Стефан Бароти Макси-
милиан става кандидат за короната на Полско-Литовската държава. Негов опонент е принцът 
на Швеция Сигизмунд III Васса. След военното поражение във войната за Полското наследство 
(1587 – 1588) той прекарва над година в плен и през 1589 г. оттегля претенциите си към пол-
ската корона.

79 […] Dise Mir höchstbeshwerliche, zwar unerwartte Zeittungen, hab ich eben In meinen 
sgweristen obligen und gefahr, wegen regierender infection, davon Eur. Kayen M. zuvor mehrmalß 
gehorsamst melding beshehen, haben Mich dahin getriben, daß Ich ungeacht aller gafahr, und hind-
angesetzt aller wichtigen bedenken In solchen fällen, damit Ich desto besser allen sachen shuldigster 
pflicht nach abwartten möge, daß Ich meine noch übgir kranke diener an untershiedlichen orten, nach 
allen menshlichen vermögen, mit Ärzten und gueter warttung versehen, und mich mit den übrigen, 
Im Namen des Allmechtigen, In mein gewohnliche herberg herein gegn Constantinopel gezogen, und 
so wol bei dem Obersten Bassa, Beglerbegen Graeciae, und sonst allenthalben, wa es die notturft er-
fordert, Er Kayen M. Wolmainende beshehene freundtliche anerpietung, In Namen deroselben herrn 
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завръщането си в Истанбул дипломатът изглежда е зает с актуалните поли-
тически въпроси, като споделя притеснението си от последните развития 
в борбата за полската корона. Фактът, че в следващите си доклади той не 
споменава болестта, предполага, че инфекцията не му е причинила повече 
тежки загуби. 

В края на април Пецен съобщава за дълго боледуване на султана и раз-
личните слухове за причините. Лошото му състояние, което изисква посто-
янна медицинска помощ, предполага възможна инфекция с чума80. Съобща-
ва се, че поради тежко заболяване в средата на месец май великият везир е 
пропуснал церемонията по връчването на подаръците, донесени от Виена 
заедно с годишния трибут81. И султанът, и великият везир се възстановяват, 
но липсата на по-подробни сведения относно симптомите и лечението им 
оставя действителните причини за заболяването им неизвестни.

В края на септември 1590 г. Пецен пише до Рудолф II за ново огнище 
на болестта. Силният северен вятър малко отслабва разпространението на 
епидемия, но скоро след това топъл вятър от юг носи ново влошаване на 
положението, което довежда до загубата на много животи. Кварталът около 
резиденцията на посолството е сериозно засегнат. Дипломатът губи двама 
от слугите си, много са болни, но оцеляват82.

Две години по-късно, през септември 1592 г., следващият хабсбургски 
резидент на Босфора Фридрих Креквиц пише за ново тежко разпространя-
ваща се чума. Според множество доверени на дипломата източници жерт-
вите от града и околностите му се оценяват на 80–90 000 души. Любопит-
на подробност е краткият разказ на дипломата за ренегат от португалски 
произход, който е изпратен да събира новини за християнските държави и 
по-специално за двора на императора, но намира смъртта си още в Гали-
поли, където става жертва на чумата. В същото си писмо Креквиц разкри-
ва и някои детайли за религиозната реакция на чумата. На 10 септември 
мюфтията изнася публична проповед на площада пред Света София, за да 
могат всички да помолят заедно Бог за помощ. Дипломатът е информиран 
от участници, че на проповедта присъстват около 50 000 души от всички 
възрасти, всички везири и много османски чиновници, султанът обаче не 
присъства. На следващия ден там се провежда друга публична проповед, но 

Bruder, alß erwelten Polnishen Khünig, und was hieraus dem Sulthano und hieiger Porten auf alle 
fäll, sonderlich bei jetzbeshaffnen Persishen wesen zu shaden entstehn, und guets ervolgen möchte, 
durch alle mögliche dexteritet anpringen und einbilden, daneben anzaigen lassen [...], ÖStA/HHStA 
StAbt Türkei I, Kt. 65, Konv. 1, fol. 166.

80 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 66, Konv. 1, fol. 143–144.
81 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 66, Konv. 1, fol. 210.
82 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 73, Konv. 2, fol. 243.
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този път не присъстват везири. Ден по-късно следва още една – в джамията 
на султан Мехмед II83.

Широко разпространеният възглед за божествения произход на болестта 
обяснява това поведение, документирано, както при мюсюлмани, така и при 
християни. Всеобщото признаване на покаянието и молитвата като прави-
лен отговор срещу епидемията е демонстрирано както частно, така и пуб-
лично в процесии, публични пости и проповеди в цяла Европа84. Сам Уайт 
цитира кореспонденцията между английския посланик сър Томас Роу и 
архиепископа на Кентърбъри, която предлага добър пример за приликите 
между османското и европейското отношение към чумата през 20-те години 
на XVII в.85 Друг паралел може да се направи с добре документираната чум-
на процесия, организирана от архиепископа на Милано Карло Боромео по 
време на епидемията от 1576 – 1578 г. Според Реми Чиу подобни шествия 
се провеждат в цяла Европа по време на чума, като целят да поправят от-
ношенията между участниците и техния Бог86. Интересен детайл разкрива, 
че Боромео разделя участниците според местоживеенето им, за да намали 
опасността от заразяване между кварталите87. Креквиц не споменава подоб-
ни предпазни мерки по време на публичните проповеди в Истанбул.

В края на ноември 1592 г. Креквиц съобщава, че чумата отминава и хо-
рата отново действат и се движат по-свободно. Инфекцията все още отнема 
животи, а броят на жертвите се обявява ежедневно. Според описани като 
опитни и доверени източници, повече от 100 000 души от всички нации и 
възрасти са загинали заради чумата през 1592 г.88

***
Дипломатическите доклади на хабсбургските представители в Истан-

бул разкриват личния опит и поведение на резидентите по време на чес-
тите епидемии от чума през втората половина на XVI в. Епидемиите имат 
неоспорим ефект върху функционирането и обхвата на действие на дипло-
матическите мисии, което е добре отразено в писмата, изпратени до Вие-
на. Чумата отнема живота на много от служителите на пратеничеството. 
Намирането на заместници за някои от свободните позиции, като тази на 
починалите драгомани, е особено трудно. Разделянето на болните от здра-
вите, осигуряването на медицинска помощ и напускането на града, за да 
се „промени въздухът“ и да се избегне инфекцията, са най-честите мерки, 

83 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 78, Konv. 3, fol. 150–151.
84 Slack. Ibidem, р. 436.
85 White. Ibidem, р. 554.
86 Chiu. Ibidem, рр. 27–30.
87 Ebd., 31.
88 ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 79, Konv. 2, fol. 28.
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които дипломатите предприемат. По време на периодите на самокарантина 
посланиците отчитат развитието на ситуацията и чакат да спре заразата, 
преди да се върнат в резиденцията си в Истанбул.

Кореспонденцията с Хабсбургския двор остава фокусирана върху по-
литическите и дипломатическите въпроси и не разказва подробно за са-
мите епидемии, широко разпространените им последици или османските 
възприятия. Въпреки това, дипломатическите доклади разкриват любопит-
ни подробности и могат да се използват и като източници за справка при 
датиране на повтарящите се епидемии в Истанбул и приблизителната им 
продължителност. Някои описания на симптомите и инкубационния период 
предполагат вида на чумата по време на различните епидемии. Дипломатите 
рядко споделят информация за броя на жертвите и почти не споменават по-
именно източниците си. Въпреки това те често отбелязват, когато докладват 
просто слухове или смятат дадена информация за несигурна и ненадеждна. 
Дългата война (1593 – 1606) оставя хабсбургския двор без пос тоянен пред-
ставител на Босфора в продължение на повече от две десетилетия. След 
възстановяването на дипломатическите отношения, докладите изпращани 
до Виена продължават да предоставят спорадични сведения относно върлу-
ващите болести, сред които е и чумата, наред с комeнтара на политическата 
ситуация89.

PLAGUE EPIDEMICS IN THE OTTOMAN CAPITAL:  
THE EXPERIENCE OF THE HABSBURG DIPLOMATS  
FROM THE SECOND HALF OF THE 16TH C.

Aneliya Stoyanova, PhD
Institute for Historical Studies, Bulgarian Academy of Sciences

Abstract. The current article explores the awareness of the plague epidemics and the 
experiences made by the Habsburg diplomatic representatives in Istanbul from the mid-
1560s to the early 1590s. Their correspondence provides valuable first-hand information 
about various aspects of the political and military developments in the Ottoman empire 
but also reveals some curious observations and personal experiences of their everyday life. 
In the early modern Ottoman empire plague was a persistent and disturbing part of life, 
recurring at unpredictable intervals and affecting all levels of society. The studied corre-
spondences demonstrate the common measures the diplomats took to protect themselves 
and their servants in times of plague outbreaks and can play a supplementary role in the 

89 Вж. напр. ÖStA/HHStA StAbt Türkei I, Kt. 94, Konv. 1, fol. 130.
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establishment of a detailed plague chronology of the Ottoman capital. The letters contain 
sporadic descriptions of various diseases. Besides the recurring plague epidemics, the dip-
lomats mention and describe other illnesses, which also caused fevers and were recognized 
as highly contagious but seem to be distinguished from the plague.

Keywords: Early modern diplomacy, Habsburg-Ottoman relations, plague epidemics, 
history of infectious diseases
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Сражения, болести и опустошения  
в Тридесетгодишната война: 400 години  
от кампанията в Рейнския палатинат през 1622 г. 

Милен Петров, докторант
Институт за балканистика с център по тракология към БАН

Резюме. Настоящият текст разглежда кампаниите в района на Горен Рейн в пър-
вите години на Тридесетгодишната война (1618 – 1648) и най-вече съдбата на Рейн-
ския палатинат, решена в битките при Вимпфен, Хьохст и Фльорюс, както и обсадите 
на Хайделберг и Манхайм. В текста е обърнато внимание както на „голямата полити-
ка“, така и на живота на обикновените поданици на рейнските електори, потискани 
от съюзнически и вражески армии, ставащи жертва на множество различни бедствия, 
съпътстващи Тридесетгодишната война – плячкосване, унищожаване на реколтата, 
глад и болести. Преведен и приложен е оригинален разказ за превземането на Хайдел-
берг през септември 1622 г. Целта на текста е също така да представи пред по-широк 
кръг по-новите изследвания в сферата на Тридесетгодишната война. 

Ключови думи: Тридесетгодишна война, Рейнски палатинат, Реформация, Хай-
делберг, Манхайм

***
Рейнският палатинат (Pfalzgrafschaft bei Rhein)/Пфалцкият електорат 

(Kurpfalz) е една от по-малко познатите и изследвани в България герман-
ски държави съществували в предмодерния свят, макар историческото му 
значение да е голямо и неведнъж да е попадал в центъра не само на гер-
манската, но и на общоевропейската политика. Такъв е и случаят с Триде-
сетгодишната война, която не би могла да бъде разбрана без да се познават 
действията, решенията и грешките на рейнският електор Фридрих V от фа-
милията Вителсбах. Преди да му бъде предложена короната на Бохемия и 
това да отвори конфликта между него и Хабсбургите, Фридрих V се намира 
„на върха“ – електор на Свещената римска империя, водещият протестант-
ски принц в Германия и ръководител на Протестантската лига, съпруг на 
Елизбет Стюарт, дъщеря на английския крал Джеймс I Стюарт, владетел 
на развита икономически и културно „страна“ (доколкото Пфалцкият елек-
торат може да бъде определен точно като „държава“), с широки вътрешно-
германски и европейски династични и политически връзки. По-малко от 
три години след като приема бохемската корона Фридрих V вече е загубил 
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всичко, живее като изгнаник в Нидерландите1, а столицата и владенията му 
са опустошени и предадени на баварските му братовчеди. Амбициозната 
пфалцка политика не само спомага да се отвари пътят към Тридесетгодиш-
ната война, но и води до огромни силови и конституционни размествания в 
Свещената римска империя. 

Би било полезно да се направи кратък преглед на мястото на Рейнския 
електорат в германската история и политика преди да се пристъпи към раз-
глеждането на кампаниите по Рейн в периода 1620 – 1623 г. Постът на пала-
тински граф/пфалцграф (comes palatinus / Pfalzgraf2) съществува още през 
епохата на късната Римска империя, във Франкската държава и след това в 
Свещената римска империя. Макар и да не е лесно да се определи до каква 
степен палатинските графове са запазили съдебните, както и политическите 
права, които са имали в Ранното средновековие, то те би трябвало да бъдат 
представители на владетеля в различните владетелски резиденции3, макар 
титлата да става все повече и повече символична. Рейнският палатинат пре-
минава в ръцете на фамилията Вителсбах през 1214 г.4 и остава в тяхно вла-
дение до 1803 г., когато териториите му са анексирани от Франция на На-
полеон Бонапарт. Традиционната позиция на рейнските пфалцграфове като 
част от избирателите на императора е потвърдена от Златната була (Goldene 
Bulle) на император Карл IV през 1356 г.5, с която официално се кодифици-
ра изборния процес на императора и това кои са седмината електори (из-
биратели) – архиепископите на Кьолн, Майнц и Трир, кралят на Бохемия, 
пфалцграфът на Рейн, херцогът на Саксония и маркграфът на Бранденбург. 
Златната була превръща владетелят на Рейнския палатинат в принц-електор 
(Kurfürst), на когото дори е дадено правото да бъде имперски викарий, в 
случай че имперският престол е вакантен6. 

1 Изганичеството му в контекста на англо-холандските отношения е разгледано и от бъл-
гарската историография, вж.: Гаврилов, Б., А. Миланова. Между Марс и Меркурий. Англия и 
Холандия през Златния век (1579 – 1702). София. 2014, с. 69–71. 

2 Zotz, Th. Pfalz, Palast In: Lexikon des Mittelalters VI. Lukasbilder bis Plantagenêt. Stuttgart. 
Weimar, 1999, S. 1993–1997.

3 За една от най-авторитетните истории на Рейнския палатинат през Средновековието вж.: 
Schaab, M. Geschichte der Kurpfalz. Band 1: Mittelalter. Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1988. 

4 Schneidermüller, B. 1214-Wittelsbachische Wege in die Pfalzgrafschaft am Rhein. Schneider-
müller, B. Weinfurter, S., Wieczorek, A. (Hrsg.) Die Wittelsbacher und die Kurpfalz im Mittelalter. Eine 
Erfolgsgeschichte? Regensburg. 2013, S. 23–51. 

5 За развитието на колегията на електорите до XV в. вж.: Alexander, B. Die Entstehung und 
Entwicklung des Kurkollegs von den Anfängen bis zum frühen 15. Jahrhundert. Berlin, 2010.

6 Пфалцкият екземпляр на Златната була е дигитализиран в платформата Bavarikon: https://
www.bavarikon.de/object/bav:GDA-OBJ-0000000000000017, 15.09.2022. Накратко за Златната 
була вж.: Hoensch, J. Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dynastie gesamteuropäischer Be-
deutung 1308 – 1437. Stuttgart. 2000, S. 144–155; Seibt, F. Karl IV. Ein Kaiser in Europa 1316 – 1378. 
Nördlingen. 2003, S. 250–263. 
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Първият голям трус, в който участва рейнският електор, е свързан със 
свалянето на Венцеслав I (1378 – 1400) от владетелския престол на импери-
ята и избирането на рейнския електор Рупрехт III за крал на Германия през 
1400 г7. Управлението на Рупрехт продължава само 10 години, без да успее 
да получи имперската титла, а след смъртта си бива заменен от брата на 
Венцеслав – Сигизмунд Люксембургски (1410 – 1437)8. Дори след неуспеха 
с получаването на императорската корона, Рейнският палатинат остава едно 
от най-важните владения в Свещената римска империя и продължава своя 
политически възход през XV и XVI в.9 Реформацията преминава неведнъж 
през земите на рейнските електори – през 30-те години на XVI в. Лудвиг V 
се обръща към лутеранството, а след 1559 г. официалната религия става 
калвинизмът, като за кратък период от 1576 до 1583 г. се прави завой към 
лутеранството, а след това отново към калвинизмa, което несъмнено води 
до объркване сред населението и проблеми в религиозен план10. В културен 
план Рейнският палатинат е една от водещите държави в Свещената римска 
империя. През 1386 г. в Хайделберг е създаден третият университет на тери-
торията на Империята, след тези в Прага (1348) и Виена (1365), а в епохата 
на Реформацията градът става важен център за развитие на новото течение 
в християнството – там е учил съратникът на Лутер Филип Меланхтон, а 
самият Лутер говори в града през 1518 г. (т.нар. Хайделбергска диспутация 
/Disputatio Heidelbergae habita). През 1563 г. е представен Хайделбергският 
катехизис, представляващ важна стъпка в развитието на протестантството. 

В началото на XVII в. владенията на Фридрих V обхващат мозайка 
от територии по Горен Рейн (т.нар. Долен Палатинат / Unterpfalz) и далеч 
по-компактният Горен Палатинат (Oberpfalz)11, като проблемът е, че двете 
територии се намират на значително разстояние и между тях са разполо-
жени други германски владения. Именно в това могат да се намерят и ко-

7 Интересен паралел е, че и двата пъти, в които рейнските пфалцграфове предизвикват 
сериозни трусове в Свещената империя, центърът на проблема лежи в Бохемия – Венцеслав I 
предпочита да стои в чешките земи и нехае за германската част на Свещената империя, което 
предизвиква недоволството на немските принцове, а ултракатолическият Фердинанд II зап-
лашва привилегиите на чешката протестантска аристокрация, което води до замяната му с 
Фридрих V.

8 Вж.: Рапп, Ф. Священная Римская империя германской нации. От Оттона Великого до 
Карла V. Санкт Петербург. 2008, с. 305–315; Hoensch, J. K. Kaiser Sigismund Herrscher an der 
Schwelle zur Neuzeit 1368 – 1437. München, 1996, S. 148–163. 

9 Вж.: Cohn, H. The Government of the Rhine Palatinate in the Fifteenth Century. Oxford. 1969; 
Schaab, M. Geschichte der Kurpfalz. Band 2: Neuzeit. Stuttgart Berlin Köln Mainz, 1992. 

10 Pursell, B. The Palatinate and its Networks in the Empire and in Europe. Asbach, O., Schröder, 
P. (Eds.) The Ashgate Research Companion to the Thirty Years War. 2014, p. 30. 

11 Горният Палатинат граничи на север с маркграфство Байройт, на юг – с херцогство Ба-
вария, на изток – с кралство Бохемия, а на запад – с териториите на имперския град Нюрнберг 
и маркграфство Ансбах. 
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рените на поражението на пфалцкия електор във войната – неговите земи 
са твърде териториално разпокъсани дори в Рейнска област12, а нуждата от 
връзка с Горния Палатинат прави управлението и набирането на войници 
още по-сложна задача. Главните градове в Долния Палатинат са Хайдел-
берг, Манхайм, Кайзерслаутерн, Зимерн и др., докато Горният Палатинат 
е доста по-слабо урбанизиран и най-големият град е Амберг, с едва 5000 
жители13. Сравнено с това, противниците на Фридрих V имат значително 
по-компактни (и големи) земи – Хабсбургите управляват съседните една на 
друга Австрия, Бохемия и това, което е останало от Унгария, а роднините на 
електора в херцогство Бавария също имат крупни (по германски стандарти) 
и териториално свързани помежду си владения14. 

400 години след битките при Вимпфен и Хьохст, както и обсадите на 
Хайделберг и Манхайм, може би е лесно да се погледне снизходително на 
действията на Фридрих V, довели до поредица от бедствия за Рейнския па-
латинат и за цяла Германия, все пак противоборството между него и Фер-
динанд II Хабсбург изглежда като двубоя между Давид и Голиат (както е и 
представяно от протестантските автори от епохата). Привидно ли е това? 

На теория Фридрих V е ръководител на Протестантската уния, създаде-
на през 1608 г. от неговия баща електор Фридрих IV, заедно с владетелите 
на Пфалц – Нойбург, Баден-Дурлах и Вюртемберг. На следващата година 
към унията се присъединяват Бранденбург, Хесен-Касел, Пфалц-Цвай-
брюкен, графство Ютинген и някои имперски свободни градове, сред които 
Нюрнберг, Улм и Страсбург15. Макар списъкът да включва и електорът на 
Бранденбург, реално съюзът е концентриран около южните части на Герма-
ния и изключва центърът на лутеранството – Саксония. Предвид факта, че 
Фридрих V е калвинист, това потенциално може да го постави в конфликт с 
другите протестантски деноминации, вкл. и с новите му поданици в Бохе-
мия, които не таят особена любов към калвинизма. Протестантската уния 
ще запази неутралитет в началото на войната и няма да помогне на своя 
водач. Надеждите на електора несъмнено са свързани и с отношенията му с 
английския крал Джеймс I, който обаче се оказва отрицателно настроен към 
активна военна подкрепа за чешката авантюра на Фридрих. Не бива да се 
забравя и това, че в началото на 1620 г. се отваря дори възможност за анти-

12 Не би било преувеличено да се каже, че Рейнският електорат има една от най-разпокъ-
саните територии в Свещената римска империя. 

13 Pursell, B. Op.cit., pp. 26–28. 
14 По въпроса за възникването на „териториалните“ владения в Свещената римска импе-

рия вж.: Hardy, D. Were There ‘Territories’ in the German Lands of the Holy Roman Empire in the 
Fourteenth to Sixteenth Centuries? Damen, M., Overlaet, K. (Eds.) Constructing and Representing 
Territory in Late Medieval and Early Modern Europe. Amsterdam, 2021, pp. 29–53. 

15 Wilson, P. H. The Thirty Years War. Europe’s Tragedy. Massachusetts, 2011, p. 225.
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хабсбургски съюз между Османската империя и Бохемия, като обещанието 
на османците е за 60 000 души кавалерия и нападение над Полша, но на 
практика единствено трансилванският княз помага на Фридрих16.

Конфликтът между чешките съсловия и Фердинанд II все пак довежда 
до свалянето на последния и избора на рейнския електор за крал на Бохе-
мия в края на август 1619 г. Младият Фридрих пристига в Прага едва в края 
на октомври 1619 г. и остава там до ноември 1620 г., когато в битката при 
Бялата планина войската на протестантите е напълно разбита от католичес-
ката армия, предвождана от баварския електор Максимилиан I (роднина на 
Фридрих) и Йоханес Церклас граф на Тили, който ще бъде един от големите 
победители над протестантите в Рейнския палатинат17. Фридрих трябва да 
изостави новата си столица и да напусне Бохемия – войната се прехвърля на 
Рейн, а дните на „Зимния крал“ (Winterkönig)18, както подигравателно го на-
ричат съвременниците му, изглеждат преброени. На 21 януари 1621 г. Фрид-
рих е поставен извън закон (Reichsacht) от император Фердинанд II. Испа-
ния на Хабсбургите вече се е намесила в конфликта не само заради връзките 
с братовчедите си във Виена, но и заради осигуряването на жизненоважния 
„Фландърски път“, който позволява връзката с Италия и снабдяването на 
войските в Испанските Нидерланди. През 1621 г. изтича примирието между 
нея и Обединените провинции, с което се отваря нов етап в т.нар. Осемде-
сетгодишна война (1568 – 1648) и вътрешногерманският конфликт между 
бохемските съсловия, Рейнския електорат и Хабсбургите приема наистина 
международни измерения. 

Следващата година е решаваща за съдбата на Рейнския палатинат, ма-
кар част от него вече да е превзета от испанците – войските на командващия 
испанските сили във Фландрия Амброзио Спинола вече са окупирали части 
от Пфалц (Долния Палатинат), а Горният Палатинат е загубен през 1621 г. 
Протестантската уния не успява да осигури адекватна подкрепа на Фрид-
рих V19, но „Зимният крал“ получава двама нови съюзници – маркграфът 
на Баден-Дурлах Георг Фридрих и Кристиан фон Брауншвайг-Волфенбю-

16 Baramova, M. Non-splendid Isolation: The Ottoman Empire and the Thirty Years’ War. As-
bach, O., Schröder, P. (Eds.). Op.cit., p. 120. 

17 Holborn, H. A History of Modern Germany. The Reformation. London, 1965, pp. 313–317; 
Kaiser, M. Politik und Kriegsführung Maximilian von Bayern, Tilly und die Katholische Liga im 
Dreissigjährigen Krieg. Münster, 1999. 

18 Вж.: Caricatures of the ‘Winter King’ of Bohemia from the Sutherland Collection in the 
Bodleian Library, and from the British Museum. With an Introduction, notes, and translations by E. 
A. Beller. London, 1928. 

19 През 1620 г. в град Улм е подписан договор за неутралитет между нея и Католическа-
та лига, а на следващата година унията се разпада – Gindely, A. Geschichte des dreißigjährigen 
Krieges. Zweite Abtheilung: Die Strafdekrete Ferdinands II. und der Pfälzische Krieg (1621 – 1623). 
Prag, 1880, S. 106–156.
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тел. Първият се чувства заплашен от нарастващата мощ на католиците по 
Рейн, а вторият е ревностен протестант, таящ силна омраза към католиците. 
В комбинация с уменията на способния, но ненадежден Ернст фон Манс-
фелд, те биха могли да се превърнат в достатъчно сериозна сила, която да 
спре баварците и испанците. Последните успяват да направят така, че трите 
протестантски армии да не успеят да се съединят. След като Мансфелд ус-
пява да победи Тили при Минголхайм (април 1622 г.), той изчаква появата 
на новите съюзници. Тили се съединява с войските на Гонзало Фернандес 
де Кордоба, докато Мансфелд и Георг Фридрих не успяват да се координи-
рат, което води до изолацията на армията на маркграфа на Баден и нейния 
разгром при Вимпфен (близо до Хайлброн) на 6 май 1622 г20. Следва по-
ражение и за армията на Кристиан фон Брауншвайг – на 20 юни тя също е 
изолирана и разбита при Хьохст21, но успява да се свърже с Мансфелд. От-
ношенията между него и Фридрих V се скъсват и Мансфелд насочва арми-
ята си в помощ на Обединените провинции, където участва във вдигането 
на обсадения от испанския генерал Амброзио Спинола Берген оп Зоом22. 
Кристиан фон Брауншвайг и Мансфелд отново са разгромени от Тили, този 
път в битката при Фльорюс (дн. югозападна Белгия) в края на август 1622 г. 

Изтеглянето на Мансфелд, фон Брауншвайг и маркграфът на Ба-
ден-Дурлах оставя и последните крепости на Фридрих V на милостта на 
испанско-баварските войски. Малки английски сили спомагат за защита-
та на Палатината, но са недостатъчни, за да окажат ефективна съпротива, 
камо ли за нападения и възвръщане на отнетите крепости и градове. Хай-
делберг е обсаден и пада на 16 септември, на 2 ноември е превзет Манхайм 
и единствената крепост на Фридрих V остава Франкентал, която е превзета 
през 1623 г. Хайделберг е опустошен, а най-голямата библиотека на север от  
Алпитe – Biblioteca Palatina, е отнесена в Рим, като подарък за папа Гри-
горий XV23. Три дни градът е подложен на „оргия от смърт, поругаване и 
плячкосване“ и както Херфрид Мюнклер коментира – това е само началото, 
а кулминацията на подобни процеси ще бъде унищожаването на протес-
тантския Магдебург през 1631 г.24 За онагледяване на превземането на Хай-

20 Стоянов, А. История на войните. Тридесегодишната война. София, 2015. с. 113; Gmelin, 
M. Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei Wimpfen. Karlsruhe, 1880. 

21 Днешният квартал на Франкфурт на Майн, а не намиращият се недалеч Хьохст им 
Оденвалд. 

22 Holborn, H. Op. cit., p. 325.
23 За капитулацията и условията по предаване на града вж.: Relatio Historica Posthvma 

Obsidionis Heidelbergensis, Das ist: Warhafftige Beschreibung aller Fürnem vnnd gedenckwürdigen 
Geschichten, so in Belägerung der Churfürstlichen Pfältzischen ResidentzStatt vnd Schloß 
Heydelberg, durch die Keys. Bayrische Armada erobert, sich verlauffen vnd zugetragen. Franckfur. 
M. DC. XXII, S. 23–24. 

24 Münkler, H. Der dreissigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 
1618 –1648. 4. Auflage. Berlin, 2017, S. 231–232.



66

делберг се прилага превод на текста от приложението на настоящата статия. 
Отпечатан е под формата на еднолистник в Нидерландите през 1622 г. и 
оригиналът е двуезичен – френски и нидерландски, като настоящият превод 
е направен въз основа на френския текст25. Някои части, които не са от осо-
бена важност за общия разказ са изключени от превода, но могат да бъдат 
прочетени в цитирания оригинален текст:

Портрет на град Хайделберг – главен град и двор на Рейнския палати-
нат, откъдето палатинския граф Фридрих държи управлява и това как 
той [градът, б.м.] беше превзет с нападение на 16 септември 1622 г. от 
войските на негово Имперско величество. 

Рейнският палатинат се дели на четири части, а именно Хайделберг, 
Алцей, Нойщат и Мосбах. Това е много добра и плодородна земя, изобилна 
на всякакви неща. Този Палатинат е много добре устроен с няколко села, 
крепости и сеньории, има и 48 града, от които водещи са Ландсберг, Шви-
селн, Вайнхайм, Щралберг, Хелхуфен, Мосбах, Зинсхайм, Опенхайм, Кай-
зерслаутерн, Ингелхайм и Ландау, но Хайделберг ги превъзхожда всички... 

…Този град Хайделберг граничи с реката Некар и е заобиколен от пла-
нини. Този град е много известен и възвеличаван след годината 1346, за-
ради великолепния университет, който бил създаден тогава от Рупрехт, 
най-старият палатински граф26 и оттогава [университетът] е на много 
висока позиция, заради множеството учени хора и учащи [в него]. В тази 
страна има много планини, в които се произвежда голямо количество вино, 
за което се говори в много [други] провинции. В Рейнския палатинат има 
множество красиви църкви и манастири и сред тях е манастирът в Лорш, 
който е основан от Карл Велики (или както някои вярват, от Пипин). Всич-
ки градове и замъци, които палатинските графове имат от четиристо-
тин години насам, са завоювали с оръжие или са закупили, както учените 
хора описват. 

Но както ние видяхмe, неотдавна палатинският граф Фридрих, ис-
кайки да управлява кралство Бохемия и други провинции, след като успява 
в това и бива коронован в Прага за крал на Бохемия, се разбунтува срещу 
императора. В края на краищата, през месец ноември [1620] той беше из-
гонен [от Бохемия], заедно със съпругата и децата си, трябваше да изос-
тави и Рейнския палатинат, където той първо живееше в мир и спокой-
ствие. Поради това няколко хиляди души загубиха нещастно живота си в 
тази война. 

25 https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/titel.cgi?katkey=900204558&sess=693d73971fc
b41582a0839d28172f6c4&art=f&kat1=freitext&kat2=ti&kat3=au&op1=AND&op2=AND&var1=b
elagerung%20heidelbergs&var2=&var3= 16.09.2022

26 Университетът е създаден през 1386 г., а не през 1346 г., а Рупрехт I не е най-старият 
електор на Пфалц.
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И след като хората на Императора завзеха някои от градовете и мес-
тата в Рейнския палатинат, накрая обсадиха и чрез нападение превзеха 
град Хайделберг, бидейки столица и седалище на двора на тази страна. На 
16 септември, през една петъчна нощ, императорските войски щурмуваха 
предградията или задната част на града, който беше наполовина изго-
рен... Те [войските на императора] превзеха със сила Хайделберг и избиха 
всички войници, стигайки до хиляда и сто избити , плячкосаха и опустоши-
ха целия град, но гражданите бяха пощадени. 

Както става ясно от цитирания текст („хиляди души загубиха нещастно 
живота си“), върху местното население е отприщена комбинация от наси-
лия и опустошения, като не бива да се забравят и болестите – самият Фрид-
рих V коментира относно армиите на епохата, че за тях „би трябвало да 
има някаква разлика между приятел и враг, но тези хора съсипват едните и 
другите... това са хора, които са обладани от дяволи и се радват да опусто-
шават всичко наред“27. За три десетилетия на непрекъсната война, огромни 
маси хора от всякакви части на Европа преминават през Германия, носейки 
и прихващайки различни болести. Чумата, която не е изчезнала напълно 
след т.нар. черна смърт от XIV в. се завръща, особено във втората полови-
на на конфликта. Военните действия водят до размествания на население и 
струп ването на големи групи хора зад сигурните стени на градовете, което 
от своя страна способства за разпространение на различни болести. Прин-
ципът, че „войната храни войната“ оставя селяните на „милостта“ на раз-
лични армии, които не правят особена разлика между съюзници и врагове. 

От друга страна, както коментира Сигрун Хауде, Европа вече има зна-
чителен опит в борбата със заразни болести (и конкретно с вълните на чу-
мата) – религиозният страх, че болестите са божие наказание все още при-
съства, но от страна на властите се взимат (адекватни спрямо епохата) мерки 
за контролиране на заболеваемостта28. Говорейки за кампанията в Рейнския 
палатинат, пример за това е отпечатаната през 1623 г. книга с напътствия 
за справяне със „злокачествената треска“, обхванала католическите войски: 
„Antonii Fonsecae Vlisipponensis Mnosochomii Regii Medici. De Epidemie 
febrile grassante in Exercitu Regis Catholici in inferiori Palatinatu. Anno 1620 
& 21. Tractatvs, in qvo febris malignae essentia, causae, signa diagnostica, & 
prognostica, & methodus curatiua Philosophice & Medice elucidantur“29. В нея 

27 Holborn, H. Op. cit., p. 323.
28 Haude, S. Coping with Life during the Thirty Years’ War (1618 – 1648). Leiden Boston, 2021, 

pp. 101–102. За поглед върху болестите в Ранномодерна Европа вж.: Кръстев, Л. Епидемиите 
като всекидневие в Ранномодерна Европа. Георгиева, Т., Симова, А., Кръстев, Л. (съст.) Ран-
номодерна Европа. Граници и противоречия. София, 2022, с. 145–154; Симова, А. Голямата 
лондонска чумна епидемия през очите на един съвременник. Пак там, с. 154–165. 

29 „За епидемията от треска, бушуваща в армията на католическия крал в Долния Палати-
нат през годините 1620 и 1621. Трактати, в които философски и медицински се изясняват същ-
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болестта е определена като „продължителна, масова, злокачествена и заразна 
треска (Febris ergo presens, est febris continua, popularis, maligna, & contagiosa), 
нахлуваща в тялото по различни, разнообразни и повтарящи се начини“30, 
която несъмнено е била пречка за провеждането на военните действия. 

Времето от 1614 до 1621 г. е окачествено като „период на ниска актив-
ност на чумната зараза“ и дори като периодът с най-малка заболеваемост 
след средата на XVI в. (за Централна Европа)31. В този период заразата е 
концентрирана по Долен Рейн и в Балтийския регион32, но след 1622 г. за-
почва силна чумна активност по Горен Рейн. През 1624 г. се отчита нова 
чумна активност в Рейнския палатинат33, а за периода 1631 – 1636 г. около  
50% от населението в региона е загубило живота си, като предвоенните 
нива се възстановяват едва в средата на XVIII в.34 

Приемането на короната на Бохемия от страна на рейнския електор 
Фридрих V довежда до разрастване на започналия спор между чешките със-
ловия и Хабсбургите. Последвалите грешки на „Зимния крал“ и невъзмож-
ността протестантите да се справят с по-добре командваните и опитни вой-
ски на Испания, Бавария и Австрия довеждат до тежки последици за Чехия 
и Горен Рейн. Фридрих губи земите си и се налага да живее като изгнаник. 
През 1623 г. официално електорската титла преминава към Максимилиан 
Баварски, макар и само пожизнено. След Вестфалския мир Рейнският елек-
торат е възстановен, като и Бавария запазва електорските права, увелича-
вайки броя на кюрфюрстовете до осем35. Протестантите са репресирани, 
населението (най-вече селяните) са подложени на насилия от минаващите 
армии, независимо дали са съюзнически или не. Струпването на големи 
маси хора зад стените на градове и крепости, както и преминаването на 
армии от всички краища на Европа (особено след 1630 г.) през Германия 
води до разпространението на най-различни болести, вкл. и на силни вълни 
на чума.

ността, причините, диагностичните, лечебните методи и прогнози на злокачествената треска“, 
автор Антонио Фонсека.

30 Idem., p. 3. 
31 Eckert, E. A. The Structure of Plagues and Pestilences in Early Modern Europe Central Eu-

rope, 1560–1640. Basel, 1996, p. 128. 
32 Вж.: таб. 20 – Idem., p. 129.
33 Idem., p. 138.
34 Idem., p. 153–154. 
35 Промени има и в края на XVII в., когато император Леополд I (1658 – 1705) създава 

девети електорат за Хановер. През 1777 г. палатинският граф наследява Бавария и комбинира 
двата електората. Последните промени са в епохата на Наполеоновите войни, когато Рейнска 
област е анексирана от Франция, част от старите електорати спират да съществуват и са създа-
дени нови (1803), макар и за кратко. 
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Приложение

„Pourtraiet de la ville de Heydelberch, ville capital & Court du Palatinaet, 
ou le Palatin Fredericq souloit tenir sa Court, & comment icelle est gaignée pqr 
assaut le 16. de Septemb 1622. Par les soldats de sa Majesté Imperialle. 

Le pays de l’entier Palatinat est diuisé en quatre parties ou Offices, à sçauoir 
de heydelberch, d’Altzey, de Nieustat, & de Mosbach, cestuy cy est vn fort bon 
& ferti pays, abondant de toutes choses. 

Ledit Palatinat est fort bien garni de plusieurs Villages, Chasteaux, & Sei-
gneuries, l’on y conte 48. Villes, entre lesquells sont celles cy les principalles, 
à sçauoir, Landenberch, Scheissen, Weynhem, Straulbergh, Helhufen, Mosrach, 
Sintzen, Oppenheym, Keyserlouter, Inghelheym, & Luden, mais Heydelberch les 
surpasse trestous, d’ou Heydelberch prend maintenant son nom, ie le laisse iuger 
aux doctes. 

Ceste ville de Heydelberch est ioindant à la Riuiere du Necquer, à embou-
chure des montaignes. Ceste ville at esté fort renommée & celebree des l’an 1346. 
pour cause d’une fort grande Vniuersité, instituée en ce temps là par Ruperto le 
plus ancient Prince Palatin, dez ce temps la, elle a tousiours esté fort magnificque 
pour cause dé la grade multitude des gens doetes, & estudiens. 

Cestuy pays est plain de montaignes, que produisent grande abundance de 
vin, desquels l’on ec sçait à parler en plusieurs Prouinces. 

Il y at aussy au Palatinat beaucoup de belles Eglises & monasteries, & entre 
iceux est la Lorsch, que par Charlemaigne (ou comme croyent aucuns par Pupin) 
fut fabriquee. Les Comtes Palatins, passé quatre cens annees, n’ont eu en ceste 
Prouince aucune ville ou chasteu, mais tous ce qu’ils possedent en ces contrees, 
ilz l’ont acheté ou gaigné par les armes, comme les doctes le nous descruient. 

Mains nous auons veu maintenant il y a peu de temps un certain Frede-
ricq Comte Palatin qui vouloit incorporer le Royaume de Boheme & des autres 
Prouinces, s’ayant faict a cest effect laisse courroner a Prage pour Roy de Bohe-
me, & s’est rebellé contre la Majesté Imperialle. De sorte, que finablement au 
mois de nouembre il fut chassé auec sa femme & enfans hors de Boheme, ayant 
assy fallu abandoner le Palatinat, ou il viouit aupaurauant en vonne paix &tran-
quillité, & il est cause que plusieurs milliers personnes ont perdu miserablement 
leurs vies en ceste guerre. 

Et ayant les gens de l’Empereur gaigné audict Palatinat plusieurs villes & 
places, ils ont finablement assiegee ladicte ville de Heydelberch comme ville 
capital & la Court d’iceluy pais, ou ledit Palatin fouloit tenir sa Court, & gaigné 
par assaut comme dessus. En l’an 1622. Le 16 de Septembre sur vn vendredy de 
nuict gaignirent les soldats de l’Empereur par assaut les Faubourgs ou ville de 
deuant de Heydelberch, la quelle estoit moitie bruslee, quoy enfuyuant ont ils le 
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lendemain matin au poinct de iour assauté ladicte ville en cincq lieux diuers, & 
comme les soldats de dedans par faut de payement, vouloyent mutineer. Ils ont 
semblablement prins par force ladicte ville de Heydelberch, & tué tous les sol-
dats insques au nombre de mil & cent homes, mais aux bourgeois ont ils donné 
quartier & ont faccagé & pillé toute la ville, y est aussy demeuré mort vn Coronel 
Anglois, la reste des soldats se retirarent au Chasteau, mail ils se rendirent aussy 
bient tost par appointement. 

Le Coronel Merbe auec ses gens at esté enuoyé par le Berschstate embas, car 
parce qu’on ne l’at voulu laisser aller en Franckendael ou en Mannheym, prend 
il maintenant son chemin vers le pays bas. Incontinent apres at on recognu & as-
siegé la ville de Manheym, ils tirent de lia gaillardement les vns contre les autre, 
l’on dict que ceux de dedans ne sont pas trop fort de gens. 

Item que ceux de Franckendael tiennent quartier auec ceux d’Oppenheym, 
ils vont de l’une en l’autre ville, & ils y vendent & achaptent ce qu’il leur plaist. 
L’on espere partant que les affaires s’accommoderont la haut main tenant fort 
bien, par ce que le Comte de Mansfelt ny Halberstat ne causent illec plus aucun 
tumult ou sedition.“
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WARFARE, DISEASE AND DEVASTATION IN THE THIRTY YEARS’ 
WAR: 400 YEARS SINCE THE CAMPAIGN IN THE ELECTORAL 
PALATINATE IN 1622.

Milen Petrov, PhD student
Institute for Balkan Studies with Centre of Thracology  
at the Bulgarian Academy of Sciences

Abstract. This article examines the campaigns along the Upper Rhine region in the 
early years of the Thirty Years’ War (1618 – 1648) and in particular the fate of the Electoral 
Palatinate which was decided at the battles of Wimpfen, Höchst and Fleurus, and by the 
sieges of Heidelberg and Mannheim. The text draws attention both to the “great politics”, 
and to the lives of the ordinary subjects of the Electors of the Rhine, oppressed by allied and 
enemy armies, falling victim to many different disasters accompanying the Thirty Years’ 
War - looting, destruction of crops, famine and disease. An original account of the capture 
of Heidelberg in September 1622 is translated and included in the text. The purpose of the 
text is also to present to a wider audience the more recent studies in the field of the Thirty 
Years’ War.

Keywords: Thirty years’ war, Rhenish Palatinate; Reformation; Heidelberg; Mann-
heim
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Проблемът за заразните и епидемичните болести 
по страниците на възрожденския вестник 
„Время“

Владимир Терзиев, редовен докторант 
по история на Българското възарждане  
към катедра „История на България“, СУ

Резюме. В средата на 60-те години на XIX в., когато в Османската империя вър-
лува голяма холерна епидемия, по страниците на българската периодика се появяват 
множество публикации, свързани с проблема. Редактираният от Тодор Бурмов вест-
ник „Время“ се издава именно в този период (1865 – 1867). В съдържанието на публи-
кациите се откриват любопитни сведения относно разбирането за самото заболяване, 
както и различни превантивни съвети и мерки, които лекарите, в случая и автори, 
препоръчват. На българската читателска аудитория са поднесени наставления, извле-
чени от опита на чуждестранни медици като френски, немски и други специалисти, 
които се занимават с изучаване на холерата, но също и наблюденията си показват и 
български здравни специалисти като д-р Васил Караконовски, д-р Венко Гръмников,  
д-р Стоян Чомаков и др. Сред разглежданите заболявания са още едрата шарка, или 
сипаница, охтиката и др. Пред изследователите се отваря възможност за подробен 
анализ на противоепидемичните мерки и насоки през Възраждането, правейки съ-
поставка и със съвремието. Открояват се основните заразни болести, с които тога-
вашното население се бори, а също и един от основните начини за разпространение 
на здравна просвета – чрез печатните медии. 

Ключови думи: Българско възраждане, заразни болести, холера, периодичен пе-
чат, лекари просветители

Увод

В периода 1865 – 1867 г. Османската империя е покосена от поредната 
за столетието холерна епидемия. Въз основа на наличните изворови сви-
детелства се забелязва, че с всяка следваща вълна Високата Порта е все 
по-подготвена от гледна точка на предприемането на нужните мерки за 
овладяване на заразата. Наред с усъвършенстването на карантинната служ-
ба, все по-сериозно внимание се отделя и върху информирането на под-
властното население, както за наложените ограничения, така и за същност-
та на заболяването, възможните начини за превенция и евентуалното му 
лечение. На този фон към средата на века, особено след Кримската война 
(1853 – 1856), развитие бележи и ядрото на българската интелигенция – 
учители, книжовници, лекари, духовници и пр., по-голямата част от кои-
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то са заети с просветителска дейност. Броят на дипломираните лекари и 
на студентите по медицина нараства, с което българската здравна култура 
постепенно се докосва до достиженията на европейското Просвещение в 
отношението към здравето1. Заражда се бавната трансформация на тради-
ционното здравно познание по пътя към модерните принципи на научната 
медицина и профилактиката. Тъкмо в тези години се увеличава значително 
и обемът на възрожденската книжнина, като в това число попада и периоди-
ката. Вниманието на българското общество, което се вълнува от проблемите 
на европейската политика и култура, както и от собствените дела, свързани 
с укрепването на българското национално съзнание, често бива ангажира-
но и от периодичните епидемии. Те парализират стопанския живот, а също 
оказват негативно влияние и върху редица аспекти от други обществени 
сфери, нарушавайки обичайния ход на ежедневните дела. По подобие на 
войните, които имат сходно въздействие, настъплението срещу невидимия 
враг в лицето на заразите, налага използването на друг тип „оръжия“. Както 
се спомена, в борбата с епидемиите се залага на превантивните мерки и 
здравното ограмотяване на населението, но преди всичко са нужни средства 
за тяхното разпространение. В тази роля влизат вестниците и списанията, 
които по онова време са главният осведомителен източник. Ето защо проб-
лемът за заразните и епидемични болести се превръща в една от основните 
теми на печата, в периодите когато върлува поредната болест. Представени-
ят текст се фокусира върху конкретно издание, а именно българския вест-
ник „Время“, чието издаване съвпада с хронологията на голямата холера 
от 1865 – 1866 г. 

Цели

Настоящият кратък очерк си поставя като основна цел да проследи 
запознаването на българската читателска аудитория през Възраждането с 
проб лема за заразните и епидемични болести по примера на в. „Время“, 
чието публикуване съвпада с хронологията на епидемията. Като подцели 
могат да се добавят: разкриване на механизмите за подбор на материали със 
здравно съдържание, които да бъдат обнародвани в печата, както изяснява-
не на въпроса откъде авторите черпят сведения за своите публикации.

1 Вж.: таблица с броя на дипломираните лекари през 60-те години У: Стефанов, В. 
Българската медицина през Възраждането. София, 1980, с. 63.
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Методи

Основните методи, които са използвани за постигане на очакваните ре-
зултати са количествен и качествен анализ на съотношението, но и съдър-
жанието, на материалите във в. „Время“, които пряко или косвено отразяват 
проблема със заразните и епидемични болести. Изходните данни, които са 
получени, вследствие на приложените методи са синтезирани с цел дости-
гане на обобщения въз основа на цялостната информация. 

Резултати

Чрез анализа на здравното съдържание в разглежданото издание се 
предлага нагледен модел, както за усилията на Високата Порта да предло-
жи на подвластното население основни мерки и препоръки за превенция 
от болестта, така и за личния пример в тази насока на някои от български-
те медици. Наред с холерата, която е акцент от гледна точка на заразните 
болести, предвид бушуващата епидемична вълна, във вестника се забеляз-
ва и присъствието на научни и профилактични сведения за редица други 
не по-малко опасни и често срещани зарази сред българите. Примерът с 
в. „Время“ би могъл да послужи и за обяснение на по-широката по обхват 
проблематика, а именно навлизането на модерното към епохата здравно по-
знание в българското общество, с което традиционните схващания по отно-
шение на здравето постепенно отстъпват.

Анализ

Първият брой на разглеждания вестник е обнародван на 7.VIII.1865 г., 
след което продължава да излиза почти ежеседмично до 7.I.1867 г. Сумарно 
това прави една пълна годишнина от общо 50 броя и втора непълна до но-
мер 21. Главен редактор на в. „Время“ е известният възрожденски просве-
тител, по-късен политик и първи министър-председател на България Тодор 
Бурмов. Мястото на издаване е османската столица – Цариград. По своя 
замисъл вестникът е с политико–информативен характер, но същевременно 
отразява и редица други обществено-значими проблеми из областта на кул-
турата, училищното дело, здравеопазването и пр.2 По аналогия например 
с друго популярно периодично издание, издаван на същото място, какъвто 
е „Цариградски вестник“, така и „Время“ осведомява читателите си за но-

2 Боршуков, Г. История на българската журналистика: 1844 – 1877, 1878 – 1885. София, 
1976, с. 197. 
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востите, узнати от първа ръка в политическия център на Империята. Това 
се случва най-вече посредством чуждестранния печат. Що се отнася до ин-
формацията, пряко свързана с българите, тя е добивана главно от дописки 
на редица абонати от провинцията. Дори би могло да се счете, че „Время“ 
е едно от своеобразните продължения на спрения през 1862 г. „Цариград-
ски вестник“, както и на просъществувалия от 1863 до 1865 г. вестник на 
Бурмов „Съветник“, който е с подобно съдържание. Тъкмо вестниците през 
разглежданата епоха са основната медия, чрез която би могла да се предлага 
на читателите разностранна по съдържание информация. Тя е и основно 
средство за прокарване на един или друг вид пропаганда3. В настоящия ка-
зус конкретното издание изпълнява задачата и за разширяване на здравната 
просвета сред българското общество.

Съвпадението във времето между списването на вестника и разразила-
та се холерна зараза обяснява защо в съдържанието му се откриват редица 
материали, посветени тъкмо на актуалната епидемична обстановка. Така 
още в първи брой, на заглавната страница е поместена публикация, обвър-
зана с върлуващата болест. Анонимната статия със заглавие „Един урок от 
холерата“ обхваща значима част от общия обем на този брой. Реално дори 
това е първата статия изобщо във „Время“ след като преди нея редакторът 
Бурмов се обръща към читателите си, представяйки същността и целите 
на новото издание. Текстът за холерата се състои от две части, първата от 
които е информативна. Тя се отнася за състоянието на епидемията, нейно-
то възникване и първоначален развой, както и за предприетите мерки от 
страна на османската власт4. Макар заболяването да не е чуждо за жителите 
на Цариград, то „впечатлението, което произведе този път холерата… е от 
най-тягостните и най-мъчителните“5. Неслучайно тази епидемия е извест-
на и като голямата холера6. Поради внушителните ѝ мащаби и тя нанася 
сериозни опустошения в брой човешки жертви7. В контекста на началното 
изложение се прокрадва и друг наболял по това време проблем, а именно 
българо-гръцкия църковен въпрос, макар и в случая косвено свързан с ос-
новната тема. Авторът сипе обвинения срещу Патриаршията, че не е взела 
необходимите мерки за подпомагане на пострадалото население в уязвимия 
момент. От този ред на мисли следва, че вероятно самият Бурмов е автор на 
публикацията, изхождайки от всеизвестния факт, че именно той е един от 

3 По-подробно по този въпрос вж.: Кръстева, М. История на пропагандата в България от 
Освобождението до 1944 г. София, 2022, с. 27.

4 Время, 7 август 1865, № 1, с. 1–3. 
5 Пак там, с. 1. 
6 Събев, О. Танцът на холерата. София, 2021, с. 49. 
7 Стамболски, Хр. Автобиография, дневници и спомени на д-р Христо Танев Стамболски, 

Т. 1 (1852 – 1868). София, 1927, с. 272–273.
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основните радетели за независима българска църква, а темата е сред лайт-
мотивите в съдържанието на вестника през целия му период на съществу-
ване. Според автора силният страх сред хората „произлезе от това, защото 
ся пусна мнение, чи болестта е прилепчива“8. От тук и от няколко други 
места в текста, проличава един от актуалните въпроси сред обществото, а 
именно как се разпространява холерата, доколко е заразна и съответно от 
какво естество да са предохранителни мерки, проблем нееднозначно решен 
и сред самите медици по онова време9. Сред основните действия на власт-
та, за които става дума в публикацията, са въвеждането на карантина за 
плавателните съдове, както и назначаване на специална здравна комисия, 
под председателството на министерството на полицията. Вторият, условно 
обособен дял на откъса, представя тъкмо резултатите от нейните действия, 
главно по обезпечаване на необходимите санитарно-хигиенни условия на 
живот в столицата. На читателите е предоставен и преводен вариант на ос-
новните постановления на Високата Порта във връзка с холерната вълна, 
както и изготвени от създадената комисия, основни превантивни предписа-
ния към населението. Тези съвети имат общохигиенен характер и отговарят 
на нивото на набиращата популярност по това време сред българите профи-
лактична книжнина. Част от мерките включват и назначаване на временни 
медицински части, които да подсигурят санитарните, но и социалните нуж-
ди на населението10.

Холерната проблематика вълнува редакцията на вестника и през след-
ващите седмици. Във втори брой е поместена статията „Метода за пре-
допазване и церене от холерата“11. От предисловието се разбира, че тя е 
превод на популярна сред османската общественост профилактична бро-
шура, дело на доктор Франческо Пианери12. Този откъс в голяма степен 
наподобява хигиенните препоръки за спазване на диета, поддържане на 

8 Время, 7 август 1865, № 1, с. 2. 
9 Дълго време в средите на медицинската интелигенция в Европа се спори дали холерата 

е заразна или не, както и какъв е нейният произход и кои фактори стимулират нейното 
разпространение. Към епидемията от средата на 60-те години се заформя консенсус около 
твърдението за нейната прилепчивост. Събев, О. Цит. съч., с. 175. 

10 Мучинов, В. Холерните епидемии по българските земи през 60-те и 70-те години 
на XIX в. и мерките на османската власт за ограничаване на тяхното разпространение. 
Исторически преглед, 2020, № 3, с. 90.

11 Время, 14 август 1865, № 2, с. 1–2.
12 Изглежда, че този лекар, от италиански произход според името му, е практикувал 

дейност в Цариград. Извадки от същата са публикувани и в Турция, 7–14 август 1865,  
№ 5–6. Оригиналът на произведението е неустановен. Вж. също Събев, О. Цит. съч., с. 184–
185; Николова–Манолова, Н. За холерата в Османската империя през 60-те години на XIX в. 
Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. София, 2016, 
с. 243. 
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чистота, подходящо облекло и пр., представени и в първия брой. Наред с 
профилактичната насоченост двата материала имат в голяма степен и нау-
чен характер. Българският преводач се е постарал с езиковите си умения 
да доближи текстовете до необходимото общо познавателно равнище, без 
употребата на излишна и утежняваща терминология. В края на същата ста-
тия, редакторът Бурмов известява читателите, че в предстоящия брой ще 
бъдат приложени още данни по темата, предоставени от д-р Стоян Чомаков 
(1819 – 1893)13. 

Същите се откриват в изданието от следващата седмица с дата 
21.VII.1865 г. По подобие на предходната публикация, тази носи заглави-
ето „Предопазване и церене от холерата“ и съдържа идентични съвети из 
област та на диетиката и профилактиката14. Акценти са и някои базови хи-
гиенни правила, разглеждани в други съчинения като общополезни за здра-
вето, а не само сведени до ролята им спрямо холерата. От тук може да се 
изведе мнението на интелектуалците и по-специално лекарите, че поддър-
жането на здравия имунитет предпазва от всякакъв тип болести. На прак-
тика тази е и основната цел на здравна просвета към която радетелите за 
това възпитание се стремят. Сред препоръките са например придържане 
към умереност в храненето и физическото натоварване, спазване на душев-
ното спокойствие, поддържането на чистота и пр. Непосредствено след тази 
статия в същия брой е поместен и още един материал за холерата, дело на 
д-р В. Караконовски (1840 – 1905)15, под името „Няколко думи за холера-
та“. Текстът е продължен и в по-сетнешния брой16. Двете публикации на 
възрожденските лекари са аналогични по своето съдържание, което от своя 
страна наподобява и изложените вече съвети от предходните броеве. Както 
казва Бурмов: Случило ся, – без да ся мислили за това съчинителите им –, 
тези статии една друга да [се17] допълняват, така щото, което няма в 

13 Стоян Чомаков е родом от Копривщица. Учи в родния си град, а по-късно, през 30-те 
години на XIX в., продължава своето образование в гръцкото училище в Пловдив. Средното 
си образование получава в Атина. Завършва медицина през 1846 г. в Италия. Завръща се в 
Пловдив през 1846 г. От началото на 60-те години се установява в Цариград, където играе 
значима роля в обществените дела на българите, най-вече около църковния въпрос. Стефанов, 
В. Цит. съч., с. 159. 

14 Время, 21 август 1865, № 3, с. 1–2.
15 Васил Караконовски е родом от Ловеч. Учи в родния си град, а по-късно – в Белград. 

През 1864 г. завършва медицина в Москва. Установява се на работа в Цариград. Взима 
активно участие в църковните борби. Сътрудничи с руските дипломатически представители в 
османската столица. По време на Освободителна война от 1877 – 1878 г. е назначен като военен 
лекар в Главната квартира на руската армия. Стефанов, В. Цит. съч., с. 162–163. 

16 Время, 28 август 1865, № 4, с. 1–2. 
17 Допълнено от автора В. Терзиев.
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едната, читателят ще го намери в другата, и което е речено по из късо от 
единът доктор, то е казано и развито по на дълго от другият18. 

Накратко д-р Караконовски разглежда в своето изложение два основни 
типа холера – азиатска и европейска с техните отличителни характеристи-
ки, като се спира предимно на азиатския тип. Заедно с тази обща инфор-
мация за симптоматиката и профилактичните съвети, той включва в своя 
разказ и някои доказани във времето илачи, прилагани в лекарската му 
практика или обект на наблюдения от негова страна, с изричното уточне-
ние, че „против холерата ние нямаме лекарство“19. За разлика от повечето 
подобни церове, които се появяват из възрожденската здравна книжнина 
и наподобяват традиционните лечебни средства от природен произход, то 
тук се открояват и такива, добити по химичен път, ярък белег на научното 
медицинско познание.

В края на статията, приключена в бр. 4, редакторът споделя със свои-
те читатели, че не счита за необходимо повече да продължи превеждането 
и публикуването на други откъси от цитираната брошура на д-р Пианери, 
след като българските медици са били достатъчно изчерпателни в даването 
на основни препоръки за предпазване от холерата. Бурмов обаче преценя-
ва, че е полезно да сподели пред своя народ някои последни извадки от 
най-новите проучвания и коментари на цариградските лекари. Сред тях са 
становищата на д-р Георг Ф. Мюлиг, който работи в легацията на Прусия 
в Цариград и заема поста главен лекар в болницата на османския военен 
флот20. Същият има публикации, поместени в османския медицински вест-
ник Gazette Médicale D’orient21. Включени са и нови сведения на цитирания 
д-р Ф. Пианери. В същия откъс се дава информация и за предполагаемата 
дата, дала началото на холерната епидемия – 16/28 юни 1865 г., вероятно до-
шла от Александрия по морски път22. Именно тук се откроява и затвържда-
ващото се сред учените мнение, че холерата е заразна. „Повтарям прочее, 
чи холерата е заразителна и твърде заразителна“, се твърди например в една 
тази част от публикацията23. За сравнение в първи брой, наред с вече изло-
жения цитат, че вероятно холерата е „прилепчива“, когато авторът говори 
за неуспеха на първоначално поставените карантини споделя: Това е или, 
че те не стават каквото трябва, или пък, че холерата е болест, която ся 

18 Время, 21 август 1865, № 3, с. 1. 
19 Время, 28 август 1865, № 4, с. 1. 
20 Събев, О. Цит. съч., с. 56. 
21 Изданието започва да излиза като месечник през 1857 г., като се списва на френски език. 

Цитираната статия вж. в: Gazette Médicale D’orient. август 1865, № 5, с. 65–71. Достъпно на 
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/129408 [01.03.2022 г.]

22 Время, 28 август 1865, № 4, с. 2.
23 Пак там, с. 2. 

https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/129408
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разнася по воздуха24. Известното колебание у Бурмов за начините на раз-
пространение на болестта изглежда е превъзмогнато след публикуваните 
научни материали. 

Казусът с холерата е водещата тема и в следващите броеве в рубриката 
със смесен информационен характер „Разни новини и дела“, разположена 
на последната страница. Именно там се откриват подробни статистически 
данни за броя на заболелите и починалите лица в столицата през изминали-
те дни25. По-нататък вестникът известява своите абонати за постепенното 
нормализиране на епидемичната обстановка26. Както се вижда от щрихи-
раните бележки по съдържанието на първите четири броя на в. „Время“, 
въпросът за холерата е водеща тема в голяма част от общия обем на пуб-
ликациите. Спомена се вече, че изданието се появява тъкмо в периода на 
пика на заразата, което обяснява и защо акцентът е върху различни страни 
на заболяването. С постепенното намаляване на действието на болестта, но 
и с оглед на факта, че вече са представени достатъчен брой профилактични 
и пояснителни сведения за холерата, в следващите седмици, въпросът се 
изчерпва до епизодичното му включване в контекста на статии от различно 
естество: политически, икономически, образователни и др. Прокрадва се 
информация и за разпространението на епидемията, както в пределите на 
Империята, така и в чужди страни като например Франция, Англия, Испа-
ния, Русия и пр., във връзка с актуалните мерки като карантината за плава-
телни съдове, което е акцент в печата поради значението ѝ за търговията.

Във вестник „Время“ се откриват материали, посветени и на други въ-
проси от областта на заразните и епидемични болести, върлуващи сред бъл-
гарите или съседни народи. Така например бр. 7 известява читателите на 
изданието, че в Атина и околността върлува треска27. В бр. 10 от 9.X.1865 г. 
се открива нов материал, посветен на холерата, отново дело на д-р В. Ка-
раконовски под надслов „Някои йоще забележвания за холерата и тифусът 
(тежката болест) направени в последне време“28. Тя е своеобразно продъл-
жение на предходната му публикация, но допълнена с повече научни ар-
гументи за произхода на холерата, отколкото профилактични препоръки. 

24 Время, 14 август 1865, № 2, с. 1. 
25 Время, 7 август 1865, № 1, с. 4; Время, 14 август 1865, № 2, с. 4.
26 Брой 5 например съдържа съвсем кратко, но любопитно известие, свързано отново с 

холерата. Става дума за изявление от името на българското училищно настоятелство в града, от 
което става ясно, че поради епидемията временно е прекъснат учебният процес и провеждането 
на годишните изпити е отложено. Изглежда обаче, че към датата на публикацията епидемичната 
обстановка е утихнала и апелът на настоялите е учениците в скоро време да се завърнат (Время, 
4 септември 1865, № 5, с. 4).

27 Время, 18 септември 1865, № 7, с. 4.
28 Время, 9 октомври 1865, № 10, с. 2.
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Тифът от своя страна е също една от разпространените заразни болести 
през Възраждането. Основното твърдение, което авторът споделя, въз осно-
ва на скорошни проучвания, е, че и холерата и тифът се зараждат от гниещи 
организми, откривани в блатисти местности. От своя страна те следва да 
се третират по особен начин, за да се намали негативното им въздействие. 
От бр. 21 пък например читателят узнава за болест „която от некое время 
мори добитъкът по варненският санджак“29. Вероятно за същата се говори 
и по-късно, когато тя е вече е идентифицирана като „чумата, която измори 
толкова добитък от няколко время насам в разни места“ и срещу която се 
опитало „пресаждане на болестта“30.

Друг подобен на останалите материали е статията на д-р В. Карако-
новски, посветена на „някоя си кашлица, която от три месеца насам вла-
чела по децата от Софийския санджак“31. Тя всъщност се оказва заразна-
та болест коклюш. Появата на публикацията е подтикната от дописка във  
в. „Дунав“, където се споменава за върлуващото заболяване и се отправя 
апел към компетентните лица да напишат нещо по въпроса за превенция32. 
Текстът разкрива пред читателите етиологията на болестта и възможности-
те за предпазване и лечение и по своето съдържание носи белезите на науч-
ното познание, но представено по достъпен за широката аудитория начин. 
Така например средствата за лечение на коклюша са тези, „които считаме 
за по-полезни, и които могат да са приемат, гдето няма лекари, без да по-
вредят на болният“33. Този цитат дава възможност да се открехне един от 
основните въпроси на възрожденското здравеопазване. Става дума за лип-
сата на достатъчно достъпна медицинска помощ за една значителна част от 
подвластното население, особено в малките населени места. Основите на 
българското здравеопазване започват да се полагат през втората половина 
на XIX в., когато постепенно нараства числеността на дипломираните ле-
кари и започва разкриването на първите болнични заведения. Въпреки това 
до Освобождението (1878) болниците, вкл. и с османските такива, както и 
броят на българските професионални медици се оказват недостатъчен, за 
да обезпечат санитарните нужди на своите сънародници. Ето защо реди-
ца лекари се отдават и на просветителство. Едно от направленията, които 
те избират в тази си дейност е разпространението на различни здравно-
просветни материали в пресата или във вид на самостоятелни съчинения, 
които да са поднесени на достъпен език и да имат предимно практическа 

29 Время, 1 януари 1866, № 21, с. 4.
30 Время, 19 март 1866, № 32, с. 4. 
31 Время, 30 октомври 1865, № 13, с. 1.
32 Дунав, 6 октомври 1865, № 32, с. 1. 
33 Время, 30 октомври 1865, № 13, с. 1.
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насоченост. Такъв характер имат и част от цитираните в този текст матери-
али. Неслучайно самият Бурмов призовава редакторът на в. „Дунав“ също 
да публикува разглежданата статия на д-р Караконовски, с цел „да се даде 
по-голяма гласност“34. 

Здравната тематика остава застъпена и в броевете от следващата кален-
дарна година. Поредните „понятия от медицината, достъпни за всекиго“ се 
появяват в бр. 22 от 8.I.1866 г. и са отново дело на д-р В. Караконовски35. Те 
са посветени на белодробната туберкулоза или „охтиката“, както е по-из-
вестна сред възрожденците. Болестта е също една от широко разпростране-
ните през периода на Възраждането. Акцент в статията е нейната симпто-
матика. „А в болестите е най-важно разпознаването им, защото без него не е 
възможно да захване разумно лечение един добросъвестен и честен лекар“, 
казва като аргумент в своето изложение авторът на публикация36. Подроб-
ният материал с преобладаващо научно съдържание, но и с профилактични 
елементи, е продължен и в следващите два броя на вестника37. 

От началото на февруари 1866 г. вниманието на редактора Т. Бурмов е 
приковано от ключово събитие върху проблема за заразните и епидемични 
болести. Същият споделя: Международната конференция за здравието, 
свикана да издири произхождението и развитието на холерата и да пред-
ложи практически средства срещу едно ново появяване на тази епидемия, 
се събра в вторник, в голямата стая на даирето на Н. И. В. Султанът 
в зданието Галата–Сарай38. Там се обсъжда подробен проект, включващ 
въп роси като изясняване на зараждането на болестта, нейното разпростра-
нение и начините за превенция39. Именно този форум, чийто домакин е Пор-
тата, е една от няколкото съществени прояви на модернизацията в осман-
ското здравеопазване през XIX в.40

Въпросът за епидемията от холера утихва през следващите седмици до 
бр. 42 от 4 VI 1866, който алармира читателите, че „холерата по злощастие 
пак ся появила помежду мусулманите хаджии и достигнала до Суез“41. Въп-
росното сведение предизвестява постепенното подновяване на заразата, 
проблем, който накратко се щрихира и в следващите броеве като количест-
вото на данните поетапно нараства. Така например в бр. 48 вече се поя-
вяват няколко дописки за новото разпространение на болестта в различни 

34 Время, 30 октомври 1865, № 13, с. 1.
35 Время, 8 януари 1866, № 22, с. 1.
36 Пак там.
37 Время, 15–22 януари 1866, № 23–24.
38 Время, 5 февруари 1866 г., № 26, с. 4. 
39 Николова–Манолова, Н. Цит. съч., с. 243.
40 Birsen, B. Plague, Quarantines and Geopolitics in the Ottoman Empire. Edinburgh, 2012, p. 142.
41 Время, 4 юни 1866, № 42, с. 4.
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райони на света, вкл. и в Турция. Тенденцията се затвърждава и по-нататък, 
но внушението, което се създава от тази информация е, че този път тем-
път на развитие на заразата не е като при предходната вълна. В този ред на 
мисли редакцията споделя: Уверяват, чи болестта не ще има сега тука 
никакъв страшен характер, защото било забележено, чи гдето холерата 
ся покаже силна в една година, в другата година ся явявала твърде слаба42. 
Въпреки това „благоразумието налага всекиму дълга да не се позволява ни-
какво отдалечение от правилата на умереността“43. Постепенно след тези 
публикации присъствието на проблематиката утихва до м. септември, ко-
гато отново се появяват индикации за увеличаване на броят на заболелите 
из различни райони, главно в Европа, описани по страниците от втората 
годишнина на вестника44. 

Любопитно сведение по холерния въпрос във в. „Время“ се открива 
вкл. в публикуваното „Слово, произнесено в Охридското елинско учили-
ще, от учителят Г. Григиория Парличева“45. Във въпросната реч с преобла-
даващо религиозно-нравствено съдържание, се прокрадват и някои научни 
постановки по отношение на болестта. „Бог не пуща(т) холерата, а наро-
дите“, казва Пърличев46. Според него заразата идва от Индия, където има 
„блатища широки и от тях се заразява воздухът и людете“. Същият споделя 
още: Бог велит47 чувайсе; изсуши блатата да нямат холера48. От предста-
вения цитат ясно проличава набиращото популярност сред интелигенцията 
научно становище за разпространение на заразата от блатисти местности, 
както се твърди и в статиите на споменатите лекари. В случая обаче инфор-
мацията е поднесена на публиката в опростен вид от страна на популярния 
педагог, предвид естеството на неговите занимания. 

Един от последните материали, свързан със заразните и епидемичните 
болести, по страниците на в. „Время“ разглежда сипаницата, или едрата шар-
ка. Статията е дело на бъдещия д-р Венко Гръмников (ок. 1846/47 – 1874)49, 
който към датата на публикацията все още следва медицина в Букурещ. 
Бур мов споделя, че студентът е изпратил няколко материала, които да бъдат 
отпечатани по страниците на вестника, като в настоящия бр. 9 обнародва 

42 Время, 30 юли 1866, № 50, с. 4. 
43 Пак там. 
44 Вж. напр.: Время, 3 септември 1866, № 4, с. 2. 
45 Время, 6 август 1866, № 1, с. 3–4. 
46 Пак там, с. 3.
47 Казва (бел. В. Терзиев).
48 Время, 6 август 1866, № 1, с. 3–4.
49 Венко Гръмников е роден в Стара Загора. Завършва средното си образование в родния 

си град, а през 1864 г. заминава да следва в Букурещ с издръжката на старозагорската община. 
Дипломира се като лекар през 1870 г. Живее до края на живота си в Татар-Пазарджик. Стефанов, 
В. Цит. съч., с. 196. 
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текст със заглавие „За присажданието“50. Под този термин В. Гръмников 
казва, че би следвало да се разбира: ...да турим под кожата на човекат ма-
терия от една буба на сипаница или на присаждание, за да направи друга 
която да прилича също на сипаница51. Всъщност става дума за форма на 
ваксиниране срещу това заболяване, която масово се практикува от лека-
рите, но и от местни лечители, през Възраждането. Именно ваксинацията 
е едно от преките изражения на постепенната модернизация на българска-
та здравна култура през периода, проличаваща ясно през втората половина  
на XIX в. 

Дискусия

В публикуваните материали във в. „Время“ по отношение на зараз-
ните и паразитни болести се откриват съществени елементи от научното 
медицинско познание, предвид, че авторите им са главно лекари. Изглеж-
да, че именно тези болести и епидемиите, които предизвикват, са един от 
факторите за ускоряване на процесите по навлизане на модерното здравно 
познание сред българите. Някои от първите български дипломирани ле-
кари имат възможност да се изявят и в областта на просветата. Именно 
те, редом с много от българските учители, осъзнават най-ясно необходи-
мостта от запознаването на населението с принципите на съвременната 
европейска медицина, с оглед предпазване на тяхното здраве, особено по 
отношение на епидемиите. Редица въпроси, които присъстват в цитира-
ните откъси, включват и някои от основните начала на профилактиката. Те 
заемат достойно своето място сред обема от книжнина с хигиенно съдър-
жание. „За какво друго наистината е по благословно да ся говори в един 
вестник, сега кога боледуват здравието и животът на читателите му, ако 
не да ги посъветва как да ся предпазят от злото, което се е навесило над 
тях?“, пита риторично читателите си главният редактор на „Время“ Тодор 
Бурмов52. В съдържането на разгледаните публикации присъстват въпроси 
като: поддържането на висока лична, но и обществена хигиена, в смисъла 
на чистота, здравословно хранене, изместване или правилно третиране на 
потенциално опасни за разпространението на зарази елементи от бита като 
отходи, сметища, тресавища, изместване на погребалните зони извън пре-
делите на населеното място и пр., всички белег на навлизащата модерна 
здравна просвета. 

50 Время, 8 октомври 1866, № 9, с. 4. 
51 Время, 8 октомври 1866, № 9, с. 4.
52 Время, 21 август 1865, № 3, с. 1.
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Анализираните извадки от вестника дават възможност на читателя да 
вникне и в механизмите за добиване и подбор на разнообразната по тема-
тично съдържание информация, която съдържа възрожденската периодика. 
Лекарското съсловие като видни представители на интелектуалците сред 
българското възрожденско общество, изглежда са едни от редовните списа-
тели в периодиката. Благодарение на научните си познания, но най-вече и 
поради желанието си да бъдат полезни на своите съотечественици, те при-
гаждат различни здравнопросветни материали да бъдат лесно разбираеми и 
усвоени от четящата публика. Ключова роля има и редакцията, която под-
бира и съчетава тематично получените материали, а също и отправя призив 
към абонатите си да предоставят нови. Самият избор на информационни 
източници за изготвяне на статиите вероятно са предимно чуждестранни 
образци на научната медицинска книжнина, които лекарите добре позна-
ват още от своето следване. Също така те се интересуват и от актуалните 
проучвания, които техните колеги правят по наболели здравни проблеми, с 
което българското общество също достига до съвременните достижения в 
медицината. 

Заключение

Редом с вестниците „Турция“ и „Дунав“ вестник „Время“ е един от ос-
новните източници за актуалното състояние на холерната епидемия от 60-те 
години, както за българското общество по онова време, така и за настоящи-
те проучватели на проблематиката. В него се прилагат подробни статисти-
чески данни за развоя на заразата, както и се предоставят в превод от страна 
на редакцията, всички нови мерки и разпоредби в тази връзка. Те важат 
не само за столицата, но и за провинциите, с което се подчертава ролята 
на информационния носител53. Самият редактор Тодор Бурмов, макар и да 
няма медицинско образование, чрез сътрудничеството с български лекари, 
които публикуват здравнопросветни материали по страниците на „Время“ 
също допринася със своите действия за развитието на здравната култура 
сред българите. Ето какво споделя Бурмов във връзка с една от статиите на 
д-р В. Караконовски: Желателно е и другите наши учени да употребяват, 
като него, свободното си время и да пишат по какъвто предмет по могат 
за в полза на нашът беден и неразвит народ54. 

Призивът вероятно е чут от мнозина, които приемат каузата присърце 
и след спирането на в. „Время“. От края на 60-те години по-специално през 

53 Мучинов, В. Цит. съч., с. 91. 
54 Время, 8 януари 1866, № 22, с. 1.
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70-те години на XIX в. и до Освобождението, по страниците на възрож-
денския печат, са публикувани множество статии със здравнопросветен ха-
рактер от страна на редица лекари, учители и други просветители, които до-
принасят за обогатяване и развитие на здравната грамотност на българите.

Благодарности на целия екип на проекта „От черната смърт до хо-
лерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV – 
XIX в.“ за предоставената възможност за участие в научния форум!

THE PROBLEM OF CONTAGIOUS AND EPIDEMIC DISEASES  
ON THE PAGES OF THE REVIVAL NEWSPAPER “VREMYA”

Vladimir Terziev, PhD student
Sofia University
Full-time phd student in the history of the Bulgarian Revival at the Department 
of “History of Bulgaria”, Sofia University

Аbstract. In the mid-1860s, when a great cholera epidemic was raging in the Ottoman 
Empire, numerous publications related to the problem appeared in Bulgarian periodicals. 
The newspaper Vremya, edited by Todor Burmov, was published during this period (1865 – 
1867). The Bulgarian readership was given instructions based on the experience of foreign 
physicians such as French, German and other specialists who study cholera, but Bulgarian 
health specialists such as Dr. Vasil Karakonovski also showed their observations; Dr. Ven-
ko Gramnikov; Dr. Stoyan Chomakov and others. Among the diseases are also smallpox 
or smallpox, otitis and others. Researchers have the opportunity for a detailed analysis of 
anti-epidemic measures and guidelines during the Renaissance, making a comparison with 
the present. The main contagious diseases that the then population struggled with stand out, 
as well as one of the main ways to spread health education – through the print media.

Keywords: Bulgarian Revival, infectious diseases, cholera, periodicals, doctors educators
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Голямата лондонска чумна епидемия –  
здравни мерки и социални отражения

Албена Симова
Исторически факултет, СУ

Резюме. Голямата лондонска чумна епидемия (1665), отнела живота на около 
100 000 души, оставя трайна следа в историческата памет. Статията има за цел да 
анализира ефективността на предприетите на централно и местно ниво противоепи-
демични мерки. Тази задача изисква да бъдат разгледани традиционните за ранномо-
дерната епоха възприятия за чумата. На база на историческите сведения от епохата е 
отразена и реакцията на обществото спрямо приложените рестрикции, целящи огра-
ничаването на заразата.

Ключови думи: епидемия, медицина, Голямата лондонска чумна епидемия

Увод

Историците отдавна са се обединили около тезата, че епидемиите не 
могат да бъдат изследвани без да бъдат поставени в контекста на икономи-
ческата, социална, културна и политическа история. Разпространението на 
болестите несъмнено е резултат от продължително взаимодействие меж-
ду еволюиращи патогени, пренасяни чрез насекоми или други животни, и 
човешките социални мрежи. Освен това епидемиите могат да бъдат раз-
гледани като лакмус, разкриващ силните и слаби страни на обществата и 
държавите, които покосяват – едни показват крехкост, други устойчивост, 
а някои дори биват подсилени в резултат на катаклизма. Историците проя-
вяват все по-засилен интерес към икономическите ефекти от епидемиите, 
като мнозина определят черната смърт (1347 – 1353) като главен фактор за 
дивергенцията между Европа и останалия свят. 

Интересът към различните аспекти на чумните епидемии в исторически 
план не е константен. В хода на Втората чумна пандемия, започнала с чер-
ната смърт и продължилa до началото на XIX в., се разпространяват хиля-
ди трактати в рамките на Европа. Във века на Просвещението доминиран 
от вярата в разума, науката и човешката изобретателност, вниманието към 
деструктивните сили на чумата затихва. Модерните исторически изслед-
вания на епидемиите започват през 30-те години на XIX в. в контекста на 
пандемията от холера. Към края на XIX – началото на XX в., в резултат на 
избухналата чумна епидемия в Хонг Конг (1894), интересът към смъртонос-
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ната зараза се задълбочава. През XX в. откритите нови вируси и установени 
случаи на познати болести, но на нови места, насърчават проучванията на 
чумните зарази. Историци, експерти по обществено здраве и медицински 
специалисти възприемат чумата като „големия учител“, спомогнал за разви-
тието на способите за борба с инфекциозните заболявания.

И в началото на XXI в. хората в световен мащаб изпитват нарастващо 
чувство за уязвимост по отношение на заразните болести. Лабораторните 
изследвания на различни патогени непрекъснато продуцират ново знание, 
разпространявано чрез различни комуникационни канали, което повиша-
ва тревожността на обществото и засилва интереса към преломни събития 
като черната смърт. Пандемията от Ковид-19 предизвика огромна неси-
гурност относно бъдещето, като не остана съмнение, че ще трансформира 
дълбоко и необратимо нашите общества. С убеждението, че миналото ни 
помага да разберем настоящето, а настоящето изисква да преосмислим ми-
налото, историците отново обърнаха поглед към наследството на чумните 
епидемии.

Обект на изследване на настоящата статия е Голямата лондонска чумна 
епидемия от 1665 г. В рамките само на век английската столица е покосена 
неколкократно от заразата , но именно голямата чума остава траен отпеча-
тък в историческата памет поради драматичните демографските последи-
ци. Въпреки, че точният брой на жертвите е трудно да бъде изчислен, исто-
риците се обединяват около тезата, че от около 500-хилядното население на 
Лондон 100 000 стават жертви на епидемията. 

Изследването ще се фокусира върху социалните измерения на епидеми-
ята. Ще бъдат разгледани традиционните за ранномодерното общество въз-
приятия за чумата. Ще бъде направен и опит за оценка на ефективността на 
предприетите мерки на централно и местно ниво. На база на историческите 
сведения от епохата ще бъде отразена и реакцията на обществото, спрямо 
приложените рестрикции, целящи ограничаването на заразата.

Историографски преглед

Ранномодерните общества живеят с яркия спомен за отминали вече 
епидемии, съхранен в колективната памет и ярко изразен в литературата 
и художествените изкуства. Голямата лондонска чумна епидемия е много 
добре документирана, което е причина да предизвиква подчертан интерес 
от страна на историците и до днес. Популярността ѝ се дължи на две про-
изведения: „Дневника“ на военноморския администратор Самюъл Пийпс 
(1633 – 1703) и „Дневник на чумавата година“ (1722) на Даниел Дефо. 
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Наситената биография на С. Пийпс, неговата обществена дейност, поз-
нанствата му с бележитите фигури от епохата, допринасят за пълнокръвна-
та картина на английската столица в бурното десетилетие, започнало с Рес-
таврацията на Стюартовата династия през 1660 г. От най-ранните слухове за 
болестта до ежедневните срещи с трупове, лежащи по улиците на Лондон, 
Пийпс преплита описанията на Голямата епидемия с по-обикновените съ-
бития от ежедневието си. За него чумата е едно от многото събития, които 
изпълват динамичната 1665 година. Но, макар и през призмата на микро-
история, дневникът съдържа ценни свидетелства за чумната епидемия от 
1665 г., разкриващи демографските, икономическите и социалните после-
дици от катастрофата.

Дневника на Дефо е роман, написан през 1722 г. в контекста на послед-
ната голяма чумна епидемия в Европа – тази от Марсилия (1720). Разказът е 
под форма на дневник, разказан от Х.Ф. – заможен седлар от средната класа. 
Романът е смесица от фактологически проучвания, спомени и въображение 
и по всяка вероятност истории, разказани на Дефо от негов чичо, останал 
в Лондон по време на цялата епидемия от 1665 г. И макар да представлява 
историческа фикция, „Дневник на чумавата година“ често се използва от 
изследователите като извор, тъй като повествованието е базирано на статис-
тически данни и сведения от първа ръка. 

Сведения за Голямата лондонска чумна епидемия се съдържат в съчи-
ненията на здравни специалисти, проповедници, лични дневници. Важен 
източник за разпространението и мащабите на епидемията представляват 
т.нар. Списъци на смъртните случаи, на които ще бъде отделено внимание. 
Статистически данни за демографията черпим и от регистрите на лондон-
ските енории. 

Голямата лондонска чума е обект на редица съвременни исторически 
изследвания. Освен множество статии и глави от книги, цели монографии 
са посветени изцяло на епидемията от 1665 г. Без претенция за изчерпател-
ност, от монографичните разработки особено внимание заслужават изслед-
ванията на Джордж Бел, Дороти и Лойд Муут и Стивън Портър. Подчерта-
ният интерес е резултат от богата изворова база, позволяваща осветляването 
на различни аспекти на този катаклизъм – демографските последици, соци-
алните и икономическите измерения, отражението на чумата в света на ли-
тературата и изкуството. Обширната историография предразполага, както 
към направата на обобщения, така и към очертаването на някои дискусион-
ни моменти. Въпросите свързани е епидемиологичните характеристики на 
чумата, ефикасността на предприетите мерки, демографските последици в 
дългосрочен план са обект на историографски дебати. 
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Съвременните разработки се стремят да оценят приноса на епидемията 
за развитието на медицината и въвеждането на хигиенно-санитарни мерки в 
градската среда. Всъщност самата епидемия, може да бъде използвана като 
лакмус, разкриващ важни социални промени в ранномодерното английско 
общество като задълбочаващото се социално неравенство. 

Разпространение на чумата

За английската столица годините 1665 и 1666 са период на огромни 
изпитания, предизвикани от чумната епидемия, Големия лондонски пожар 
(1666) и Втората англо-холандска война (1665 – 1667). 

Факт е, че до края на XIX в. причинителят на бубонната чумата оста-
ва неизвестен , но въпреки липсата на точна епидемиология, лондончани 
били наясно с проявите и прогреса на заболяването. Известно било, че из-
бухването на епидемии в Англия е предшествано от епидемии на конти-
нента. Чумата попада в общественото полезрение през есента на 1663 г., 
като в лондонските кафенета плъзва мълвата, че болестта е достигнала 
Амстердам. Към края на 1663 г. Kралският съвет издава заповед корабите 
от холандската столица да бъдат поставени под карантина, а на 31 август 
1664 г. е поставено ембарго върху всички плавателни съдове, идващи от 
Обединените провинции. Наред с опитите да се ограничи заразата, англи-
чаните се подготвят за поредната война с холандците, така че защитата на 
моряците и други свързани с флота институции се превръща в приоритет. 
През 1664 г. в холандската столица жертвите на чумата наброяват около  
24 000, а в Англия са малцина, но въпреки първоначалния успех гранични-
ят контрол не успява да спре заразата. Всъщност въпросът относно „вноса“ 
на чумата от Холандската република остава спорен. Съвременници като 
д-р Томас Коук и д-р Натаниел Ходжис считат, че болестта е пренесена 
чрез холандски вносни стоки. Според други наблюдатели, от ендемичен, 
чумата придобива епидемичен характер, поради обстоятелства свързани с 
повишените температури и увеличаването на населението в Лондон. През 
зимата на 1664 г. в английското пристанище Ярмут се наблюдава зачестя-
ване на единични смъртни случаи. В същото време зрелищното астрономи-
ческо явление преминаване на комета бива тълкувано като пророчески знак 
за наближаваща гибел.

Първите данни на регистрирани случаи предизвикват противоречиви 
реакции. Кралят получава писмо от флотската администрация в Ярмут да 
не се тревожи, като вината за смъртните случаи е стоварена върху жените 
търсачи, обвинени в некомпетентност и корумпираност. Този опит за пре-



93

небрегване на опасността несъмнено допринася за разпространението на 
епидемията. Причините за съзнателното неглижиране на първите сигнали 
за връщането на заразата може да си обясним с тревогите на обществото, 
които осъзнават чумата като заплаха за личната репутация, бизнес интере-
сите и гражданските свободи. В лондонския печат слуховете за увеличава-
щия се брой заразени са изобличени като фалшиви новини. Жителите на 
града все още таили надежди, че чумата е присъща за най-бедните слоеве, 
че поразява мръсните, пренаселени покрайнини и няма да достигне хубави-
те квартали. През април 1665 г. данните от Списъците са колебливи, но към 
края на месеца всеобщ смут обзема населението, което се потвърждава от 
Дневника на Пийпс. В рамките на месец, през мръсните улици и открити 
канали заразата достига Лондонското сити. На 9 май е регистриран първи-
ят смъртен случай отвътре градските стени, в близост до дома на Пийпс в 
Ситинг Лейн. Според мълвата, жертвата е французин, пристигнал в гра-
да, за да избегне заразата. Френската „следа“ откриваме и в описанието на  
Д. Дефо. Историята за французите пренесли холандски стоки и по този на-
чин „отворили кутията на Пандора“ се превръща в легенда.

Епидемията достига пик през август и септември, когато седмично ре-
гистрираните смъртни случаи достигат 6000 души. С напредването на есен-
та, заразата постепенно отшумява, а към края на 1665 г. животът в столица-
та бавно се връща към нормалността. 

Статистиката

През XVII в. вече се води статистика, която е достъпна за грамотна-
та част на населението. Т.нар. Списъци на смъртните случаи, издавани от 
Дружеството на енорийските служители и публикувани всеки четвъртък, 
предоставят данни за 130 лондонски енории за периода декември 1664 – де-
кември 1665 г. В тях са отразени няколко демографски детайла: броят на 
погребенията във всяка енория, погребенията на починали от чума, както и 
общия брой погребения в града (Сити) и покрайнините. Тези печатни изда-
ния, съчетаващи характеристиките на новини, общественоздравни мерки и 
научни публикации, се превръщат в доходен бизнес. Tе стоят и в основата на 
обособяването на демографията като научен дял, благодарение усилията на 
Джон Граунт (1620 – 1674). В своето изследване „Природни и политически 
наблюдения, направени на база на Списъците на смъртните случаи“ (1662), 
той не само обобщава наличните статистически данни, но прави задълбочен 
анализ на съотношенията раждания–смъртност; мъже–жени; деца–възраст-
ни. Граунт анализира и методи, чрез които да може да прог нозира разпрос-
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транението на чумата, като се проучи къде са настъпили смъртните случаи 
сред населението. Според него „Списъците“ не успяват да отразят мащабите 
на епидемията, поради съмнителната компетентност на т.нар. търсачки, на-
товарени със задачата да определят причините за настъпила смърт.

В своя дневник С. Пийпс често се позовава на този вид статистически 
данни, като си дава сметка, че от една страна, в бедняшките райони не все-
ки смъртен случай от чума може да бъде регистриран, а от друга, квакери-
те, евреите и други религиозни малцинства не отбелязват погребенията с 
траурен звън. При всички положения трябва да се подчертае, че Списъци 
на смъртните случаи не отразяват в пълнота демографските последици от 
Голямата епидемия.

За произхода на болестта

Преди да бъдат анализирани противоепидемичните мерки, е необходи-
мо да се обърне внимание на начина, по който била възприемана болестта в 
ранномодерната епоха. Основните теории за разпространението на чумата 
се уповават на религията, идеята за миазмата и астрологията.

Традиционно чумата е тълкувана като божие наказание за цялото обще-
ство, и поради това опитите за омилостивяването на Всевишния включват 
пост, публични молитви, специални служби в катедрали, абатства и ено-
рийски църкви. Въпреки опитите на властите да ограничат струпванията на 
хора, особено от различни социални прослойки, църковните служби, за раз-
лика от повечето други събирания, не са напълно ограничени. Лесно може 
да се предположи, че внушението за неуязвимост при участие в тези групови 
прояви, е причина за смъртта на мнозина, като това е осъзнато от съвремен-
ниците. Д. Дефо отбелязва: „Наистина нямаше нищо по-странно от това да 
видиш с каква смелост хората отиваха на богослужение дори по време, кога-
то се страхуваха да излизат извън къщи по каквато и да било друга причина“.

Необходимостта да омилостивят гнева на свръхестествените сили се 
съчетава с нуждата да се посочат изкупителните жертви. В епохата на Ре-
формацията, както сред католическите, така и сред протестантските общ-
ности избуяват едни от най-примитивните суеверия. Магьосници и вещици 
биват набеждавани за истински причинители на епидемиите. По време на 
голямата чума от 1665 г. е публикувана поемата на Уилям Остин „Анато-
мия на заразата“, която приканва „със сухи дървета вещицата да се изгори“.

Традиционно чумните епидемии дават тласък и на антисемитизма. Тук 
трябва да се отбележи, че за разлика от черната смърт по време на лондон-
ската епидемия от 1665 г. евреи не са горени на клади.
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Наред с религиозните възприятия, другото популярно схващане за раз-
пространението на болестта е свързано с миазмата. Тази теория произхожда 
от Древна Гърция и остава популярна до средата на XIX в., когато е из-
местена от науката за микроорганизмите. Смята се, че зарази като чума, 
малария, холера се разпространяват чрез „лош въздух“, предизвикан от из-
парения от гниене на органични материя от почвата или от земните недра в 
катастрофално съчетание с разположението на небесните тела. Въз основа 
на тези представи, още през 1388 г. английският Парламент забранява из-
хвърлянето на тор в реките. Мерките предвиждали също пречистването на 
въздуха чрез огньове и силни аромати, пресушаване на блатата, почистване 
на улиците. 

Съществен принос в дебата за произхода на чумната болест изиграва 
едно съчинение на д-р Джироламо Фракасторо (1478 – 1553). В него биват 
разграничени 3 начина за предаване на зараза – от човек на човек, инди-
ректен – чрез предмет, докоснат от заразноболен и безконтактна трансми-
сия на болестта. Италианският учен възприема идеята на някои антични 
автори, че светът се състои от невидими атоми. Градивните частици на 
болестите са наподобени на семена (seminaria). Подобно на семенца, тези 
частици могат да се пренасят чрез въздуха и да заразят човек. Тези идеи 
достигат до Лондон, а изразът „семена на заразата“ навлиза в областта на 
медицината.

Дебатът между онези, които вярват в заразната природа на болестите, и 
онези, които се придържат към концепцията за миазмата, се води от векове. 
От една страна, привържениците на миазмената теория твърдят, че един-
ственият начин да се противодейства на потенциалното разпространение 
на болестта е поставяне на ароматни билки или свещи между здрав и бо-
лен човек и палене на огньове по улиците. Особено значение се отдава на 
сезоните и климата, като пролетта в най-голяма степен предразполага към 
избухване на епидемии, тъй като слънцето огрява влажната почва, причиня-
вайки видими изпарения над земята. Макар и да е обяснявана чрез процеси, 
случващи се на земята, концепцията за „лошия въздух“ има тясна връзка 
със свръхестествени сили. За нейните привърженици, много важна е ро-
лята на Бог, който дирижира астралните явления, които са определящи за 
състоянието на въздуха. В Англия привърженик на тези идеи е прочутия 
д-р Уилям Богхърст.

От другата страна, постепенно се утвърждава идеята за заразните свой-
ства на болестите. Самият Бокачо, във встъплението на „Декамерон“, опис-
ва чумата като преносима „от болни към здрави, по много особен и чудотво-
рен начин“. Според д-р Натаниел Ходжис болестта е заразна и не се предава 
само по въздуха чрез „чумни пари“. Той предполага, че инфекцията достига 
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Лондон чрез холандски внос на турски бали памук или коприна, имащи 
свойството да бъдат преносител на заразата.

Широкото прилагане на карантинните мерки в хода на Втората пан-
демия, също подчертава възприемането на чумата като заразна болест. 
Всъщност, въпреки ненаучния си характер, самата миазмената теория се 
доближава до модерното разбиране на механизмите на зараза. Поквареният 
въздух, пренасян чрез тъкани или животинска козина, превръща хората и 
животните в преносители на болестта. Въпреки това, непредсказуемият и 
мистериозен начин, по който чумата се появява и изчезва, както и начи-
нът, по който се разпространява произволно от едно място на друго, осуе-
тява категоричното признание от медицинската общност на нейния заразен  
характер.

Медицинският контекст

В хода на Втората пандемия медицинската общност се стреми да разбе-
ре произхода на чумата и да контролира разпространението ѝ, използвайки 
както знания, придобити от публикуваните трактати, така и от личен опит. 
През 1348 г., когато чумата навлиза в Европа, средновековната медицинска 
традиция е добре установена в по-голямата част от континента. Творбите на 
Авицена, Гален от Пергамон, както и някои части от корпуса на Хипократ 
били широко разпространени. Средновековните европейски лекари нямали 
опит с катастрофални епидемии, но медицинската литература се позовавала 
на гръко-арабската традиция. 

Още по време на черната смърт са написани значителен брой тракта-
ти, посветени на чумата. Те разглеждат три основни въпроса: кои са при-
чинителите на чумата, превантивните мерки и как да се лекуват заразените 
пациенти. Несъмнено, въпросът за лечението е оставен на заден план тъй 
като, както отбелязват някои от авторите „болестта почти винаги има фатал-
ни последици“.

В Англия, подобни съчинения се появяват през XVI в. Важно е да се 
отбележи, че повечето от тях били насочени към по-широката обществе-
ност, което е показателно за взаимодействието между медиците и цивилната 
власт. Като пример може да се посочени монографията на Саймън Келуей, 
анализираща предпазните мерки и начините на лечение на чумата. Той пре-
поръчва три превантивни средства: измолване на божията милост, бягство 
от заразения район, хигиена и балансирана диета. Съветите са да се избягва 
месото (особено козе и овче) и да се консумира повече риба. Любопитно е да 
се отбележи, че в ранномодерната епоха чумата се свързвала и с прекомерна-
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та консумация на плодове. Келуей дава и различни рецепти за приготвяне на 
миришещи смеси, които да се носят близо до сърцето. Опи сани са подробно 
и превантивните мерки, които лекарите да съблюдават при посещение на 
заразен пациент. Те са изцяло базирани на идеята за пречистване на въздуха 
чрез огън и сладки аромати. Още в уводната част Ке луей отбелязва, че е 
избрал да пише на английски, а не на латински език, за да могат бедните 
хора, които най-много се нуждаят от медицинска помощ, да прочетат и раз-
берат съветите му. Всъщност, голяма част от издадените противоепидемич-
ни предписания през 1665 г. са заимствани от неговия текст.

Трябва да се посочи, че и през XVII в. методите на лечение остават ба-
зирани на вековното учение, според което болестите се дължат на липсата 
на баланс между четирите телесни течности: кръв, жълта жлъчка, черна 
жлъчка и слуз (лимфа), а лечението предвижда съответно кръвопускане, 
повръщане, потене, прочистване на организма. За разлика от лечението на 
сифилис, медицинският отговор на чумата остава относително неинвази-
вен. Ранномодерните трактати препоръчват кръвопускане само в първите 
дни на инфекцията и то само ако пациентът е достатъчно силен и ако още 
не са се появили чумните рани.

Повече внимание се отделя на превантивните мерки насочени към пре-
чистването на въздуха. Някои рецепти изброяват десетки съставки за при-
готвянето на ароматни билета, като най-предпочитани са смокини, орехи, 
индийско орехче и всякакъв вид „сладко“ миришещи билки. Въпреки впе-
чатлението, че не вярва особено в ефективността на тези средства на защи-
та, С. Пийпс споменава, че е бил принуден да си купи тютюн за дъвчене и 
смъркане, когато работата му го принуди да доближи инфектирани къщи. 
Всъщност, колкото по-тясно чумата се обвързва с бедността, толкова пове-
че се отдава значение на лошите миризми, причинени не само от процеси 
на гниене, но и от зловонния въздух, типичен за пренаселените столични 
общежития.

Това, което може да се обобщи е, че в хода на Втората чумна пандемия, 
липсват оригинални опити за обяснение на болестта. До края на XIX в. чу-
мата остава чужда, мистериозна, с извънземен произход, а жестоката симп-
томатика на болестта, кара хората да я тълкуват като неизбежно и фатално 
проклятие.

Но въпреки липсата на успешни методи за лечение или нова медицин-
ска философия, чумните епидемии стимулират повишен интерес към меди-
цината. Текстовете за самодиагностика и лечение стават все по-разпростра-
нени. Медицинските трактати често се отпечатват на народен език, което 
предполага, че представляват интерес за по-широка част от населението, а 
не само за елитни лекари с университетско образование.
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Въпреки скромния първоначален успех, медицинската общност подпо-
мага централната и местна власт в опитите за предотвратяване и контро-
лиране на епидемиите от чума. Кралската лекарска колегия, основана през 
1518 г. изиграва важна роля в борбата срещу чумните епидемии. И през 
1665 г. тя съветва местните власти и наред с рутинните задължения осигу-
рява медицински грижи на инфектираните. 

Противоепидемичните мерки

Мерките срещу чумата се предприемат на различни властови нива. В 
хода на 1665 г. крал Чарлз II и Тайният съвет издават разпоредби, касаещи 
ограничаване на заразата. Парламентът избягва свиквания на заседания и се 
оказва по-пасивен в борбата срещу епидемията. Столичната местна власт 
също издава предписания насочени към енориите, отговорни за спазването 
им. Предприетите през 1665 г. мерки до голяма степен преповтарят по-ста-
ри разпоредби.

Карантината

Високата смъртност и трудностите при лекуването на чумата са причи-
на усилията да бъдат насочени главно към превенция на болестта. Основни-
ят способ си остава сегрегацията на заразените от здравите. На макрониво, 
се прилагат ограничения при придвижването в страната, като напр. изиск-
ването на здравни сертификати. Мярката, която е най-широко прилагана, 
най-дискутирана и съответно критикувана от обществото е прилагането на 
карантина: затварянето на домовете (познато като Shutting up) и приютите 
(pesthouse). В началото на 1665 г. в Лондон съществуват само 5 приюта, и 
въпреки усилията да бъдат изградени нови, те остават крайно недостатъч-
ни. Дефицитът на ресурси и липсата на по-мащабна организация превръ-
щат домашната карантина в най-разпространеният подход за контролиране 
на епидемията.

Мерките предвиждат под карантина да се постави, не само заразеният, 
но и всички живеещи с него, което при по-бедните жители, може да се рав-
нява на няколко семейства. Традиционно карантината продължава 40 дни, 
но при смъртен случай в домакинството, можело да се удължи. Издадените 
заповеди предоставят подробно ръководство за прилагане на карантината, 
a изпълнението им било поверено на енориите. Важна функция изпълняват 
т.нар. търсачи, които установяват случаи на зараза и са отговорни за поста-
вянето на домовете под карантина. Те имат грижата и за това лицата под ка-
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рантина да получат медицинско лечение и необходимите хранителни запаси. 
Карантинираните домове се охраняват денонощно от двама пазачи, а вра-
тите се маркират с кръстен знак и надпис „Господи, имай милост към нас“.

За да се погрижат за болните, градските власти и енориите наемат сес-
три и лекари. Общо четирима лекари са назначени по време на епидемията 
от 1665 г., като трябва да се има предвид, че по-богатите жители имат свои 
лични лекари. Медиците обикновено диагностицират случаите на чума и 
преценяват шансовете за оцеляване. След това те могат да извършат меди-
цински процедури като кръвопускане или най-често принудително изпо-
тяване и да предпишат на пациента някои лекарства или средства за пре-
чистване на въздуха. По-голямата част от медицинските грижи се осигурява 
от сестри, които обикновено нямат медицинско образование. Те се позо-
вават на популярното знание и служат по-скоро за утеха на болните. От 
свидетелства от първа ръка е видно, че биват възприемани като „грозни, 
мръсни, магарици, които предпочитат да окрадат пациентите си, отколкото 
да се грижат за тях“.

Лондончанинът Томас Кларк ни оставя едно от редките свидетелства, 
описващи живота на карантинираните. Той прекарва затворен в дома си 
общо три месеца, губи две от децата си, и е свидетел на заболяването на 
други три. Неговото емоционално описание разкрива тъгата от самотата, 
неестествената, но необходима дистанция, която „пречупва духа и кара сър-
цето да кърви“. Неговата мъка се подклажда и от невъзможността близките 
му да бъдат изпратени в последния им час. В колективната памет каранти-
ната се възприема като нехуманна мярка, водеща до преобръщане на тра-
диционните ценности. Хората биват лишени от възможността да проявят 
милосърдие, състрадание, грижа към ближния. Кръстният знак на врата се 
отъждествява със стигма, заразените се превръщат във врагове на държава-
та. В полемични текстове карантината се обрисува като противоречаща на 
божиите повели.

Съвременниците обръщат внимание както на емоционалния така и на 
чисто практичния ефект от прилагането на домашна карантина. Според  
д-р Н. Ходжис, карантинирането на здрави и болни в една къща, излага на 
сериозен риск здравите. Според него маркирането на вратите на заразени-
те, също има негативен ефект, тъй като ги е лишило от навременна грижа. 
Той препоръчва болните да бъдат отделени от здравите в отделни места за 
настаняване. Съвременниците твърдят, че лошият въздух, задържан в до-
мовете, и дори страхът, причинен от карантината, се отразяват пагубно на 
здравето.

Наред с религиозните и морални съображения, карантинните мерки 
биват критикувани и заради пагубния ефект върху икономиката. В пика 
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на епидемията търговията в града замира, поради ширещата се бедност, 
по-малкото работещи търговци и занаятчии, и наложените рестрикции. 
Наб людателите фокусират внимание и върху задълбочаващото се социал-
но неравенство. По-богатите предпочитат да напуснат града, така че тра-
диционно карантинирането се прилага към по-бедните прослойки. В ко-
ментари на съвременници е отразено, че мерките не се прилагат с еднаква 
стриктност спрямо бедните и онези с богатство и влияние. 

Прилагането на карантинните мерки на практика се оказва трудно из-
пълнима задача. В средата на септември 1665 г. Пийпс отбелязва, че ка-
рантините вече не се съблюдават и по улиците е възможно да се натъкне 
на заразени хора. Не достигат хора, които да следят за спазването на огра-
ниченията, а и не липсват случаи на съзнателно заобикаляне на забраните.  
Д. Дефо дава съобщава за най-различни трикове прилагани с цел заобикаля-
не на рестрикциите, като например подкупването на „търсачите“. С. Пийпс 
ни оставя поразяващия разказ за едно голо бебе, изнесено тайно от дома на 
карантинирано семейство, за да получи шанс да оцелее. Тази случка илюс-
трира не само опасенията от принудителното затваряне на хора в заразени 
къщи, но и възприемането на платовете като преносител на заразата. 

Непопулярната мярка предизвиква страх от граждански бунт. Показа-
телно е, че едно от първите действия на правителството в ранните етапи на 
епидемията е прогонването на бившите войници от Парламентарната армия 
от Лондон. Въпреки опасенията, противоепидемичните мерки не предиз-
викват големи вълнения, а неподчинението се ограничава до дребни прес-
тъпления и отказ да се спазват обществено здравните разпоредби.

Дилемата „Да останеш или да напуснеш“

Другата мярка, считана за най-ефикасна и по време на предишни епи-
демии, е бягството от града. Възможността лондончани да напуснат столи-
цата, несъмнено се определяла от материалното им състояние. Да потърсят 
спасение извън града било възможен вариант за най-богатите жители и за 
заможните джентри от средната класа.

През последната третина на юни 1665 г. смъртността е около 170 души 
на седмица. Кралят и дворът се евакуират града, най-богатите енории, като 
Ковън Гардън и Уайтхол, опустяват. През първата седмица на юли прибли-
зително 30 000 лондончани напускат града, последвани от хиляди по-късно. 
Изчислено е, че масовото изселване достига общо 200 000 бегълци. Мнози-
на взимат решението да напуснат пеша и да спят в палатки на полето. Други 
намират спасение, като остават в самото сърце на града, настанявайки се в 
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налични лодки по р. Темза. Въпреки трудностите и рисковете за най-бедни-
те, тази миграция засяга всяка класа и всяка област в страната.

Пийпс евакуира майка си и съпругата си в пристанището Улидж. Сами-
ят той често ги посещава, но споделя, че при визитите си извън столицата 
среща страховете на хората и се усеща принуден да лъже, че не живее в 
Лондон. Прави впечатление, че неговото поведението, на фона на епиде-
мичната обстановка, е доста противоречиво. От една страна, той изпълнява 
предписанията на властта, от друга позовавайки се на божията воля, неот-
клонно изпълнява служебните си и обществени дела. Пийпс продължава да 
организира вечери, да се среща с приятели и да се грижи за служебните си 
задължения. 

Джон Ивлин също евакуира жена си от Лондон, и подобно на Пийпс, по-
сещава нейното убежище. В разказите им не споделят притеснения, че биха 
могли да пренесат заразата на съпругите си. Много сведения демонстрират 
опасенията на хората, живеещи в провинцията, че бегълците от Лондон но-
сят заразата със себе си. Даниел Дефо подчертава, че хората от по-бедните 
слоеве са посрещнати много враждебно, често лишени от подслон и храна. 
Това ги принуждава да се местят от едно място на друго, докато накрая не 
се видят принудени да се върнат обратно в града. Всъщност масовото завръ-
щане, особено на по-бедните лондончани в началото на октомври е причина 
епидемията да продължи и през зимните месеци. Макар че е трудно да се 
изясни до каква степен лондончани са отговорни за разпространението на 
болестта извън града, Голямата чумна епидемия не се ограничава само до 
столицата. Особено засегната е Източна Англия. В Колчестър, известен с 
текстилното производство, чумата поразява около 5000 души, което води до 
колапс на местната икономика. Може да се обобщи, че много малко окръзи 
остават незасегнати от инфекцията, като броят на смъртните случаи в про-
винцията достига 100 000 души през 1665 г.

Всяка епидемия поставя трудния въпрос за намирането на баланс меж-
ду личния и обществения интерес. От една страна напускането на огнищата 
на заразата се считало за най-добрата превенция – животът е божи дар, кой-
то трябва да бъде пазен. Но това бягство се възприемало и като опит да се 
избегне божието наказание, остро порицаван в морализаторските трактати. 
Най-бедното население остава без храна и медицински грижи, на произвола 
на съдбата. По наблюденията на протестантския проповедник Томас Вин-
сент „сега гробът отваря устата си, за да приеме телата им, а адът отваря 
устата си, за да приеме душите им“.

Като най-печално известна остава евакуацията на лондонските лекари. 
Несъмнено паниката е един от мотивите, но има и финансова причина, ле-
карите да последват заможните лондончани в провинцията. В коментари-
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те на протестантските проповедници личи единодушие, че духовниците и 
градските магистрати не бива да напускат града, но докторите не са призо-
вавани да останат, с изключение на онези, назначени от градската управа. 
Такъв е случаят на д-р Натаниел Ходжис (1629 – 1688), който е от малцина-
та лицензирани медици останали в Лондон в разгара на епидемията. Бога-
тият му опит е описан в неговото съчинение „Инфекция…“, публикувано на 
лат. език през 1672 г. (англ. превод излиза през 1720 г.). 

Отсъствието на медицинските специалисти от етичния дебат за „бяг-
ството“ е показателно за тяхната обществена роля. В повечето случаи лека-
рите сключвали договори с отделни пациенти за определено лечение. Част-
ните лекарски практики не изпълнявали държавна служба, за това и не били 
задължавани да останат в огнищата на заразата. Според мнозинството ле-
кари, дългът им бил изпълнен чрез даването на съвети и предписания – т.е. 
тяхното присъствие в града не се считало за необходимо. Повечето медици 
от Лекарската колегия, вкл. нейният председател сър Едуард Алстън напус-
кат Лондон по време на епидемията от 1665 г. От трактати, занимаващи се 
с този етичен въпрос, може да се обобщи, че лекарите не били натоварени с 
моралната отговорност да останат в града. 

Напускането на лицензираните доктори стимулирало дейността на не-
квалифицираните лечители. От самото създаване на Лондонската лекарска 
колегия, нейното монополно право за лиценз на медицинските специалис-
ти, става обект на разгорещени дебати. Сред най-дейните критици на Ко-
легията са привържениците на учението на швейцарския учен Парацелз, 
чиято медицинска философия била съсредоточена върху химическите екс-
перименти. В хода на чумните епидемии, нелицензираните медици оправ-
давали практиките си чрез два аргумента: благотворителност и неотлож-
ност. Алхимици медици предлагали на отчаяните лондончани лечения със 
соли, сяра, живак и течно злато. Положените от тях грижи за изоставеното 
население им дало основание да продължат да упражняват професията без 
лиценз и след края на епидемията.

Дилемата „Да останеш или да избягаш от града“ освен морални изме-
рения има пряка връзка с икономическите и социални последици от епи-
демията. Всички хроники за чумата наблягат върху застоя на търговията, 
затварянето на магазините и църквите, преустановяването на всяко развле-
чение. В дневниците си С. Пийпс и Дж. Ивлин подчертават пагубните пос-
ледици от епидемията върху търговията, която представлява гръбнака на 
английската икономика. Богатите търговци предпочитат да напуснат града, 
вносните стоки са подлагани на карантинни мерки, търговията със заразе-
ни пристанища е преустановена. Ситуацията допълнително се усложнява и 
поради насилственото вербуване на моряци за флота, заради подготовката 
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за войната срещу холандците. Самите моряци са държани в карантина, тъй 
като чумата е възприемана като сериозна заплаха на боеспособността на 
Англия. Вътрешната търговия също търпи ограничения. Шотландия налага 
забрана на търговията с Лондон. За да получи необходимото продоволствие 
за оцеляване на столичното население, Кралският двор предлага компенса-
ция на търговците, които превозват храна към Лондон и гарантира, че моря-
ците от търговските кораби, които търгуват с Лондон, ще бъдат освободени 
от насилственото завербуване за Кралския флот. Бягството на заможните 
жители нанася удар на текстилната манифактура, която е основно препита-
ние на почти ¼ от работната сила на Лондон.

Един „занаят“ процъфтява по време на епидемията, а именно кражбата. 
Много са оплакванията от медицински сестри, убили пациентите си с цел 
отнемане на имуществото им. Най-често срещаното престъпление, обаче е 
незаконната продажба на имущество от заразени домове от самите собстве-
ници, което противоречи на здравните разпоредби. Несъмнено икономи-
ческите и социални последици от епидемията засягат в много по-голяма 
степен бедното население. Бедняшките и гъстонаселени райони извън град-
ските стени отдавна са проблем за властите. Страхът от разпространение на 
чумата е една от причините още от средата на XVI в. да бъдат предприети 
мерки за ограничаване на строителството и премахване на скитниците и 
просяците. Поради липсата на ефективен контрол в бедните енории, разпо-
редбите не могат да се окачествят като особено ефективни.

Хигиенните и социалноограничителните мерки

Въпросът за градската хигиена, особено в по-бедните райони, привли-
ча интереса на здравните специалисти. Лекарите посочват, че множество 
фактори, като лош въздух, гниеща храна, гъсто население и натрупване на 
отпадни води, допринасят за разпространението на инфекцията. 

На практика, почистването на градската среда е общоприета мярка, 
прилагана и по време на най-ранните епидемии. Усилията да се премахнат 
градските нечистотии отново са свързани с възприемането на лошите ми-
ризми като основни разпространители на заразата. Издаването на разпоред-
би, предвиждащи санитарни мерки в началото на всяка епидемия, показва, 
че в периодите на затишие на болестта, такива не са били съблюдавани. 
Разпоредбите от 1578 г., които в общи линии са повторени и през 1665 г., 
поставят значителен акцент върху поддържането на чистотата на улиците. 
Строги мерки били насочени срещу продажбата на развалена храна, под 
контрол били поставени таверни и кръчми. Дневника на С. Пийпс свидетел-
ства за паленето на ароматни огньове по улиците.
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Особено внимание било отделено на текстилните изделия, традицион-
но асоциирани с разпространение на чумата. Трябва да се има предвид, 
че в ранномодерната епоха, текстилът бил скъпа стока и съответно тъка-
ни, спално бельо, дрехи и възглавници били употребявани многократно и 
често съставлявали основната част от завещано имущество. Разпоредбите 
постановяват, че предметите с малка стойност трябва да бъдат изгорени, а 
спалното бельо и дрехите на жертвите на чума трябва да бъдат почистени и 
добре проветрени, преди да могат да бъдат продадени.

Градските власти предприемат мерки и срещу уличните животни.  
С. Келуей предупреждава, че чумата може да бъде донесена от „кучета, кот-
ки, прасета и невестулки“. В Лондон през 1665 г. вероятно са унищожени 
40 000 кучета и пет пъти повече котки. Разпоредбите от 1665 г. ограничават 
възможността на лондончани да отглеждат домашни животни, като напр. 
прасета, гълъби и зайци, както и котки и кучета. Трябва да се отбележи, че 
бездомните кучета, подобно на скитниците, са възприемани преди всичко 
като заплаха за социалния ред, и чак след това се отдава значение на потен-
циала им да бъдат преносители на заразата.

Невъзможно е да се определи ефекта от избиването на градските жи-
вотни върху разпространението на чумата. От една страна, изтребването 
на кучета и котки, оказва влияние върху популацията на плъховете. Самите 
плъхове, макар и да не са третирани като вектори в ранно модерната епоха, 
традиционно биват свързвани с подземния свят, възприемани като въплъще-
ние на злите сили. Именно в хода на седемнадесетото столетие употребата 
на отрови срещу гризачите добива популярност. Според някои изследовате-
ли разликите в смъртността между различните райони на Лондон може да 
се дължи именно на прилагането на подобни мерки от по-богатите жители. 

Властите полагат особено старание при регулирането на погребалните 
обичаи. Като евентуален източник на заразата се разглеждат както самите 
трупове, така и насъбраните тълпи при погребения. Съвременници, в това 
число и С. Пийпс свидетелстват, че тези ограничения не се спазват стриктно. 

Краят на епидемията

Спорен остава въпроса за причините довели до отшумяването на голя-
мата чума през 1666 г. Често в популярната литература се прави причинно 
следствена връзка между Големия лондонски пожар, избухнал в началото 
на септември 1666 г. и края на чумната епидемия. Според този мит огънят 
унищожава плъховете и бълхите и изгаря дървените нехигиенични къщи, 
спомагащи за размножаване на заразата. Няколко факта оборват този мит. 
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Първо, пожарът не засяга много от районите, които са били най-сериозно 
засегнати от чумата. Второ, въпреки че при възстановяването на къщите се 
използват предимно тухли, а не дърво, не се наблюдават хигиенно-санитар-
ни подобрения. Трето, и след пожара чумата продължава да взима жертви, 
както показват Списъците на смъртните случаи. Изследователите не са на-
пълно убедени в причините за отшумяването на заразата през 70-те години 
на XVII в., но е сигурно, че това не се дължи на Големия пожар.

Изказани са различни хипотези относно внезапното изчезване на чума-
та в Англия след 1679 г., когато е регистриран последният случай на зараза-
та. Този въпрос може да бъде поставен в по-широкия контекст на постепен-
ното отшумяване на Втората чумна пандемия в началото на XVIII в. Според 
някои изследователи, хората постепенно изграждат имунитет, дължащ се 
донякъде на по-разнообразна хранителна диета. Други отдават значение на 
подобрените санитарно-хигиенни условия на живот. Като причина за заглъх-
ването на заразата се изтъкват карантинните мерки, които пресичат пътя 
на болестта от Северна Африка и Западна Азия към Средиземноморието. 
Всички тези хипотези имат своите слабости. Имайки предвид, че всяка 
чумна епидемия представлява сложно взаимодействие между 4 биологични 
вида (микроорганизми, бълхи, плъхове и хора), то всеки един от тях може 
да повлияе на нейното развитие. Историците обръщат внимание на глобал-
ната промяна в климата – т.нар. Малък ледников период, който се отразява 
на популацията на бълхите. Изтъква се и навлизането в Европа в началото 
на XVIII в. на кафявия плъх (Rattus norvegicus), който измества черния плъх 
(Rattus rattus) от екологичната му ниша. Американският историк Андрю 
Апълби фокусира внимание върху промяната в нивото на имунитета на 
плъховете. Според тази теория, плъховете престават да умират от чумата, 
съответно бълхите не се налага да търсят други гостоприемници, т.е. сло-
жен е край на „омагьосания“ кръг. Kакто самият автор отбелязва, и тази ин-
терпретация има сериозни недостатъци. Тя например не обяснява защо след 
като чумата изчезва в Западна Европа, тя продължава да бушува в Източна 
Европа, на Балканите, в Близкия изток и Северна Африка.

Със сигурност може да се обобщи, че причините за отстъплението на 
чумата през XVIII в. не са категорично изяснени и несъмнено изискват ана-
лиз на комплекс от фактори.
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Полета за бъдещи изследвания

Въпреки изобилната библиография по темата за Голямата лондонска 
чума, могат да бъдат откроени насоки за бъдещи изследвания. Анализ на 
смъртността показва, че процентът на жените сред жертвите на чумата е 
по-висок от този на мъжете. Учени отдават значение на факта, че богатите 
лондончани оставят в града своите прислужници, изложени на много по-го-
лям риск от заразяване. Този проблем е едва в начална фаза на изследване. 

Интерес привлича и въпроса са връзката между епидемията и дейността 
на гения Исак Нютон. Именно докато се намира извън английската столи-
цата, той прави най-проницателните си открития. Това поставя въпроса за 
ефекта от социалната изолацията върху творческите нагласи и в по-широк 
план за социалния ефект от наложените рестрикции.

Заключение

Лесно може да се достигне до извода, че предприетите мерки в хода на 
Голямата лондонска чума, се придържат към вече установената традиция. 
Това се дължи на липсата на ново разбиране на механизма на разпростра-
нение на заразата. Подобно обобщение обаче би било твърде опростено. 
Въпреки че причинителят на болестта остава неизвестен, промяната в по-
ведението на хората, като напр. почистването на градската среда, бягството 
от огнището на заразата и социалната дистанция, се отразява върху раз-
пространението на болестта. Факт е, също така, че при появата на нови, 
вирулентни и слабо познати епидемични болести, като холера, ХИВ/СПИН 
и ковид, първата реакция е прилагане на защитните мерки, предприети и 
срещу чумата.

Трябва да се посочи, че инициираните през 1665 г. античумни разпо-
редби отразяват задълбочаващото се социално неравенството. Централна-
та и местна власт не успяват да осигурят достатъчен ресурс за спазването 
на карантинните ограничения, които в пика на епидемията се провалят на-
пълно. Имайки предвид, че бедното население остава в града по време на 
епидемията и именно по-бедните енории се оказват най-неспособни при 
справяне с кризата, то може да се обобщи, че социално слабото население е 
най-голямата жертва на Голямата лондонска чума.

Епидемия от 1665 г. и чумата като цяло оказват значително влияние 
върху обособяването на социалната функция на държавата. Развитието на 
обществена здравна система и издаването на Списъците на смъртните слу-
чаи е резултат от разпускането на манастирите, и съответно необходимост-
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та държавата да поеме тяхната роля. С течение на времето задълженията 
по осигуряването на обществено здраве и помощ за бедните се утвърждава 
като важна дейност на правителството. Освен това постепенно се очертава 
и концепцията за гражданска отговорност.

Несъмнено чумата стимулира развитието на медицината в ранномодер-
на Англия. Медицинските трактати свидетелстват за еволюция на концеп-
цията за природата и разпространението на болестта. Постепенно лекарите 
започват да отдават по-голямо значение на емпиричното знание, което често 
е в противовес на установената традиция. Поведението на лекарите от Лон-
донската колегия през 1665 г. насърчава дейността на нелицензирани апте-
кари и хирурзи, прилагащи емпирично лечение. Нарастващото доверие на 
правителството към медицината създава условия за бъдещи открития като 
тези на Джон Сноу (1813 – 1858), който скъсва с традиционните знания, за 
да сложи успешно край на епидемията от холера в Лондон през 1854 г. 

***
Факт е, че изучаването на миналото не може да ни предпази от бъде-

щи бедствия. Изучаването на епидемиите в историческа перспектива оба-
че спомага за осмислянето на съвременната обществена реакция спрямо 
здравните ограничения, дори и за преодоляването на негативните нагласи 
спрямо тях. 

THE GREAT LONDON PLAGUE EPIDEMIC –  
HEALTH MEASURES AND SOCIAL REFLECTIONS

Dr. Albena Simova, Assist. Prof
Faculty of History, Sofia University

Abstract. The Great Plague of London (1665) that claimed the life of approx. 100,000 
people, remains a lasting trace in historical memory. The article aims to analyze the effec-
tiveness of anti-epidemic measures taken at the central and local levels. For this purpose, 
the traditional perceptions of the plague during the early modern period will be considered. 
Based on the historical data of the era, the reaction of the society to the applied restrictions 
aimed at limiting the infection will be reflected.

Keywords: epidemic, medicine, Great Plague of London
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Едрата шарка в периода  
на Седемгодишната война

Линда Иванова, магистър
СУ

Резюме. Едрата шарка е една от най-смъртоносните болести, познати на чове-
чеството. Към XVI в. тя вече е ендемична за Европа и повечето обитатели на кон-
тинента са се сблъсквали с нея под една или друга форма. Избухването на Седем-
годишната война в Северна Америка поставя локалните жители в пряк досег с бо-
лестта. Съю зът между Френската империя и местните индиански племена е една 
от основните опорни точки на френското надмощие на континента. Именно едрата 
шарка разклаща основите на този съюз. Решенията на индианските племена относно 
определянето на съюзническите отношения и обявяването на война на британците 
са свързани с икономическите, политическите и военните интереси на съответните 
племена. Драматичните колебания в броя на реално участващите индиански войни са 
в корелация с върлуващите епидемии от едра шарка. Въпреки ограниченото им влия-
ние върху изхода на войната съществуването на тези колебания е значимо от страте-
гическа гледна точка. 

Ключови думи: едра шарка, епидемия, Седемгодишна война, индиански племе-
на, Френска империя

***
Едрата шарка се причинява от вирус, наречен вариола. Тази тежка на-

паст е била ендемична в Китай и други източни страни през вековете преди 
новата ера и със сигурност към VI в. вече е присъствала и на европейския 
континент. Към началото на XVI в. едрата шарка се приема за ендемична 
и в Европа. Основните ѝ вариации към този момент са били леко смърто-
носни, вариола минор или подобен тип. В края на същия век се появява 
и високосмъртоносен вариант. Силно смъртоносната шарка се утвърждава 
като водещата причина за смъртност сред населението в цяла Европа. Това 
положение се запазва до въвеждането на ваксинацията през 1798 г.1 През 
XVIII в. това е една от най-смъртoносните болести, познати на човечест-
вото. Де ла Кондемин пише: Всяка десета смърт е причинена от едра-
та шарка, а една четвърт от човечеството са или мъртви, доживотно 
осакатени, или обезобразени. Болестта е река, през която всички трябва 

1 Riley, J. Smallpox and American Indies Revisited. Journal of the History of Medicine and 
Allied Sciences, Vol. 65, No. 4. Oxford University press, 2010, pр. 3–4.
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да преминат2. След като Дженър установява метод, по който се изгражда 
имунитет срещу едрата шарка, през 1798 г. се започва масова ваксинация. В 
наши дни дребната шарка е преборена, като последният регистриран слу-
чай е от Сомалия през 1977 г.3

Болестта се предава по въздушно-капков път и е крайно издръжлива 
дори без приемник – остава по дрехи, постелки, завивки и всичко, докос-
нало се до заразения. След заразяване приемникът развива симптоми чак 
към дванадесетия ден. Към този момент симптоматиката е подобна на ин-
флуенцата: повръщане; главоболие; болки в гърба; а при някои пациенти – 
дълбоко емоционално униние; конвулсии; ужасяващи кошмари. Диагнозата 
честно се е изяснявала чак към петнадесетия или шестнадесетия ден, когато 
се появява класическият обрив. Физическото проявление на обрива често е 
било показателно за присъдата на болния. Ако обривът се обърне навътре и 
се появи кръвоизлив под кожата, смъртта е била почти неизбежна и е нас-
тъпвала бързо. Това е било рядкост, но се е срещало при бременни жени. В 
по-честия случай характерните пустули се изтласкват през повърхността на 
кожата, покривайки цялото тяло, с най-плътна концентрация върху лицето 
и крайниците, основно върху стъпалата на краката и дланите на ръцете. По-
вечето струпеи падат до месец след първоначалната инфекция, оставяйки 
издайнически белези. Последствията от болестта варират. Освен белези и 
смърт, те могат да включват слепота и костна деформация. За очакващите 
майки шарката обикновено води до преждевременно прекъсване на бремен-
ността. Преминалите през болестта получават постоянен имунитет4. 

В условията на Седемгодишната война едрата шарка е значителен 
фактор, способен да наклони везните на една или друга страна. Основни-
те прояви на радикално променената геополитическа и биологична среда, 
създадена от новодошлите в Северна Америка, са епидемичните болести 
и вътрешно-европейските войни. В условията на Седемгодишната война 
местното население от индианци се сблъсква и с двете. Към момента на 
избухването на войната – 1756 г., едрата шарка вече е ендемична за Европа 
и повечето потомци на европейски раси са имали досег с болестта по един 
или друг начин5. Условията, създадени от избухването на Седемгодишна-

2 Botting, J. Smallpox and After: An early history of the treatment and prevention of infections. 
Animals and Medicine. The contribution of animal experiments to the control of disease, ed. Botting, 
R., Open Books Publishing, 2015, p. 4.

3 Fenner, F. Emergence, Global Spread and Eradication. History and Philosophy of the Life Sci-
ences, Vol. 15, No. 3, Stazione Zoologica Anton Dohrn - Napoli, 1993, p. 398.

4 Fenn, E. Biological Warfare in Eighteenth-Century North America: Beyond Jeffery Amhers. 
The Journal of American History, 2000, Vol. 86, No. 4. Oxford University press, рр. 1552–1580. 

5 Crosby, A. The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492. Praeger, 
2003, pp. 31–63.
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та война, са особено благоприятни за процъфтяването на микроскопичния 
вирус с форма на тухли, известен като вариола. Някои от европейците, вер-
бувани от населенията на Западна Европа, са заразени с тази болест и не-
волно я предават на много по-уязвимите колониални жители и индианци. 
Във времената преди масовите ваксинации и въвеждането на елементарни 
хигиенни мерки повече войници са загивали от болести, отколкото от сами-
те военни действия. След започването на войната и раздвижването на кон-
тинента от прииждащите европейски подкрепления въпросът не е дали ще 
избухне епидемия, а кога ще избухне и колко жертви ще отнесе със себе си6. 

Влиянието на едрата шарка като фактор в мобилизацията на индианци-
те често е било пренебрегвано от учените, изучавали периода. Общопри-
ето мнение е, че индианците основават своите решения за участието си в 
Седемгодишната война преди всичко на моментните прогнози за победа 
на Франция или Великобритания. Тази гледна точка е изразена от Джордж  
Ф. Г. Стенли, според когото „индианската сила не е била нито постоянен, 
нито надежден източник на подкрепа, що се отнася до Канада“7. Аргумен-
тът против възприемането на подобна гледна точка е, че броят на индиан-
ците, служещи с французите в Лаврентийската долина, намалява два пъти, 
но всеки спад е последван от също толкова поразителен ръст. През 1757 г., 
когато войната върви в полза на френските им съюзници, това може да се 
очаква, но равен брой индианци се бият в кампанията от 1759 г., когато 
Франция е на ръба на катастрофата. Следователно, ако причината за про-
менливия брой индиански воини не е в това дали въпросните смятат побе-
дата за възможна, то тя трябва да се потърси в други фактори. Индианските 
племена приемат ежегодни френски покани за участване в новата кампания 
на Седемгодишната война. Тяхната автономност им позволява сами да взи-
мат решението дали ще се бият и колко воини да предоставят. Две епидемии 
на едра шарка сред местното население ясно показват къде се корени истин-
ската причина индианското участие в Седемгодишната война да е толкова 
непостоянно. Броят на индианските воини, воюващи заедно с французите, 
рязко намалява след епидемиите от едра шарка, но нараства отново, когато 
те преминават8.

6 MacLeod, P. Microbes and Muskets: Smallpox and the Participation of the Amerindian Allies 
of New France in the Seven Years’ War. Ethnohistory, 1992, Vol. 39, No. 1. Duke University Press, 
pр. 42–43.

7 George, S. The Defence of Canada during the Seven Years’ War: A Military Appreciation.  
Policy by Other Means: Essays in Honour of C. P. Stacey. Cross, M. & Bothwell, R. (Eds.). Toronto, 
1972, pр. 67–68.

8 MacLeod, P., Оp. cit., p. 43. 
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Таблица 1. Индиански войници, служещи с французите в периода 1755 – 1760 г. 

През по-голямата част от войната западноамериканските воини от 
централния театър са по-забележителни с отсъствието си. Всъщност само 
две години индианските съюзници правят по-значителен принос за френ-
ско-американските сили. През 1755, 1756, 1758 и 1760 г. мисионерските 
индианци представляват по-голямата част от воюващите в центъра. Голе-
мите вариации произлизат от вливането и оттеглянето на западноиндиански 
воини в кампаниите. Макар и драматични, въздействието на тези колебания 
върху действителния ход на войната е доста ограничено. Техният принос 
варира не според броя им, а според нуждата от специфичните им способ-
ности в дадена кампания. Въпреки ограниченото им значение за изхода на 
войната, колебанията в броя на воините в централния театър между 1755 
и 1759 г. представляват интерес. Именно въпросните разкриват мястото на 
индианците в геополитическия и биологичния контекст, създаден от кон-
такта с европейското население и тяхното усядане. От стратегическа гледна 
точка причината за тези вариации е по-малко значима от факта, че те въоб-
ще съществуват. Въпреки че съюзниците на Франция са готови да обявят 
война по нейно искане, реалният им принос се изменя значително от година 
на година. Промените са диктувани от техните собствени приоритети, поли-
тики и наклонности. Те не отдават голямо значение нито на настойчивите 
молби на французите, които постоянно се стремят да осигурят услугите на 
възможно най-много бойци, нито на френските успехи или неуспехи във 
войната.
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Участието на индианците във военните действия първо изисква групо-
во решение относно това дали въобще да се воюва във въпросната кампа-
ния. След това всеки войн може да вземе индивидуално решение, относно 
заминаването си. Това определя броя на воините, които действително ще 
се включат във военните действия. Тези решения могат да се основават на 
фактори, вариращи от студени изчисления на геополитическо предимство 
до желание за отдих или индивидуален престиж. Подробностите за обсъж-
данията им не са записани, но резултатите се проявяват в поредица от дра-
матични колебания в броя на индианците, служещи заедно с французите 
във войната. При допълнително изследване на факторите се оказва, че тези 
вариации съответстват на епидемиите от едра шарка. 

Не съществуват надеждни демографски данни за индианското насе-
ление на Френската империя от средата на XVIII в. Самите индианци не 
са водели статистика или изчисления, а тези, направени от европейците, 
се различават значително. Възможно е обаче в оцелелите френски записи 
да се намери обширна поредица от доклади за индианците, които служат 
на французите. От тези документи може да се състави доста точен отчет 
за силата на местния елемент във въоръжените сили на френската страна. 
Френските офицери успяват да изготвят надеждни записи за участието на 
индианците в Седемгодишната война, тъй като военните дейности поставят 
служещите във войната в постоянен контакт с французите за времетраенето 
на съответните кампании. Съюзните контингенти далеч не са недиференци-
рана маса. Те са служили в племенни части, които са били придружавани 
от коменданти на западни постове, мисионери или преводачи. Въпросните 
са познавали воините като личности и по този начин са били в състояние 
да правят точни доклади за размера на различните групи. Фактът, че фран-
цузите снабдяват съюзниците си с дажби, оборудване, облекло и оръжия, 
изисква от френските логистици да са добре запознати с числеността на 
индианските воини. Отделно от това пристиганията и заминаванията на 
индианци в зоните на военни операции са придружавани от церемонии и 
конференции, което значително улеснява наблюдението и регистрирането 
на колебанията във величината на индианския компонент във френските 
военни сили9. 

Влиянието на едрата шарка е проследимо в хода на самата война. През 
август 1755 г. френско-американско-индианската армия, включва 760 бойци 
от канадските мисии и е разположена по пътя на британското нашествие 
на границата на езерото Шамплейн. Въпреки че действителната битка при 
езерото Джордж завършва без ясен победител, именно това сражение па-
рира британското настъпление в земите на Канада. Французите постигат 

9 Ibid., p. 44. 
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стратегическа победа, спирайки настъплението, но са силно разтърсени от 
тактическото си поражение. Генерал-губернаторът на Нова Франция, Пиер 
дьо Риго дьо Водрейл, обмисля да вложи известни усилия, за да възстанови 
ситуацията, но „в този момент колонията беше поразена от едра шарка“10. 
През есента и зимата на 1755 – 1756 г. болестта „поразява удивително“ ка-
надци, колониални граждани, индианци и мисионери. Според един френски 
офицер, чиято сметка се потвърждава от докладите на британското разузна-
ване, от триста воини в мисията на Сол Сейнт Луис, сто са загинали в епи-
демията11. Вероятно други племена в долината на Лаврентия са страдали 
пропорционално. 

През 1756 г. французите уверено очакват да увеличат съюзническия кон-
тингент. Едра шарка обаче отново се появява в долината на Лаврентия и се 
разпространява на запад по френски линии за комуникация с вътрешността. 
Действително значителен индиански контингент се появява, но след като 
разбират, че има епидемия от едра шарка при крепостите Фронтенак и Ниа-
гара, повечето от тях се връщат обратно12. Към пролетта на 1757 г. изглежда, 
че както медицинската, така и военната ситуация са се подобрили значител-
но. Остават няколко случая на едра шарка, но епидемията е преминала, след 
като се е разпространила на запад до Форт Дюкен13. 

В този момент войната върви благосклонно за френската страна. Френ-
ският престиж е засилен, а едно от двете основни погранични укрепления 
на Великобритания е в руини. Предвидимо множество доброволци от съюз-
ническата част се впускат във военните действия. Първата атака на Форт 
Уилям Хенри се осъществява още в началото на новата кампания през март. 
Тя е неуспешна. Французите и индианците се изтеглят, за да се прегрупи-
рат14. В края на юли французите се завръщат с почти 1800 индиански воини 
от всички племена между Акадия и езерото Мичиган. Най-мащабното инди-
анско присъствие във войната е подкрепено от 5 хиляди френски и канадски 
войници15. Кампанията води до окупацията на Форт Уилям Хенри – основен 
британски аванпост на границата между Канада и Ню Йорк. Войниците в 
крепостта се предават. Въпреки това индианците ги нападат, нарушавай-

10 Ibid., p. 47.
11 Писмо от Уилямс до Джонсън от март 1756 г.; Sullivan, J. The papers of sir William John-

son, v. IX. New York, 1939, p. 412.
12 Dunmore, J. The Pacific Journal of Louis-Antoine de Bougainville. Hakluyt Society. 2003, 

p. 207.
13 Montcalm, L. J. Journal de marquis de Montcalm durant ses campagnes en Canada de 1756 à 

1759. Québec, 1895, p. 196.
14 Steele, I. K. Warpaths: Invasions of North America. Oxford University press, 1995,  

рp. 201–202.
15 Hamilton, E. Adventure in the Wilderness: The American Journals of Louis Antoine De Bou-

gainville, 1756 – 1760. University of Oklahoma press, 1990, рp. 150–153.
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ки уговорените правила на войната, обяснени им от Монкалм. Различните 
предположения за точния брой убити варират между 200 и 150016. 

Западните индианци разбират твърде късно, че англичаните и провин-
циалистите в Уилям Хенри са страдали от едра шарка. Пленниците, скалпо-
вете и дрехите, донесени обратно, са носели семето на голяма епидемия, 
която опустошава техните земи17. В следващите кампании Монкалм ще 
разчита на редовната войска и местното канадско население. Може да се 
каже, че след този момент конфликтът се европеизира. В същото време про-
винциалното възмущение от „клането на Форт Уилям Хенри“ подхранва и 
без това свирепата антикатолическа традиция в Нова Англия и засилва ан-
гло-американска омраза към индианците18. След победата се съобщава, че 
съюзническите настроения към французите са положителни. Комендантът 
на Форт Ниагара уверено прогнозира, че през следващата пролет три хиля-
ди индиански воини ще се появят, за да се бият за френската страна. 

Прогнозата му обаче не взима предвид върлуващата епидемия от едра 
шарка. Съществува малко информация относно демографското въздействие 
на тази епидемия. През XIX в. сред отавите от Мичилимакинак епидемията 
е запомнена като катастрофа, която на практика унищожава тяхната общ-
ност. Повечето френски разкази обаче се ограничават до лаконични наблю-
дения, например: В Мичилимакинак много местни жители са умрели от 
едра шарка19. Няколко източника са по-конкретни. Съобщава се, че потау-
аомите са „загинали почти изцяло по време на онази епидемия“20. Точните 
загуби от шарка по този начин остават до голяма степен неотчетени, но 
епидемията със сигурност е била пагубна за голяма част от индианското на-
селение и е довела до спиране на много стопански дейности. Един френски 
офицер отбелязва, че „местните жители почти престанаха да ловуват заради 
болестта“ през зимата на 1757 – 1758 г.21

През същата зима се надигат антифренски настроения сред местните 
общности, след като смъртните случай засягат цялото население на дн. Ка-
нада. В опит да възстановят добрия тон французите предприемат мащабна 
дипломатическа офанзива през пролетта на 1758 г. Почти един милион лив-

16 Nester, W. The First Global War: Britain, France, and the Fate of North America, 1756 – 1775. 
Praeger, 2000, p. 62.

17 Gabriel, C. H. Le maréchal de camp Desandrouins, 1729 – 1792: guerre du Canada, 
1756 –  1760, guerre de l‘indépendance américaine, 1780 – 1782. Verdun, 1887, pр. 135–136.

18 Anderson, F. Crucible of War: The Seven Years‘ War and the Fate of Empire in British North 
America, 1754 – 1766. Vintage, 2001, p. 199.

19 Malartic, M. Journal des campagnes au Canada de 1755 à 1760. Dijon, 1890, p. 171.
20 Pouchot, P. Mémoires sur la dernière guerre de l’Amérique septentrionale entre la France et 

l’Angleterre. Septentrion, 2003, p. 108.
21 MacLeod, P., Оp. cit., p. 49.
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ри в стоки са представени пред съюзниците от комендантите на западните 
постове, за да „изтрият сълзите и да покрият мъртвите“22.

За целите на кампанията от 1758 г. Великобритания успява да събере 
близо 50 хиляди англо-американски войници от редовната армия и месните 
колонисти. Тази цифра е еквивалентна на две трети от цялото население на 
Канада. Срещу тези сили Франция успява да събере около 6800 редовни 
войници и още около 2700 военноморски представители. Канадското опъл-
чение, което включва всички трудоспособни обитатели от 15 до 60 годи-
ни, наброява около 16 хиляди мъже. През пролетта на 1758 г. индианските 
съюз ници, които са били крайно необходими, за да компенсират британско-
то предимство, не отговарят на френските призиви. В голяма степен това се 
дължи на епидемия от едра шарка. Селищата в дн. Канада са опустошени 
след предишната военна кампания. Много от местните нации са убедени, 
че французите са изпратили дефектни лекарства. Още по-неотложна загри-
женост от отсъствието на индианци е недостигът на храна. Реколтата се 
проваля през 1758 г. за втора поредна година23.

Въпреки победата при Карийон, военната ситуацията във Френската 
империя продължава да се влошава. В Акадия Луисбърг е паднал. Кре-
постта Фронтенак е унищожена през август, заедно с големи количества 
от запасите, предвидени за индианците от Охайо и днешна Канада24. Джон 
Форбс продължава бавното си напредване с нарастващо предчувствие, че 
няма да успее, освен ако Охайоните не изоставят французите. По това вре-
ме се работи за постигането на мирно споразумение между Великобрита-
ния и индианските племена25. На връщане от Алегени, Кристиан Фредерик 
Пост предоставя жизненоважната информация, че французите укрепват 
Форт Дюкен с до три хиляди редовни войски, канадско опълчение и местни 
воини. Тази нова информация притеснява Форбс и неговите офицери, тъй 
като би отложила планираното им нападение над Форт Дюкен за следващия 
сезон26. 

Към песимизма на Форбс се добавя и катастрофалното поражение на 
майор Джеймс Грант на 14 септември. Грант е изпратен начело на сила от 
750 души за разузнаване на Форт Дюкен, но французите и техните съюзни-

22 Dunmore, J. The Pacific Journal of Louis-Antoine de Bougainville. Hakluyt Society, 2003, 
p. 316.

23 Anderson, F., Оp. cit., p. 236.
24 MacLeod, P., Оp. cit., p. 52.
25 Jennings, F. Empire of Fortune: Crowns, Colonies, and Tribes in the Seven Years War in 

America. Norton, 1990, pp. 396–400.
26 Kelton, P. The British and Indian War: Cherokee Power and the Fate of Empire in North 

America. The William and Mary Quaterly, Vol. 69, No. 4, Omohundro Institute of Early American 
History and Culture, 2012, p. 784.
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ци, предимно от района на Големите езера, лесно ги надвиват. Самият Грант 
е заловен, докато 20 други офицери и 271 мъже са заловени или убити27. 
Форбс е наредил изграждането на поредица от аванпости, поддържа запа-
сите си непокътнати и продължава напредването си. На 12 октомври фран-
цузите и корпус от местните жители отнесли битката при британците, ата-
кувайки настъпателните сили на Форбс при Лоялхана. Британците удържат 
настъплението и отбелязват победа, но срещу значителна цена. Шестдесет 
и двама мъже и петима офицери са убити и всичките им запаси и добитък 
са унищожени или конфискувани. Френските жертви са неизвестни. Неу-
мелото представяне на британците е можело да убеди жителите на Охайо в 
британската слабост и да ги въвлече в конфликта. Форбс обаче не осъзнава 
напълно какви са новите обстоятелства, в които се намират чероки племе-
ната. Промяната се дължи основно на проблеми с доставките, епидемията 
от едра шарка и някои решения на европейски военни офицери. Тези фак-
тори подкопават влиянието на Франция спрямо индианските ѝ съюзници в 
рамките на кампанията от 1758 г. Освен това Форбс стратегически избира 
времето за тази военна операция, която пристига на местоназначението си в 
средата на ловния сезон. Той правилно предполага, че местните жители ще 
бъдат по-малко склонни да се бият28. 

Капитан Франсоа-Мари Льо Маршан дьо Лигнери взима погрешното 
решение, когато изпраща по-голямата част от редовните войски, за да зи-
муват в Илинойс, след като лъжливо заключава, че Форбс ще спре офан-
зивата си след битката при Лоялханa. Всички гореизброени фактори водят 
до ситуация, в която жителите на долината Охайо трябва да вземат едно от 
най-важните решения на Седемгодишната война. Те не са пострадали от 
епидемията от 1757 – 1758 г., техните воини са разположени близо до Форт 
Дюкен, по време на британското настъпление, и все още е възможно да мо-
билизират достатъчна сила за отпор, ако решат да го направят. Те са на-
деждата на Лигнери, след като отпраща редовните войски и олицетворяват 
най-дълбокия страх на Форбс, когато неговите уязвими авангардни сили се 
прокрадват все по-близо до местоназначението си. Някои жители на Охайо 
потвърждават безпокойството на британците, като избират да помогнат на 
французите в Лоялхана, докато други обмислят да напуснат френската стра-
на. Мнозинството от индианците са изморени от непрестанния конфликт и 
очакват новини за края на войната29. 

27 Cubbison, D. The British Defeat of the French in Pennsylvania, 1758: A Military History of 
the Forbes Campaign Against Fort Duquesne. McFarland, 2010, pp. 122–140.

28 Kelton, P., Оp. cit., p. 784.
29 Kelton, P., Оp. cit., p. 785.
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На 20 ноември 1758 г. френският капитан изпраща отчаяно послание до 
местните си съюзници от горната част на Охайо. Тогава шестнадесет мест-
ни вожда са събрани в село Кускукия на Алегени. Майкъл МакКонел казва, 
че няма доказателства за епидемия от едра шарка сред жителите на Охайо, 
но все пак допуска тази възможност30. Независимо дали това е така, или не, 
племената на Охайо не желаят и да чуят за война. Империята на Франция в 
Северна Америка е към своя край. Един от най-важните ѝ опорни стълбо-
ве – съюзът с Охайоните, е рухнал. Четири дни по-късно Лигнери унищо-
жава аванпоста си, избягва с хората си и позволява на генерал Джон Форбс 
и британската му армия да завършат безкръвното завладяване на Форт 
Дюкен. На 25 ноември 1758 г. Форт Дюкен е преименуван на Питсбърг31. 

Като основна повратна точка в Седемгодишната война в Северна Аме-
рика (1754 – 1760), победата на Великобритания в долината на Охайо по-
лучава значително внимание в историографията. Историците обикнове-
но се съгласяват, че резултатът от експедицията на Форбс произтича от 
неспособността на Франция да поддържа мрежата си от местни съюзници. 
В основната си работа за Седемгодишната война в Северна Америка, на-
пример, Фред Андерсън поставя поражението на Франция в по-широкия 
контекст на проблемите с доставките, едрата шарка и дипломацията. Френ-
ското командване решава да инвестира своите хора и материални ресурси 
в европейския театър, оставяйки офицерите си в Северна Америка с нама-
ляващи запаси от храна, боеприпаси и дарове, с които да снабдяват своите 
местни съюзници32. Едрата шарка усложнява този проблем. В края на 1757 и 
през 1758 г. епидемията опустошава местните съюзници на Франция, което 
води до значително отпадане на местната подкрепа за остатъка от войната. 
На фона на тези ужасни обстоятелства, делаварите от Сускехана и Шестте 
нации или конфедерацията на ирокезите спомагат за осъществяването на 
„най-важният дипломатически пробив на войната“, а именно Договорът от 
Ийстън (1758)33. Това споразумение е за мир между Охайоните и британци-
те и слага край на влиянието на Франция в долината на Охайо34. 

Епидемията от 1757 г. е катастрофална за местното население, а ней-
ните последици за французите са алармиращи, но и преходни. Към края на 
1758 г. болестта е преминала през континента и не са докладвани послед-
ващи епидемии сред французите и техните съюзници. В началото на кам-

30 McConnell, M. A Country Between: The Upper Ohio Valley and Its Peoples, 1724–1774. 
University of Nebraska Press, 1997, p. 125.

31 Jennings, F., Оp. cit., pp. 407–411.
32 Anderson, F., Оp. cit., pp. 236–239.
33 Ibid., p. 258.
34 Ibid., pp. 267–285.



119

панията от 1759 г. става ясно, че съюзниците са се върнали на страната на 
Франция. През пролетта е изпратена повиквателна и множество индиански 
воини се впускат, за да помогнат на френската кауза. Племена, които пре-
дишната година са изглеждали на ръба на война с Франция – отново се 
втурват в нейна защита. 

Въпреки огромния брой доброволци от съюзническите племена, ан-
гличаните успешно продължават настъплението си в териториите на Нова 
Франция. През юли 1759 г. те превземат Форт Ниагара и установяват кре-
пости на езерото Шамплейн след оттеглянето на французите към Монреал 
и Квебек35. Критичната точка във войната безспорно е падането на Квебек. 
С него се прекъсват всички снабдителни и комуникационни линии до Мон-
реал. По този начин френския достъп до подкрепления или дори надеждата 
за помощ от индианските групи са безвъзвратно загубени. Следващата кам-
пания маркира края на френската съпротива в Северна Америка. 

На повърхността, Седемгодишната война се води между групи от хора, 
които целят да контролират ресурсите на Северна Америка. Британските и 
френските войски се бият, за да установят доминацията си над континента. 
Американските индианци се борят, за да запазят потомствените си земи, 
доколкото е възможно. В промеждутъка на човешките разпри се появява и 
четвърти играч. Едрата шарка поразява британци, французи и индианци и 
налага свой собствен ритъм над военните действия. Вирусът оказва влия-
ние, но това влияние не трябва да бъде преекспонирано. Основният ефект е 
отражението на върлуващата епидемия върху броя на реално участващите 
индиански части във френската армия. Решенията, свързани с определяне-
то на съюзническите отношения и обявяването на война на британците, са 
свързани с икономическите, политически и военни интереси на съответни-
те племена. Индианските съюзници на Франция са склонни да предоставят 
войници за френската военна кауза и го доказват в периода XVI – XVII в. 
В условията на Седемгодишната война участието им във военните действия 
е значително повлияно от присъствието на вируса на едрата шарка в терито-
рията на кампаниите. Въздействието на епидемиите се усеща по различен 
начин през 1755 и 1757 г., тъй като различни групи се подават към разцвет 
на заразата и различно повлияват военното поведение на западните съюзни-
ци и на войниците от канадския резерв. 

35 Ibid., pp. 333, 340, 342.
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SMALLPOX DURING THE SEVEN YEARS’ WAR

Linda Ivanova
Sofia University

Abstract. Smallpox is one of the deadliest diseases known to humankind. By the 16th 
century it was already endemic to Europe and most of the local inhabitants had encoun-
tered it in one form or another. The outbreak of the Seven Years’ War in North America put 
locals in direct contact with the disease. The alliance between the French Empire and the 
native Indian tribes is one of the main strongholds of French supremacy on the continent. 
The appearance of smallpox is detrimental for this union. The decisions of the Indian tribes 
related to the determination of allied relations and the declaration of war on the British 
are related to the economic, political and military interests of the respective tribes. The 
dramatic fluctuations in the number of Indian warriors actually involved correlates directly 
with the rampant smallpox epidemics. Despite the fact that the fluctuations have limited 
influence on the outcome of the war, their mere existence is significant from a strategic 
point of view.

Keywords: Smallpox, epidemic, Seven Years’ War, Indian tribes, French empire
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Сифилисът в Руската империя –  
проблеми и търсене на решения

Доц. д-р Тина Георгиева
Исторически факултет, СУ

Резюме. Статията проследява опитите на руското правителство да изработи по-
литика, която да ограничи разпространението на сифилиса. Тя анализира еволюцията 
в подхода на властите – от репресивни към позитивни методи за превенция и контрол 
над болестта. Представени са и основните причини за разпространението на сифили-
са: проституцията, слабото развитие на медицинските грижи, липсата на достатъчно 
болници и лекари, битът и манталитетът на селското население.

Ключови думи: Руска империя, здравеопазване, сифилис, епидемии, прости-
туция

***
Дълго време терминът „сифилис“ в Русия се използва за обозначава-

не на всички болести, поразяващи половите органи1. Едва през XIX в., с 
натрупването на информация за заболяването, лекарите започват да разгра-
ничават различните венерически болести. В руските документи от XVIII и 
началото на XIX в. за сифилиса традиционно се пише като за „френската“ 
или „галската“ болест“.

Трудно е да се определи кога за пръв път болестта се появява в Русия. 
Учените, историци и лекари, правят различни предположения по въпроса; 
някои от тях отнасят първите ѝ появи далеч в древността; но повечето смя-
тат, че към края на XV в. тя започва да прониква и в Московското княже-
ство2. Но особено внимание от страна на властите в империята се наблюдава 
в началото на XVIII в. – време, когато в резултат от провежданите от Петър 
I реформи в Русия се формират големи общества от неженени мъже (войни-
ци, моряци, чиновници), които се превръщат в обичаен пазар за развитието 
на проституцията, а по този начин и източник на венерическите болести. 
Армейските лекари са първите, които алармират за разпространението на 

1 Щербинин, П. Венерические заболевания и русская армия: санитарно-гигиенические 
конфликты военного и гражданского сообществ. Вестник ГТУ, Т. 19, вып. 6, 2014, с. 2040.

2 Кузнецов, М. Проституция и сифилис в России. Москва, 1871; Степаненко, В. и др. 
Сифилис в Росийской империи. Заболеваемость и борьба с сифилисом в Советской союзе и 
Украине. Украiнський журнал дерматологii, венерологii, косметологii, № 2, червень 2003,  
с. 76–77.
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сифилиса сред офицерите и войниците. Затова и дълго време военните са 
считани за основни „доставчици“ на болестта сред населението.

От този период датират и първите мерки за борба със сифилиса. Първо-
начално тези мерки са изцяло репресивни и са насочени към две категории 
население На първо място, към военнослужещите. Редица закони, приети 
при управлението а Петър I, лишават заразените с болестта от военнослу-
жещи от привилегиите, които имат: правото да бъдат устроени в болници 
след края на службата си и да получат безплатно лечение, а на офицерите е 
отнета възможността да бъдат наградени с чинове3.

На второ място, рестриктивните мерки са насочени към проституира-
щите. Властите още през първите десетилетия на XVIII в опитват да се бо-
рят с проституцията или поне да ограничат разпространението ѝ. За целта 
се забранява поддържането на леки жени в армията4, откриването на пуб-
лични домове, като на нарушителите се налагат глоби и наказания, в това 
число телесни. Част от тази политика са и опитите жриците на любовта да 
бъдат изолирани в специални домове. Началото се поставя със създаването 
на т.нар. голям предачен дом, в който се изработват платна по холандски 
образец и където за работа и „превъзпитание се изпращат наричаните то-
гава „непотребни жени“, уличени в проституция и болни от сифилис5. По 
същество тези домове представляват затворнически уреждения със задъл-
жителна трудова повинност, където биват изолирани жените, считани по 
това време за основен носител на заразата.

Репресивният подход в борбата със сифилиса остава водещ през целия 
XVIII и дори първите десетилетия на XIX в., за което говорят периодично 
въвежданите закони в тази посока. През 1800 г. император Павел I издава 
указ, предвиждащ“ развратните жени, хванати в Петербург и Москва, да се 
изселват в Иркутските фабрики, както и да носят жълти дрехи6.

Тази политика обаче не дава очаквания резултат, което кара властите да 
предприемат „позитивни мерки“. Заслуга за това има императрица Екате-
рина II, която първа осъзнава, че овладяването на заразата единствено чрез 
реп ресии е обречена на неуспех. Скоро след възкачването ѝ на престола 

3 Освен на болните от венерически болести, това право е отнето и на пияниците. – Полное 
собрание законов Российской империи (нататък – ПСЗ). Первое собрание, Т. 5 (1713 – 1719). 
Санкт Петербург, 1830, № 3452, 16 ноября 1719, с. 753–754.

4 ПСЗ. Первое собрание, Т. 5, № 3006, 30 марта 1716, Устав воинский, гл. XX, арт. 175,  
с. 373. Воинският устав от 1796 г. за полковата кавалерийска служба също предписва леки жени 
да не се допускат в армията. ПСЗ. Первое собрание, Т. 24 (1796  –  1797). Санкт Петербург, 1830, 
№ 17590, 29 ноября 1796, с. 212. 

5 Мартыненко, Н. Проституция в императорской России. Новый исторический вестник, 
№ 19, 2009, с. 33.

6 Лобанов, А. История участия полицейских органов Российской империи в охране 
здоровья населения. Информационная безопасность регионов, № 2 (5), 2009, с. 90.
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през 1762 г. властите изработват първите систематични мерки по превен-
ция и лечение на сифилиса. Повод за това става статистическият отчет на 
Петербургската генерална болница, който отчита, че над две трети от леку-
ващите се в нея (общо 671 души) страдат от „франц венерия“. Въз основа 
на това въпросът е обсъден в Сената и е изготвен специален закон, съчета-
ващ репресивни и превантивни мерки за справяне със сифилиса7. С него 
властите за пръв път се насочват към намиране източниците на болестта: 
законът предвижда болните войници да бъдат разпитвани откъде са се за-
разили и въз основа на техните сведения виновните за това проститутки 
да бъдат откривани и изпращани на принудително лечение. Лечението е 
безплатно, като държавата осигурява необходимите лекарства и меди-
цинска помощ8. Към определената за целта болница има поставен военен 
караул, чиято задача е да следи жените да не бягат от нея. Отношението 
към вече излекуваните е различно в зависимост от техния статус: жените 
на войниците се връщат при съпрузите си, а войнишките вдовици се изпра-
щат на заточение в Нерчинск9. Ако болните са крепостни, те се предават на 
собственика им, стига той да плати за тяхното лечение и хранене; а ако не 
го направи, и те се изселват за работа в Сибир10.

Сега, като елемент от новия подход на руските власти към проблема, за-
почва и изграждането на специализирани заведения за лечение на заразени 
с венерически болести. Следвайки европейските образци, Екатерина съз-
дава първата венерологична лечебница, предназначена първоначално само 
за жени с леко поведение в Русия11. Това е т.нар. Калининска болница, осно-
вана в Петербург през 1763 г. въз основа на съществуващия там „предачен 
дом“. Двайсетина години по-късно болницата е реформирана и от практи-
чески закрито „полицейско заведение“ се превръща в място, където могат 
да постъпват всички желаещи. В началото в нея има 60 легла: 30 за мъже и 
30 за жени, болни от сифилис. През 1831 – 1833 г. за нуждите на болницата 
се построява ново триетажно здание с 300 стационарни места.

7 Указ „О скорейшем излечении в госпиталях воинских чинов, одержимых венерической 
болезнью и о ссылке обличающих в непотребстве женщин по их излечению в Нерчинске“. 
ПСЗ. Собрание первое, Т. 16. Санкт Петербург, 1830, № 11826, 20 мая 1863, с. 258–259.

8 Организацията на безплатното лечение на проститутки, болни от сифилис се възприема 
като признание, че именно те са основни виновници за разпространението на болестта 
(Мартыненко, Н., Цит. съч., с. 35).

9 Град в Далечния изток. От началото на XVIII в. тук има завод за обработка на сребърни 
руди. През XIX – XX в. Нерчинск е известен като каторжен център, където са изпращани 
осъдените затворници. 

10 ПСЗ, Собрание первое, Т. 16, № 11826, 20 мая 1763, с. 258–259; Пак там, Т. 17. Санкт 
Петербург, 1803, № 12391, 4 мая 1765, с. 129.

11 Щербинин, П. Цит. съч., с. 2040.
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Паралелно със създаването на специализирани лечебни заведения, се 
взимат мерки и за болните от сифилис, които се лекуват в общи болници: 
като се препоръчва те да бъдат изолирани в отделни стаи, да използват от-
делни постелки, посуда и храна12. 

Спрямо лекуващите се налага принципът на пълната анонимност. На 
персонала е строго забранено да питат постъпващите за техните имена или 
звания13, а самите болни имат право до напускането на лечебницата да но-
сят маски. Влизането в болницата за външна хора пък е строго забранено.

По същото време започват да се събират и сведения за това какво прово-
кира болестта и как се развива тя, като основа за натрупването на познания 
по темата са предимно материали от военните болници14. През 70-те години 
на XVIII в. военният лекар Андрей Бахерахт предлага да се установи кон-
трол върху връщащите се от чужбина армейски части, а бол ните от сифилис 
войници да бъдат изолирани в лазарети, откъдето да не се пускат до оконча-
телното им излекуване. С тази цел през следващите години в Киев и други-
те крупни градове на империята се създават болници за военни, страдащи 
от „любострастната“ болест15. 

Особено внимание на лечението на сифилиса започва да се обръща през 
втората четвърт на XIX в., при управлението на Николай I. По това време 
заразата обхваща все повече хора и от медицински проблемът се превръща 
и в социално-икономически: венерическите болести поразяват все по-голям 
брой селяни т.е. хората, обработващи земята и имащи основен принос за 
попълването на държавната хазна. 

В условията на бързо разпространение на сифилиса правителството в 
Петербург изработва нова стратегия за борба със заразата. Тогавашният ми-
нистър на вътрешните работи Лев Перовски възлага през 1843 г. на специа-
лен комитет в министерството да подготви план за борба с „любострастните 
болести“, както и правила за медико-политически надзор над жриците на 
любовта. След като проучва причините и тенденциите в разпространение-
то на сифилиса, Л. Перовски предлага на руското правителство мерки за 
справяне със проблема. Въз основа на направените от него предложения 
властите в Петербург създават специални медико-полицейски комитети, 
чиято цел е да поставят под държавен контрол проституцията, но и да се 
грижат за здравето на проституиращите. Едно от основните задължения на 

12 ПСЗ, Собрание первое, Т. 16, № 122891 8 декабря 1764, с. 984.
13 Пак там, № 117278, 19 декабря 1762 (Об учреждении особых домов при городах для 

одержимых опасными и прилипчивыми болезнями и об определенiи для сего Докторов и 
Лекарей), с. 133; № 11821, 20 мая 1863, с. 252–254.

14 Щербинин, П. Цит. съч., с. 2040.
15 Завьялов, А. И. и др. Сифилис в русской армии (с X – VIII по начало XX столетия) 

(обзор). Саратовский научно-медицинский журнал, Т. 9, № 3, 2013, с. 556–557.
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комитетите е да извършват редовни, веднъж седмично, медицински прегле-
ди на регистрираните жрици на любовта и да изпращат болните на лечение 
в болнична среда16. 

Първите два медико-полицейски комитета възникват в Петербург17 през 
1843 г. и в Москва през 1844 г.18, а към 1855 г. такива вече функционират в 
много от големите градове на Русия.

Появата на горните комитети се тълкува като официализиране на прос-
титуцията в империята, но е и начин за справяне с венерическите болести 
сред населението19. В следващия правилник за дейността на медико-поли-
цейските комитети, приет през 1868 г., като тяхна цел е посочено „пред-
приемането на мерки по отслабване на сифилитичните болести“. С цел да 
ограничат разпространението на заразата през 1870 – 1880 г. членовете на 
медико-полицейските комитети опитват да направят медицинските прегле-
ди задължителни не само за работещите в „домовете за търпимост“ (както 
се наричат тогава публичните домове), но и за техните посетители20. 

Усилията на правителството да се борят с болестта обаче не дават съ-
ществен резултат и през целия XIX в. се наблюдава постоянно нарастване 
на засегнатите от нея. Ето няколко данни, потвърждаващи, че сифилисът 
се превръща в сериозен проблем за Русия. Според отчета на Медицинския 
департамент към МВР за четири години (1877 – 1880) 1,4% (60 941 души) 
от населението на Русия са болни от сифилис, като тенденцията е броят им 
да се увеличава21. За периода 1896 – 1901 г. са зафиксирани 5 489 448 души 
(близо 5 милиона и половина), което е 914 908 души на година, а това прави 
6,9 заболели годишно на 1000 души22. 

Особено високо е нивото на заболеваемост от сифилис в армията и фло-
та. През 1861 г. в Московската военна болница сифилитици са 7% от всички 
болни. Според А. Михновски, в войските на Киевския военен окръг между 

16 Андреева, Е. Эволюция медико-административной системы контроля над проституцией 
в Санкт Петербурге (середина XIX – начало 3-х гг XX). Грамота, № 6 (68), часть 1, 2016, с. 95.

17 ПСЗ. Собрание второе (1825 – 1881), Т. 18 (1843). Санкт Петербург, 1843, № 17213, 8 
октября, с. 593–595.

18 Пак там, Т. 19 (1844). Санкт Петербург, 1845, часть 1-ая, № 18047, 4 июля, с. 430–432.
19 Повече за дейността на медико-полицейските комитети: Нижник, Н. Деятельность 

врачебно-полицейских комитетов Министерства внутренних дел по осуществлению 
социального контроля над девиантным поведением в российском обществе. Вестник Санкт-
Петербургского Университета МВД России, № 2 (54), 2012, с. 11–18.

20 Лобанов, А. Цит. съч., с. 91.
21 Гончарова, С. Первая женщина-сифилидолог в России Зинаида Яковлевна Ельцина. 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, № 5, 2012, с. 62.
22 Кежутин, А. Медицинские работники России в борьбе с сифилисом (на материалах 

общероссийской медицинской периодики 1894 – 1914). Вестник КГУ имени Н.А. Некрасова, 
№ 1, 2013, с. 152.
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1889 и 1893 г. от сифилис боледуват 7,69% от наличния състав. В документ 
от същата 1861 г. докторът от Генералния щаб Розенберг пише, че на почти 
всички кораби, връщащи се от задгранични плавания през последните годи-
ни, значителна част от екипажа е заразени със сифилис, като нерядко болни-
те достигат 50% от него. Като обичайни центрове на заразата са посочвани 
японските и китайските пристанища23. 

Стряскащо е разпространението на болестта и сред гражданското на-
селение. Н.Пирогов пише, че през 1857 г. в гражданските болници на Ру-
сия болните от сифилис са 10% от общия брой хоспитализирани. Венери-
ческите болести са считани за професионална болест на прислугата, а при-
чините за това са много. Сексуалното насилие от страна на собствениците, 
ниското заплащане и липсата на каквато и да било социална защита водят 
дотам немалка част от домашните работнички на определен етап от живота 
си да се оказват въвлечени в тайната или явна проституция. През периода 
1890 – 1899 г. през Мясницката болница в Москва 30,9% от постъпилите за 
лечение на сифилис са жени, заети в домашното стопанство, най-често това 
са готвачки и камериерки24.

Сифилисът се оказва бич не само за европейските части на Руската им-
перия. Венерическите болести в Сибир и Централна Азия се появяват в хода 
на колонизацията на тези области25. През 1850 г. проф. Тарновски пише, че 
„сред киргизите, башкирите, мещеряките в Оренбургска област сифилисът 
се е разпространил до такава степен, че по данни от местните власти, много 
родове са изцяло заразени и болестта сред тях носи крайно тежък харак-
тер“. Болестта се разпространява широко и в Сибир, като към края на XVII 
и началото на XIX в. поразява както местното население, така и руските 
чиновници, търговци и войници. В Далечния Изток се смята, че заразата 
е привнесена от моряците на китобойните флотилии и тя бързо придобива 
размери на епидемия, която обхваща цялото североизточно крайбрежие на 
Тихия океан26.

Причините за епидемичното разпространение на сифилиса в Русия са 
няколко. На първо място – проституцията, която дълго време е сочена за 
основен източник на болестта. Специалистите считат, че тя е отговорна за 

23 Ливенцев, Д. Профилактика и лечение венерических заболеваний на русском флоте. 
Берегиня. 777. Сова, № 4 (19), 2013, с. 47.

24 Вемеренко, В. Женская домашняя прислуга в России второй половины XIX - начала 
XX в.: состояние здоровья и и факторы професиональной заболеваемости. Известия 
Самарского научного центра РАН, Т. 19, № 3, 2017, с. 38–39.

25 Sodnompilova, M. Infectious Diceases in the Life of Mongolian Peoples: Beliefs and Healing 
Practices. Bulletin of the KIH of the RAS, 2017, Vol. 33, Is. 5, рр. 141–154.

26 Степаненко, В. и др. Цит. съч., с. 78.
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близо 70–80% от заразените27. За целия период, през който съществуват ста-
тистически данни, процентът заразени сред жените, практикуващи – явно 
или тайно – проституция, остава константно висок. По данни на медико-по-
лицейските комитети всяка трета проститутка е болна или е била лекува-
на от венерически болести28. Сведенията от медико-полицейския надзор в 
градовете на Уфимска губерния за периода 1889 – 1893 г. сочат, че средната 
заболеваемост от венерически болести на леките жени в областта е средно 
около 70%29. В град Либава заразени са 31,5% от тях, подобно е положение-
то и в централна Русия: на Нижегородския панаир 39% от тях са болни от 
сифилис или други венерически болести30.

За разцвета на проституцията и на съпътстващите я венерически болес-
ти допринася концентрацията на големи групи мъжко население, живеещи 
изолирано от семействата си – в армията, флота и в бързо нарастващия брой 
промишлени центрове. Затова не е случайно, че особено разпространение 
на болестта се наблюдава, освен сред войници и матроси, и сред фабрич-
ните и заводските работници31. Най-силно засегнати от заразата са Варшав-
ския и Санкт-Петербургския военни окръзи, но проблеми с нея се наблюда-
ват и в доста по-отдалечения Туркестански военен окръг. За пренасянето на 
сифилиса от армията към гражданското население допринасят практиката 
да се разквартируват военни части в селата32.

Изследванията на руските лекари от втората половина на XIX в. оба-
че посочват, че сифилисът вече се разпространява предимно не по полов 
път. Той е спрял да бъде „любострастна“ зараза, а се предава при обичай-
ни ежедневни контакти. Нещо повече, проникнал е сред широки слоеве от 
населението и се е превърнал в обичайна домашна, „битова“ болест. Като 
доказателство за горното твърдение медиците сочат, че на границата между 
двата века сифилисът започва да поразява хора от всички възрасти и да се 
разпространява сравнително равномерно сред тях, без разлика от социална 

27 Золотарев, Л. Личная и общественная борьба с развратом. Москва, 1900, с. 24.
28 Лобанов, А. Цит. съч., с. 93.
29 Рамазанова, Г. Социальные девиации в городах Уфимской губернии в конце XIX –

начале XX века. Вестник Челябинского государственного университета, История, Вып. 43, 
№ 1 (216), 2011, с. 43.

30 Кежутин, А. Цит. съч., с. 153. Любопитна статистика от този период посочва, че ергените 
и женените мъже, които са разделени от семействата си, боледуват от сифилис три пъти по-
често, отколкото тези, които живеят с жените си (Пак там). 

31 За сифилиса в руската армия и опитите той да бъде ограничаван вж.: Завьялов, А. и др. 
Цит. съч., с. 556–561.

32 За влиянието на военния фактор върху гражданското население на империята като 
носител и разпространител на болестта и като стимул за развитието и процъфтяването на 
проституцията вж.: Щербинин, П. Цит. съч., с. 2041.
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принадлежност, пол или местност. Към края на XIX в. заразени със сифи-
лис се оказват все повече млади хора: между 15 и 20-годишни33.

Горните наблюдения поставят въпроса за факторите, които допринасят 
за епидемичното разпространение на болестта. Според руските медици во-
дещо значение сред тях имат нарасналата подвижност на населението, раз-
витието на фабрично-заводската промишленост и свързания с това ръст на 
градовете, които спомагат за нарастването на извънсемейните полови кон-
такти. С други думи, при развитието на болестта може да се види страничен 
продукт на процесите на индустриализация и урбанизация, които набират 
темпове в Руската империя през втората половина на XIX в.34 В подкрепа 
на горното говори изследване, направено сред болните от сифилис в жен-
ското отделение на московската болница за периода 1856 – 1869 г. Според 
него най-много заболели има сред жените от следните професии: готвач-
ки (34,8%), камериерки (15,4%), черноработнички (15,3%,) и работещи във 
фаб рики (13,2%)35.

За бързото разпространение на сифилиса в Русия през посочения период 
допринася т.нар. отходничество. Става въпрос за обичайната сред селското 
население практика да напускат за определен период родните си места и да 
отиват в промишлени и търговски центрове, пристанища т.е. в места, къде-
то има нужда от работна ръка и съответно – възможност за добра печалба. 
Отходничеството става особено масово след отмяната на крепостното пра-
во през 1861 г. Тогава, в резултат от реформата, съвпаднала във времето с 
бърз демографски прираст, част от селяните се оказват в невъзможност да 
се изхранват от земята си и са принудени да търсят допълнителни доходи 
извън селата. При това гурбетчийството се наблюдава както сред мъжете, 
така и сред жените. В много области т.нар. „отходники“ (гурбетчии) обхва-
щат между 30 и 60% от мъжкото население36.

По този начин градовете се оказват ядрата, от които болестта започва да 
се прехвърля и в провинцията. Още повече, че в тях изобилства от места за 

33 Мартыненко, Н. Сифилис как главная причина начала регламентации проституции в 
России в середине XIX века. Вестник Волжского университета им. В.Татищева, № 4, 2010, 
с. 45.

34 Така например в Томска губерния (Западен Сибир) за бързото разпространение 
на сифилиса сред населението допринася строежът на Сибирската жп линия през 1883 г., 
който привлича в региона хора както от местните, така и от Европейска Русия. Зуев, А. и 
др. Коммерческий секс и его последствия: исторический экскурс в проблему. В: Бюллетень 
сибирской медицины, № 1, 2009, с. 107.

35 Статистика за разпространението на сифилиса сред различните професии вж.: Кузне-
цов, М. Историко-статистический очерк проституции и развития сифилиса в Москве. Архив 
судебной медицины. Москва, 1870, с. 147–148, 158, 174.

36 Уваров, М.С. О влиянии отхожего промысла на санитарное положение России. Цит по.: 
Мартыненко, Н. Сифилис как главная причина, с. 46.
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отсядане, където хигиената е на много ниско ниво, а срещу неголяма сума, 
освен легло, можеш да получиш и женско внимание. В резултат от това дос-
та от гурбетчиите се връщат в селата си, освен с печалба, и с венерически 
болести, които предават на своите близки. Първата жена сифилитолог в Ру-
сия Зинаида Елцина, която изследва заболеваемостта сред селяни в Тул-
ска област през 80-те години на XIX в., установява, че от сифилис страдат 
12,04% от децата и 14,05% от жените, като тенденцията е техният брой да 
нараства37.

Съществуват и други, по-второстепенни фактори, които също допри-
насят за развитието на болестта. Сред тях е практиката селските жени да 
се наемат за кърмачки на изоставени деца. Тези деца са настанявани в спе-
циализирани Възпитателни домове (приюти), а оттам са давани на жени, 
които ги кърмят и отглеждат срещу заплащане38. През 1830-те се оказва, 
че в селата около Петербург и Москва, където традиционно се изпращат 
за отглеждане изоставените деца, част от семействата, които са ги приели, 
са заразени със сифилис. Обяснението е, че част от бебетата се получи-
ли по наследство болестта, която впоследствие пренасят39. Затова доста от 
помешчиците не позволяват на своите крепостни да се занимават с този 
занаят40. Император Николай също опитва да ограничи тази практика, като 
със закон забранява на селянките от дворцовите имения да се наемат като 
кърмачки към Възпитателните домове и да взимат деца за отглеждане41.

В региони като Сибир за разпространението на сифилиса сред мест-
ното население допринасят и някои местни обичаи като „лулата на мира“, 
общата баня, обичаят да предоставят на госта си жена при преспиване в 
дома на местното семейство42.

Но една от най-съществените причина за разрастването на заразата е 
липсата на медицинска помощ. Тук усилията на властите да се борят с бо-
лестта се сблъскват едновременно с няколко проблема.

На първо място, това е липсата на достатъчно болници. Дори в средата 
на XIX в. такива има само в големите градове. В провинциалните градчета 
положението е далеч по-тежко, а в селата, фабриките и заводите време ме-

37 Гончарова, С. Цит. съч., с. 62.
38 За системата от възпитателни домове вж.: Яблоков, Н. Призрение детей в Воспитательных 

домах. Демографическое обозрение, Т. 4, № 1, 2017, с. 144–195; Гаврюшин, С. Императрица 
Мария Федоровна и ее деятельность по созданию системы благотворительных учреждений в 
России. Женщины в российском обществе, № 1, 2002, с. 39–53.

39 Бондина, С. Деревенская экспедиция Санкт-Петербургского воспитательного дома в 
конце XVIII - начале XX века. Вестник СПБГУ, Сер. 2, вып. 1, 2013, с. 129.

40 Яблоков, Н. Цит. съч., с. 175.
41 ПСЗ. Собрание Второе, Т. 14 (1839). Санкт Петербург, 1840, № 12073, 3 марта 1839,  

с. 186.
42 Степаненко, В. и др. Цит. съч., с. 79.
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дицинското обслужване често изцяло отсъства43. Особено остро липсата на 
медицинска помощ се усеща в по-отдалечените региони на империята като 
Сибир и Далечния Изток, което обяснява защо местното население се при-
държа към традиционните методи на лечение и търси помощта на племен-
ните шамани44. В най-големия център на Западен Сибир Томск, считан през 
целия XIX в. за един най-засегнатите от сифилиса градове в Русия, болница 
за лечение на страдащи от венерически болести е открита едва през 1910 г.45

А дори там, където има болници, леглата не достигат, което прави лече-
нието или напълно невъзможно, или неефективно. Когато през 40-те годи-
ни на XIX в. новосъздадените лекарско-полицейски комитети започват да 
преглеждат проститутките и да изпращат болните от венерически болести 
на лечение, се оказва, че навсякъде броят на заразените е в пъти по-голям 
от наличните легла. Затова курсът на лечение произволно бива намаляван 
и вместо по два месеца, повечето остават в болницата по две седмици – не-
достатъчно, за да има резултат от лечението и да се спре веригата на раз-
пространение46. Друг е въпросът, че и самите проститутки бягат от болни-
ците, защото всеки ден, прекаран там, означава лишаване от средства47. 

Липсват и достатъчно лекари и медицински работници. Към 1 юни 
1890 г. в цяла Русия на 100 хил. души се падат по 8,4 лекари48. Ако в Англия 
има лекар на всеки 9 км, в Русия 1 лекар се пада на 1000 кв. км. Освен това 
значителна част от медиците нямат нужните познания за болестта и не зна-
ят как да я лекуват.

Проблем представлява и състоянието на самите болници. Богатите жи-
тели на големите градове по традиция се лекуват вкъщи. В лечебниците 
постъпват главно хора, които не могат да плащат скъпите домашни визити 
на лекарите. Но дори само най-отчаяните се решават на тази стъпка, защото 
условията там са трагични. Ето как описва състоянието на една от москов-

43 По темата вж.: Гуркина, Н. Сельская медицина европейского Севера дореволюционной 
России. Управленческое консультирование, № 3, 2010, с. 204–222.

44 Башкуев, В. Верхнеудинский окружный комитет общественного здравия и опыт борьбы 
с эпидемиями в Забайкальской области (1870-е – 1880-е гг.). Власть, № 3, 2013, с. 144–145; 
Пчелина, И. Предпосылки развития хирургической помощи Приамурья в дореволюционный 
период (1858 – 1917 гг.). Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. 
Пирогова, Т. 11, № 3, 2016, с. 133–135.

45 Зуев, А. В. и др. Цит. съч., с. 109.
46 За теснотата на болниците и че лекуваните проститутки изкарват недостатъчно време в 

болниците, за да бъдат излекувани – Андреева, Е. Цит. съч., с. 96.
47 Татарникова, А. „Продажная любовь“ как явление повседневной жизни городов 

Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. Грамота, № 11, часть I, 2016,  
с. 158–162.

48 Мавров, Г. История венерологии. Венерология в России в XVIII-XIX вв. Клiнiчна 
iмунологiя. Алергологiя. Iнфектологiя, № 1, 2013, с. 50–61 [цит. 19.04.2022]. Достъпен на https://
kiai.com.ua/ru/archive/2013/1/pages-50-61/istoriya-venerologii-venerologiya-v-rossii-v-xviii-xix-vv

https://kiai.com.ua/ru/archive/2013/1/pages-50-61/istoriya-venerologii-venerologiya-v-rossii-v-xviii-xix-vv
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ските болници нейният попечител кн. Голицин: „Болните изискват посто-
янна температура между 18 и 24 градуса. Но в отделенията, и то само в 
някои, тя рядко достига до 16 градуса, през повечето време температурата е 
не повече от 11, а студено време и при вятър пада и до 8, което не позволява 
на лекарите да използват през зимата средствата, необходими за лечението 
на пациентите. Долният етаж на главния корпус е целият в подпори и подо-
вете в много стаи заплашват да се срутят... Болницата няма приемни стаи, 
сушилни за бельо и морги...баните са тесни и влажни, а болните стигат от 
една стая до друга по ледени коридори и стълби49.

Проблем пред лечението на болестта е и отношението на лекарите към 
пациентите, което в повечето случаи е грубо, небрежно и бездушно50. На 
всички болни, независимо дали става дума за проституиращи или за за-
разили се по друг начин хора, се гледа като на грешници, отклонили се от 
правия път. Подходът към страдащите от венерически болести започва да 
се променя едва към началото на XX в.: постепенно и в обществото, и сред 
управляващите на тях започва да се гледа като на жертви, нуждаещи се от 
помощ и социална грижа51. За промяната в отношението в най-голяма сте-
пен допринасят самите медиците, които не само професионално изучават 
болестта, но започват да алармират за тежките поражения които тя нанася 
върху заразените. В своето изследване „Сифилитичното семейство и ней-
ното изходящо поколение“, издадено през 1902 г., известният специалист 
проф. Тарновски пише, че „наследственото влияние на придобития сифи-
лис се открива най-силно при второто поколение от сифилитичното семей-
ство и обуславя значителния брой помятания, мъртвородени или умиращи 
през първите месеца след своето раждане деца, както и на деца с анатомич-
ни или функционални дистрофии“52.

Ниското ниво на медицинската помощ е свързано също така с огром-
ните разстояния в Руската империя и липсата на развита инфраструктура. 
Но крайният резултат от това е, че многобройните закони, правила и укази, 
които властите периодично приемат за борба със сифилиса се оказват труд-
но неосъществими на практика. Създаването на земствата след 1864 г. води 
до подобряване на медицинските грижи, но този процес върви бавно и с 
променлив успех в различните региони на империята53.

49 Болезнь сия весьма распространилась между крестьянами. Коммерсант. История, 
8.09.2017 [цит. 18.04.2022]. Достъпен на https://www.kommersant.ru/doc/3403749

50 За лошите условия, в който работят лекарите от медико-полицейските комитети, и 
формалната дейност в превенцията на болестите вж.: Нижник, Н. Цит. съч., с. 15.

51 Зуев, А. В. и др. Цит. съч., с. 108.
52 Гончарова, С. Цит. съч., с. 63.
53 Веселовский, Б. История земства за сорок лет: в 4 т, Т. 1. Санкт Петербург, 1901; 

Кузьмин, В. Земская медицина в мирное и военное время (1864–1917 гг.). Самара, 2000.

https://www.kommersant.ru/doc/3403749
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За да компенсират липсата на добри медицински грижи, властите се 
стремят да ограмотят селяните и да им дадат основни насоки как да лекуват 
болестта или да се предпазват от заразяване. Така през 1841 г. излиза ин-
струкция, която разяснява на селяните какво да се прави, ако в семейството 
се открие сифилитик54. Друга инструкция съветва фелдшерите какви мерки 
да предприемат при лечение на болни от сифилис, ако то се извършва в 
домашни условия. Предписва се вътрешно да се дава селитра и английска 
сол, а за радикално лечение да се ползват силнодействащи средства като 
живачен хлорид или други вещества, съдържащи живак55.

И тук следва да се отбележи един важен фактор, спомагащ за разпрос-
транението на сифилиса след населението – битът и манталитетът на се-
ляните56. Става въпрос за струпването на много хора, живеещи заедно. Из-
ползването на общи чинии при ядене. Храненето на децата със сдъвкана 
храна. Използването на общи цигари и лули. Изключително ниското ниво 
на хигиена в домовете им57. 

Второ, неосведомеността на хората. Населението не знае нищо за бо-
лестта, затова нито я лекува, нито взима мерки, за да се предпази. На симп-
томите ѝ се гледа като на дреболия и най-често е считана за простуда, за 
кожно заболяване или за резултат от направена магия58.

Проблем е огромното недоверие на селяните към медицината и нежела-
нието им да търсят помощта на професионалните лекари59. Болните рядко 
постъпват в болници, но пък са склонни да прибягват до услугите на зна-
харки и са готови да изкарат при тях пълния курс на лечение. Едно подобно 
„народно лечение“, предвижда следното: болният със силни болки в кости-
те, с рани и язви по тялото, се поставя в силно затоплена стая и ежедневно 
пие силна отвара от билки. Също така ежедневно поема по чаша водка с 
разтвор от живачен хлорид60. Горната практика се потвърждава и от лекари-
те: медикът М. Шмелев пише, че народът най-често се лекува сам, с помощ-
та на живачен хлорид, който разтваря във водка и приема в много големи 

54 „Болезнь сия весьма распространилась между крестьянами“ [цит. 18.04.2022]. Достъпен 
на https://www.kommersant.ru/doc/3403749

55 За борбата със сифилиса на военоморските лекари вж: Ливенцев, Д. Цит. съч., с. 40–50.
56 Повече за бита на селското население в Русия: Миронов, Б. Социальная история России, 

Т. 1. Санкт Петербург, 2003. 
57 По темата вж.: Безгин, В. Традиции крестьянского быта конца начала веков (пища, 

жилище, одежда). Вестник ТГТУ, Т. 11, № 4, 2005, с. 1052–1061.
58 Кузнецов, М. Проституция и сифилис в России. Санкт Петербург, 1871, с. 69.
59 За недоверието на селяните към науката и медиците вж.: Киценко, О., Р. Киценко. 

Становление земской санитарной организации во второй половине XIX – начале XX века (на 
материалах Саратовской губернии. Вестник Пермского Университета, История, вып. 2 (29), 
2015, с. 162–172.

60 Живачният хлорид обичайно се използва за дезинфекция. 

https://www.kommersant.ru/doc/3403749
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количества61. Смъртността от такова самолечение е почти толкова голяма, 
колкото и от самата болест. В Сибир, където мнозинството от болните също 
прибягват до помощта на знахарки и шамани, за лечението на сифилиса се 
използват още сребро, барут, витриол62, свежа еленова кръв, жлъчка от вълк 
или мечка63.

Освен това селяните не бързат да признават наричаните от тях срамни 
болести. За да не се разчуе за заразяването им, те укриват болните и не 
постъпват в болници. През 60-те години на XIX в. в провинцията започва 
засилено откриване на специализирани заведения за венерически болници, 
но много от тях са закрити скоро след създаването си поради липса на бол-
ни. Всъщност, болни има, но те не постъпват там. Дори онези от селяните, 
които биват настанявани с полиция, бягат от тях при първа възможност. 
Това кара лекарите да променят подхода и вместо специализирани лечеб-
ници за сифилис, да се насочат към откриване на сифилистични отделения 
към общите болници – за да не се вижда по какъв проблем влиза човекът в 
болницата и заболяването му да остане в тайна64.

Друг проблем е, че много жени отказват да се лекуват при лекари мъже. 
Което става причина да се постави въпроса за обучаването на акушерки със 
знания как да разпознават и лекуват сифилиса. Така към Петербургската 
Калинкинска болница се създава училище, където акушерките, освен друго, 
изучават и венерическите болести.

Развитието на медицинската наука в Руската империя и в частност от-
делянето на венерологията като отделен клон в нея през втората половина 
на XIX в. съществено допринася за натрупването на познания относно си-
филиса. Появата на специалисти сифилитолози усъвършенстват начините 
за лечението на заразата и едновременно с това насочва вниманието на об-
ществото към този проблем. От края на 60-те години на века в университе-
тите се създават отделни катедри по сифилитология и дерматология. През 
1885 г. в Русия е основано и първото научно Общество за сифилитолози и 
дерматолози, което си поставя за цел да разшири познанията за сифилиса 
и изработва програма за открити четения по темата, които да осведомява 
хората как да се предпазят от него. През 1897 г. в Русия се провежда и пър-
вият конгрес на лекари-специалисти в областта, който алармира властите 
и обществото за мащабите на епидемията и за негативните последици от 

61 Болезнь сия весьма распространилась между крестьянами. Коммерсант. История, 
8.09.2017 [цит. 19.04.2022]. Достъпен на https://www.kommersant.ru/doc/3403749

62 Витриол – силно отровно вещество с горчив вкус.
63 Степаненко, В. И. и др. Цит. съч., с. 79.
64 https://ext-3771833.livejournal.com/60213.html (15.04.2022)
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нея65. Резултатът тези действия обаче проличава едва през следващите де-
сетилетия и едва през 30-те години на XX в. може да се говори за реални 
успехи в борбата със сифилиса. 

SYPHILIS IN THE RUSSIAN EMPIRE – PROBLEMS AND SEARCHING 
FOR SOLUTIONS

Assoc. Prof. Tina Georgieva
Faculty of History, Sofia University

Abstract. The article presents attempts of the Russian government to develop a policy 
to limit the spread of syphilis. It analyzes the changes in the approach of the authorities – 
from repressive measures to more positive methods for prevention and control of the dis-
ease. The text comments the main reasons for the spread of syphilis such as the prostitution, 
the poor quality of medical care, the mentality and way of life of the rural population. 

Keywords: Russian Empire, healthcare, syphilis, epidemics, prostitution
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Холерата сред съюзническите войски  
по време на Кримската война, 1853 – 1856 г.

Гл. ас. д-р Любомир Кръстев
Исторически факултет, СУ

Резюме. Изследването прави опит да проследи някои по-ярки прояви на холерата 
през Кримската война. Проучени са документи, които хвърлят светлина върху въпро-
си, които не биват поставени за първи път, но аспекти от тях остават недоизяснени. 
Темата за холерата през Кримската война е важна за връзката между войната и раз-
пространението на епидемиите, за адекватността на мерките на официалните власти 
и за последиците от заразните болести върху хода на историческите събития. Като 
сравнително нова за времето си болест холерата ужасява европейците през първата 
половина на XIX в. и предизвиква значително вълнение при всяка своя по-сериозна 
проява. През Кримската война холерата може да се разглежда като най-големия убиец 
както сред съюзническите войски и флот, така и сред руската армия. Тук акцентът е 
най-вече върху нейния ефект върху военните сили на Великобритания и Франция и 
използваните от тях средства за борба с болестта.

Ключови думи: холера, Кримска война, Скутари, Джон Сноу, Раглан

***
Холерата по време на Кримската война е сред водещите причини за ви-

соката смъртност сред съюзническите армии. Болестта настъпва от Индия 
още през 1817 г. и се разпространява значително в Евразия до 1823 г., без да 
засяга най-северните и западни части на Европа. Това се променя при втора-
та епидемия, която бележи началото си през 1826 г. и стига до Англия през 
1831 г. За трети път холерата се проявява през 1848 г., като засяга сериозно 
редица градски центрове във Великобритания. След кратко затишие зараза-
та се появява отново през 1853 г. в Лондон. Въпреки опитите на британския 
лекар Джон Сноу да докаже връзката между разпространението на болест-
та и нейния източник, малко учени се съгласяват с твърдението на Сноу, 
че холерата се разпространява благодарение на замърсени водни помпи в 
английската столица. Смесването на фекалните води с кладенците, от които 
лондончани черпят вода за всекидневна употреба, е фактическата причина 
за разпространението на холерата. Липсата на бързи действия от страна на 
властите и дори отричането на теорията на д-р Сноу създават предпоставки 
същата болест да е смъртоносна и по време на Кримската война. Холерният 
вибрион е идентифициран през 1854 г. от тосканския изследовател Филипо 
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Пачини, но „откритието му не среща широка подкрепа в научните среди“1. 
Затова вероятно минава доста време, докато се обърне внимание на лошата 
хигиена и немарливостта към водните запаси, които по време на Кримската 
война са дори още по-ужасяващи и от условията на живот в бедняшките 
лондонски квартали. Поради тази причина не е учудващо, че холерата взи-
ма толкова жертви по време на конфликта. Войските я пренасят до Варна и 
Крим, а при потресаващата липса на хигиена и голямата гъстота на войни-
ците, холерата добива зловещи мащаби на разпространение2. 

Отделно към тези фактори следва да се прибави и изтощението на вой-
ските от продължителните военни действия, лошото командване, липсата 
на достатъчен медицински персонал и неподходящите условия на живот 
на войниците в различните армии. Най-засегнати са обикновените войни-
ци, макар че има значителен брой офицери, които стават жертва на болест-
та. Холерата намира разпространение както сред британските, така и сред 
френските войски. Впоследствие от нея се заразяват и бойците от Сардин-
ското кралство. Изтощението от походите, дългите плавания, лошата и не-
достатъчна храна, допринасят за трудното възстановяване, при засягане на 
войника от холерата3. Смъртността от болестта е необичайно висока имен-
но по тези причини.

Холерата се появява във Варна в края на юли 1854 г. Историкът Колин 
Робинс смята, че тя идва най-напред с френските войници и впоследствие 
се пренася върху английските части, разположени в града4. Ето как генерал 
Едуард Хамли (1824 – 1893)5 описва ситуацията във Варна в книгата си за 
Кримската война: „три френски дивизии, от които жертви на холерата са 10 
хиляди души, а нашите [британските] полкове в България губят между 500 
и 600 души“6. В една своя статия д-р Джон Сноу отбелязва, че тази тен-
денция се променя, когато съюзниците отиват в Крим. Тогава англичаните 
страдат повече от холера, защото според Сноу френската армия изгражда 
водопровод с железни тръби от хълмовете в околностите на Севастопол, 
чрез което французите имат прясна и чиста вода. Англичаните не правят 
подобна инсталация и водоизточниците им бързо се замърсяват и стават 

1 Събев, О. Танцът на холерата. София, 2021, с. 15.
2 Robins, C. Cholera and Dysentery in the Crimean War: A Lyman’s View. Journal of the Society 

for Army Historical Research, 1997. Vol. 75. № 304. pp. 240–245.
3 MacLeod, G. H. B. Notes on the Surgery of the War in the Crimea, with Remarks on the Treat-

ment of Gunshot Wounds. Richmond, 1862, p. 11.
4 Robins, C. Op. cit., p. 243.
5 По време на Кримската война Едуард Хамли служи като адютант на фелдмаршал Ри-

чард Дейкърс от артилерията. Става известен с умението си на способен офицер и по заслуги 
се издига до генерал. В края на живота си пише книга за Кримската война. Автор е и на други 
публикации и изследвания, съчетавайки сабята с перото.

6 Hamley, E. The War in the Crimea. London, 1891, p. 28.
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източник на холера7. Но далеч не всички смятат теорията на Сноу за водо-
източниците като възможен причинител на заразата. Един от британските 
хирурзи в съюзническия лагер пред Севастопол настоява, че холерата не се 
причинява от замърсен водоизточник, както смята Сноу, а е в резултат от 
„есента, порциите от солено месо и зелено кафе, лошото време и отсъст-
вието на всякакъв комфорт, топли и сухи дрехи“8. Подобно становище се 
открива в писмо на сержант Джон Хил от първи кралски драгунски полк: 
„Холерата посече мнозина от нашите бойци напоследък във Варна, най-ве-
че пехотата, но ние нямаме нито един случай на болен в полка все още. 
Докторите смятат, че болестта се дължи на консумацията на зелени плодове 
и долнокачествено вино, което тук се продава за шест пенса“9.

Но дори още преди акостирането на Крим, холерата е често срещана на 
борда на корабите от британския флот. Някои кораби „са доведени до пълна 
безпомощност“, разказва Хамли и допълва, че холерата е водеща причи-
на съюзниците да не са в състояние да нанесат веднага бърз и решителен 
удар на Русия10. Холерата засяга и военния театър в Балтийско море, където 
Кралският флот се стреми да преодолее отбраната на Кронщад и да стова-
ри огъня на тежките си оръдия върху Петербург. През август 1854 г. Джон 
Сноу публикува статия в „Медикъл Таймс енд Газет“, в която отново разви-
ва тезата си, че холерата се причинява от замърсена вода. Той аргументира 
това свое становище с обяснението, че в едни кораби от кралския флот няма 
никакви проблеми с епидемията, докато в други тя се проявява осезаемо. 
Тази разлика се дължи на факта, че корабите, пълнещи запасите си с пряс-
на вода от региона на Балтийско море не страдат от холера, докато тези, 
ползващи водата от каците, напълнени още в Англия изпитват сериозни зат-
руднения с болестта. Има и други фактори – водоизместимостта на кораба 
и броят на екипажа. Големите кораби са по-засегнати от холерата, докато 
малките нямат тези проблеми11. Холерата на борда на корабите от Кралския 
флот е регистрирана в дневниците, които водят хирурзите, мобилизирани с 
екипажите. Голяма част от тези дневници днес се съхраняват в Британския 
национален архив в Кю, Ричмънд. Така например в дневника на кораба на 
Нейно Величество (КНВ) „Даймънд“ доктор Уилям Смит записва, че между 
19 октомври 1853 г. и 31 декември 1854 г. има любопитни наблюдения за 
разпространението на холерата по корабите в Черно море. „Най-интерес-

7 Snow, J. On the chief cause of the recent sickness and mortality in the Crimea. Medical Times 
and Gazette. London, 12 May 1855, p. 458.

8 Цит. по Robins, C. Op. cit., p. 243.
9 John Hill to relatives, 31 July 1854. Dawson, A. Letters from the Light Brigade. The British 

Cavalry in the Crimean War. Barnsley, 2014, p. 10.
10 Hamley, E. Op. cit., p. 28.
11 https://johnsnow.matrix.msu.edu/work.php?id=15-78-41 

https://johnsnow.matrix.msu.edu/work.php?id=15-78-41
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ното събитие от периода от професионална гледна точка“, пише хирургът, 
„беше холерната епидемия във флота, когато бяхме при Балчик до брега на 
България“12. Уилям Смит споделя, че преди корабът да стигне Балчик на 
борда има само два случая на болести, свързани с по-слабата физическа 
издръжливост. Единият пациент е болен от ревматизъм, а другият от скро-
фула. „След няколко дни в Балчик здравето на екипажа стана чувствително 
засегнато от диария и на 10 юли се появи случай на епидемична холера – 
първият в английската флота“13. На борда на КНВ „Даймънд“ са взети мер-
ки да се овладее епидемията и по думите на хирурга, това става успешно. 
Статистическите данни, които са представени обаче, разказват по-различ-
на история. На първо място е редно да се отбележи слабата подготовка на 
корабните хирурзи за борба срещу епидемия от холера, честите грешки в 
диагностицирането на болните и системното им вписване в графата на бол-
ните от диария. В голяма част от тези случаи става дума за протичане на 
типично холерно заболяване с по-леки симптоми. Лекарите на борда избяг-
ват да вписват заболелите с холероподобни симптоми като болни от холера 
и по друга причина. Холерата буди всеобщо безпокойство и дори ужас у 
съвременниците. Нейното официално признаване в документите на флота 
се прави само при условие, че няма никакво съмнение и може да се постави 
категорична диагноза. Прекомерното говорене за епидемия от холера може 
да повлияе негативно върху бойния дух. Така че често следите на пандеми-
ята от холера на борда на корабите от Британския черноморски флот поня-
кога трябва да се търсят в графите с други сходни заболявания. В крайна 
сметка за посочения период КНВ „Даймънд“ губи толкова хора от холера, 
колкото и от рани14. Но това е едва началото на епидемията, положението се 
усложнява значително през зимата на 1854 – 1855 г.

Френските кораби имат много по-сериозни проблеми с холерата. Уилям 
Смит забелязва, че френският параход „Примоге“, който пристига в Чер-
но море от Марсилия, транспортира войници, болни от холера. Подобно е 
положението и на борда на параходите „Магелан“ и „Валми“15. Трите ко-
раба на френския флот се срещат с британските през юли 1854 г. край Бал-
чик и Смит разказва, че и трите са поставени под карантина16. През август 
1854 г. холерата пламва с голяма сила и сред голям брой британски кораби: 
„Лондон“, „Трафалгар“, „Венджънс“, „Албион“, „Трибюн“, „Родни“, „Ве-
зувиъс“, „Терибъл“ и др.17 Въпреки че много от съюзническите плавателни 

12 BNA: ADM/101/96/3 f. 38.
13 Ibidem.
14 Ibid., f. 34.
15 Ibid., f. 38.
16 Ibidem.
17 Ibid., f. 40.
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съдове страдат от холерата и преди да влязат в Черно море, Уилям Смит 
отчита в корабния дневник на „Даймънд“, че нещата рязко се влошават в 
Балчик. По подобен начин подробно са описани и сухопътните операции на 
френския експедиционен корпус в Добруджа. Смит обяснява за 11 хиляди 
френски войници, които настъпват към Северна Добруджа, за да се опитат 
да спрат евентуално настъпление на руснаците. Един отряд стига дори до 
Кюстенджа на 10 август18. Именно в този регион „войниците са атакувани 
от холерата“, която е различна от вече бушуващата, по думите на Смит „в 
най-заразната ѝ форма“19. Вместо да се срещнат с врага в сражение, за ня-
колко дни те се разболяват масово от холера и след по-малко от две седмици 
в лагера във Варна се връщат само 7 хиляди от първоначалните 11 хиляди 
души. Сред войниците се носят слухове за това, че „казаци“ отравят кладен-
ците с нечистотии от животни и така допринасят за трагедията20. Но руската 
армия, заедно с „казаците“, е изтеглена по-рано от този регион и реалната 
причина за по-тежката форма на епидемията остава загадка.

Централно място в изследванията по отношение на холерата в Крим-
ската война заема докладът на санитарната комисия, изготвен по настояване 
на лорд Панмюр, военният министър на Великобритания21. В този доклад 
холерата е спомената повече от триста пъти. Изведени са интересни наблю-
дения на лекарите, които придружават войската. Така например, се описва 
тежкото положение в корабите на Кралския флот. Няколко неща се откроя-
ват: корабите, в които се наблюдават по-сериозни щети от холерата, са тези, 
в които хигиенните условия са по-занижени. Особено това важи за кораби, 
в които се превозва и добитък. В такива съдове лекарите наблюдават много 
по-голямо разпространение на холерата22. Очаквано тежко е положението и 
в кораби, в които гъстотата на войниците и моряците е много голяма23. Спо-
ред доклада холерата има две сериозни епидемични проявления в съюзни-
ческия лагер в Крим. Първото е в началото на октомври 1854 г., практически 
скоро след акостирането. Второто започва през май 1855 г. Но тези данни 
са базирани на разкази на лекари, които понякога не разполагат с пълната 
картина на случващото се и към тях трябва да се подхожда внимателно. 

18 Повече за движението на съюзническите войски в българските земи през Кримската 
война вж.: Русев, И. Кримската война (1853 – 1856), „Атласът на Наполеон III“ и българските 
земи. София, 2021.

19 Ibid., f. 39
20 Ibidem.
21 Report to the right Honorable Lord Panmure, G. C. B., Minister at War, of the Proceedings of 

the Sanitary Commission dispatched to the Seat of War in the East. 1855 – 1856. Presented to both 
Houses of Parliament by Command of her Majesty. London, 1857. 

22 Report to the right Honorable..., p. 99.
23 Ibidem.
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Все пак заключенията на доклада са много съществени. Те наблягат 
на липсата на организация и косвено обвиняват командването в проява на 
немарливост. Препоръчват в следващи кампании да се взимат стриктни са-
нитарни мерки, вкл. учредяване на военна полиция със санитарни функции 
или просто санитарна полиция. Такива органи действително се създават 
след Кримската война. На базата на препоръките в доклада се провеждат 
реформи както във Великобритания, така и в други страни. Най-сериозно 
се отнася Прусия, която в следващите години развива санитарната дейност 
във войската на много високо ниво. Това се оказва от голямо значение през 
Френско-пруската война от 1870 – 1871 г. В доклада се отбелязва още, че е 
много важно водоизточниците да се пазят постоянно от войници на място 
и да не се допуска тяхното неволно или умишлено замърсяване24. В общите 
заключения на доклада се отделя голямо внимание на чистотата на водата, 
което показва, че към края на Кримската война, проучвателната комисия 
е съгласна с тезите на Джон Сноу. Има практически препоръки за водата, 
откъде да се добива и как да се филтрира чрез филтри направени от чакъл, 
пясък и въглени25. Докладът отчита и своеобразна новост – липсата на скор-
бут, характерен в предишни кампании, но този проблем е овладян благо-
дарение на разнообразната диета, която моряците и войниците имат26. Като 
се изключи това, общото становище е незадоволително и се набляга върху 
неглижирането на хигиената, което е пореден удар по имиджа на команд-
ването, след всички критики за некомпетентност, публично оповестявани 
от военния кореспондент Уилям Хауърд Ръсел и британската преса. След 
битката при Алма Хамли споделя, че освен жестоките жертви, които двете 
страни дават, холерата ни най-малко не се „омилостивява“27. Според него, 
до началото на обсадата на Севастопол съюзниците реално нямат особени 
грижи, освен всяващата ужас зараза28.

А тя изглежда, че преследва войската навсякъде. Първо се появява във 
Варна, след това в Крим. Но болестта фактически може да се срещне и в 
повечето големи селища в Европа. За такава съдба споделя в дневника си 
британската кралица Виктория, която за пръв път споменава холерата в кон-
текста на Кримската война през август 1854 г. Виконт Робърт Джослин29 

24 Ibid., p. 209.
25 Ibid., p. 217.
26 Ibid., p. 218.
27 Hamley, E. Op. cit., p. 66.
28 Ibid., p. 93.
29 Джослин е съпруг на Франсис Джослин, дъщерята на Емили Ламб и съпруга на бъдещия 

премиер Палмерстън – вероятен баща на Джослин, докато Емили още е в първия си брак с 
лорд Каупър. Неслучайно Робърт Джослин е настанен в къщата на лорд Палмерстън, когато 
се разболява. 
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командва полка „Ийст Есекс“, който е разквартируван в „Тауър“. Много от 
войниците са болни и през август се разболява и самият Джослин. Той из-
дъхва в къщата на лорд Палмерстън за часове30. „Джослин пристигна вчера 
[11 август] по обед в дома на Палмерстън много болен.“, разказва Виктория, 
„Четирима различни доктори са повикани, но напразно! Оказва се безполез-
но, въпреки че два часа преди да умре Джослин мисли, че е по-добре. Краят 
настъпва много бързо“31. Това е характерна особеност на холерата – преди 
окончателно да се влоши и да умре, болният има период на кратко облек-
чение. Тази коварна характеристика на холерата именно кара много лекари 
да смятат, че става дума за определен вид отравяне, тъй като подобна симп-
томатика може да се забележи и при някои отровни гъби. Затова не всички 
лекари в средата на XIX в. допускат, че холерата е заразна, още по-малко, че 
се разпространява чрез водата. Преобладаващата част от лекарите считат, 
че застоялият въздух и лошата миризма в бедняшките квартали пренасят 
отрова, която човек приема с дишането си и това е входната врата на отро-
вата в организма. Но никой не знае точно как става това отравяне и това пра-
ви холерата страховита болест, която всява тревога в обществеността. По 
време на войната някои считат, чe холерата във френската и впоследствие 
британската армия се дължи на досега с „вредните изпарения“ на езерата 
около Варна, на прекомерното пиене на алкохол от войниците или дори на 
яденето на презрели плодове32. Малцина взимат под внимание препоръките 
на Джон Сноу водата да се преварява преди консумация33. Но офицерите от 
щаба почти не се вълнуват от съображенията на лекарите. Така например 
назначеният за генерален инспектор на болниците по време на конфликта 
сър Джон Хол не бива уведомен за местенето на армията от Варна в Крим, 
което възпрепятства значително подготовката на медицинските екипи и 
възможностите за ефикасно лечение на болни и ранени34. Самите лекари 
пък не винаги позволяват на Флоранс Найтингейл и на екипа от сестри, 
който тя ръководи, да се грижат за болните и тяхната хигиена, както подо-
бава. В писмо до Държавния секретар по военните въпроси и личен приятел 
на Найтингейл Сидни Хърбърт, „дамата с лампата“ споделя, че „по време 
на триседмичния ни престой тук [в Скутари], въпреки че възраженията ни 
са посрещани с голяма учтивост, никакво пране не е направено на спално-
то и личното бельо на мъжете [...] Последиците от това са треска, холера, 

30 RA: QVJ, V. 38, p. 71–72.
31 Ibid., p. 71.
32 Figes, O. The Crimean War. London, 2010, p. 191.
33 Ibidem.
34 Shepherd, J. The Surgeons in the Crimea 1854 – 1856. Journal of the Royal College of Sur-

geons of Edinburgh, Vol. 17, September 1972, pp. 7–11.
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гангрена, въшки, буболечки, бълхи и може би еризипел [червен вятър] – от 
ползването на една гъба за много рани“35.

На 19 август 1854 г. Виктория коментира холерата във Варна и изказва 
мнение, което мнозина споделят – холерата е по-опасна от врага36. Година 
по-късно Виктория отбелязва, че холерата убива по десет войника на ден37. 
Но реално смъртните случаи в пика на епидемията са много повече. Ско-
ростта, с която болестта убива, също впечатлява много от съвременниците. 
„Холерата е ужасна в щабквартирата. Хората умират за 24 часа“, пише при-
теснена британската кралица на 29 ноември 1855 г.38 Данните в дневника на 
Виктория се припокриват с регистрациите на болестта от други източници. 
Още в началото на британската експедиция в черноморския регион тя отбе-
лязва тежкото положение във Варна, дори на 29 август 1854 г. пише, че за-
ради холерата се отлага отпътуването на съюзниците към Крим39. Следва за-
тишие през септември 1854 г., дебаркиране на Кримския полуостров и ново 
нарастване на случаите през октомври. На 29 септември от холера умира 
френският главнокомандващ маршал Арман де Сент-Арно. На 19 октомври 
в болниците в Крим вече има шест хиляди болни от холера войници40. През 
зимата на 1854 – 1855 г. холерата не спира да тормози войската и флота, но 
със затоплянето на времето към май 1855 г. положението става много тежко 
и продължава да е така през цялото лято на 1855 г. На 28 юни 1855 г. веро-
ятно от холера умира и главнокомандващият на Британската армия лорд 
Раглан41. След падането на Севастопол на 8 септември 1855 г. отново се 
наблюдава затишие, но епидемията влиза в нов пик в началото на 1856 г. 
Големи щети са нанесени на френските части в тази последна епидемична 
вълна, в която холерата и тифът вкарват в полевите болници за три месеца 
53 хиляди войници и офицери, от които около 20% умират42.

Турските войски също страдат сериозно от холерата. Според военния 
кореспондент Уилям Хауърд Ръсел през декември 1854 г. загубите им от бо-
лестта възлизат на 150 на ден43. В Севастопол холерата взима много жертви. 

35 Nergaard, B. Vicinus, M. (eds.) Ever Yours, Florance Nightingale. Selected Letters. London, 
1989, p. 88.

36 RA: QVJ, V. 38, pр. 78–79.
37 Ibid., V. 40, рp. 89–90.
38 Ibid., V. 40, р. 320.
39 Ibid., V. 38, p. 91.
40 Ibid., V. 38, p. 162.
41 В някои източници като причина за смъртта се посочват изтощението и дизентерията, 

но британският изследовател Джереми Блек смята, че отново е отговорна холерата (Блек, Дж. 
Военното дело. София, 2010, с. 410).

42 Kerr, P., G. Pye, T. Cherfas, M. Gold, M. Mulvihill. The Crimean War. London, 1997, p. 175.
43 Russell, W. H. Complete History of the Russian War, from its commencement to its close. 

New York, 1856, p. 104.
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През юни 1855 г. от заразата умират по 30 души на ден44. При всички слу-
чаи обаче Османската империя дава значителен брой жертви във войната 
като цяло – между 30 и 45 хиляди. Най-малко са жертвите на Сардиния, 28 
в битката при река Черная и още 2000 от холера, които умират в полевите 
болници45. Русия е най-пострадала. Германският историк Винфрид Баум-
гарт споделя виждането, че около 473 хиляди руснаци умират в Кримската 
война, огромната част от епидемии, но няма надеждни източници, които 
да пресметнат какви са дори приблизителните проценти. Вероятно е обаче 
да се смята, че около 400 хиляди загиват от болести, а 70 хиляди падат в 
сражения46. Това съотношение е сходно и във френската армия, където от 
95 хиляди загинали, 20 хиляди са вследствие от преки военни действия и 
75 хиляди умират главно от холера и тиф. Същото е положението и в бри-
танската армия – общият брой на жертвите там е 20 хиляди, само 4000 от 
които умират в битка или в резултат от нея. Останалите 16 хиляди умират 
от холера, тиф и дизентерия47. Общият брой на жертвите в Кримската война 
възлиза на над 615 хиляди души, от които в сражения умират едва малко 
над 118 хиляди. Останалите са жертва на епидемиите, най-смъртоносната 
от които се оказва тази от холера – най-ефикасният убиец през войната48.

За настоящото изследване дължа благодарност на ФНИ за финансо-
вата подкрепа, реализирана чрез проекта „От черната смърт до хо-
лерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV – 
XIX в.“ Договор № КП-06-М50/2 от 30.11.2020 г.

44 Figes, O. Op. cit., p. 378.
45 Baumgart, W. The Crimean War. London, 1999, p. 216.
46 Clodfelter, M. Warfare and Armed Conflicts. A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other 

Figures. Jefferson, NC, 2017, p. 180.
47 Baumgart, Op. cit., рр. 215–216.
48 Clodfelter, M. Op. cit., p. 180.
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THE CHOLERA IN THE ALLIED TROOPS  
DURING THE CRIMEAN WAR, 1853 – 1856

Assistant professor Lubomir Krastev, PhD
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Аbstract. The study attempts to trace some of the more famous manifestations of 
cholera during the Crimean War. The sources used in this paper shed light on issues which 
need a thorough review. The cholera epidemic during the Crimean War is important, be-
cause it shows the connection between wars and the spread of epidemics. It reveals the im-
portance of adequate measures of the official authorities, and underlines the consequences 
of infectious diseases on historical events. As a relatively new disease in the middle of the 
19th century, cholera terrified the people of the age and caused considerable excitement in 
the public. During the Crimean War, cholera could be considered the greatest killer among 
allied troops and navy, as well as among the Russian army. In this article the emphasis is 
mainly on its effect on the military forces of Great Britain and France and the means they 
used to fight against the disease.
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Трудности при поставянето на ретроспективна 
диагноза на базата на писмени извори 

Калина Босева
МФ, СУ

Резюме. При работа с писмени извори медицинските историци са изправени 
пред редица предизвикателства, за които трябва да си дават сметка. Сериозната раз-
лика в разбиранията за болест и диагноза преди и след XVIII в., постоянното преде-
финиране на медицинските термини и трудностите при превода им, еволюцията на 
патогените, субективният характер на много от изворите правят трудно идентифици-
рането на споменатите заболявания от съвременна гледна точка. С формулирането на 
понятието „патоценоза“ в края на ХХ в. Мирко Гърмек поставя и въпроса за необхо-
димост от прилагането на нов синтетичен подход в историята на медицината. Според 
него при анализа на изворите трябва да се вземат под внимание възможно най-голям 
брой фактори – не само сведения за симптоми и смъртност, но обща характеристика 
на културната, социалната и екологичната обстановка, на географските и климатич-
ните особености и всички данни за едновременно съществуващи други заболявания, 
ниво на развитие на медицинската наука и прилагана терапия, както и еволюцията на 
патогените и гостоприемниците. Това предполага използването на задълбочен и ин-
тердисциплинарен подход, който би се улеснил чрез съвременните компютърни тех-
нологии и възможността за многофакторна статистическа обработка на големи обеми 
данни. Резултатите от подобен род синтетични изследвания биха имали потенциал за 
реална практическа реализация в настоящето. 

Ключови думи: ретроспективна диагноза, латински медицински термини, па-
тоценоза

***
Когато съвременната историческа наука се опитва да обърне поглед към 

далечното минало и да проследи и тълкува феномени като епидемиите, като 
се базира предимно на писмени извори, неминуемо възникват редица труд-
ности, които трябва да бъдат осъзнавани и следени при работа с текстове, 
датирани преди XVIII в. и особено в периода на Античността и Среднове-
ковието.

Целите на настоящата статия са да очертае проблемите, за които трябва 
да си даваме сметка и да се опитаме да разрешим, когато работим с меди-
цински извори или описания на епидемични прояви и да предложи метод на 
работа, който би помогнал за преодоляването им. 
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Направен е обзор на медицинските концепции през Античността и 
Средновековието, който позволява да се сравнят със съвременните схва-
щания за понятията болест и диагноза, за да се откроят трудностите при 
работа с медицински извори. Разгледана е и теорията на Мирко Гърмек за 
патоценозата и нейната динамика и подходите, които той предлага за по-
вишаване на достоверността на изследванията в областта на медицинската 
историография. 

В основата на възникването на патологичните термини е желанието да 
бъдат обединени с един „професионален код“ определена група болни със 
сходна симптоматика, която може да бъде описана по разпознаваем начин. 
Така към този код може да се прикачи допълнителна информация за това как 
ще протече болестта или как се лекува. Важно е обаче да уточним какво е 
„болест“ според съвременните и според антично-средновековните концеп-
ции, защото това се отразява на формирането и употребата на термините и 
налага предефинирането им в диахронен план и при преноса им от един на 
друг език. От съвременна гледна точка болест – съгласно дефиницията в по-
пулярен медицински речник – е „всяко отклонение от нормалната структура 
на част, орган или система от тялото или прекъсване на тяхната функция, 
което се проявява чрез характерни симптоми и признаци“1. Всяка болест 
в съвременен научен план е отделна нозологична единица, която може да 
бъде класифицирана и назована според различни нейни характеристики. 
Водещ винаги е причинителят, но съществува класифициране според лока-
лизацията (коя част на тялото е засегната), според възрастовата група, дали 
е с хронична или остра проява, дали е заразна или не, ако е трансмисивна –  
дали е антропоноза (предава се от човек на човек) или зооноза (от болно 
животно или животно-вектор), дали е наследствена, вродена или придоби-
та, дали проявите ѝ са соматични, психични или психосоматични, каква е 
нейната етиология, дали е причинена от патоген (например вирусна, бакте-
риална, гъбична или е токсикоза – отравяне с някаква субстанция) или пък 
е автоимунна. 

Античните схващания за болестта търпят множество трансформации 
през вековете. Дори само в Хипократовия корпус те са доста разнообразни 
и дори противоречиви. Според някои автори от корпуса всички болести 
имат общ произход или пък обратното – всеки човек има напълно инди-
видуална болест2. Определени лекари, следвайки концепцията на Емпедо-
къл, че всички неща се състоят от четирите елемента – земя, вода, въздух 

1 Dorland, D., M. Anderson. Dorlands Illustrated Medical Dictionary. 32nd edition, Elsevier, 
2012, р. 527.

2 Hippocratic writings. transl. J. Chadwick and W.N. Mann, ed. & intr. G. E. R Lloyd, Penguin 
classics, London, 1983, p. 21.
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и огън – разработват физични теории за елементите в тялото и създават 
съответните патологични доктрини. „Сладкото“, „горчивото“, „киселото“, 
„безвкусното“, „стипчивото“, подобно на „топлото“, „студеното“, „сухото“, 
и „мокрото“, не са възприемани като качества, а като субстанции или като 
изграждащи елементи3. Авторът на „За страданията“ казва, че всички бо-
лести се причиняват от това, че жлъчката или флегмата са станали твърде 
сухи или твърде мокри, студени или горещи вътре в тялото (Hipp. De affec. 
1). По-конкретно тази идея е разработена в едно от малкото произведения 
в Хипократовия корпус, към което може се прикачи име на автор: „За при-
родата на човека“ на Полибий, ученик и зет на Хипократ. Той свързва те-
лесните течности със сезоните, защото според него имат общи качества 
(Hipp. De nat. hom. 7). Според Жак Жуанà хуморалната теория у Полибий 
дължи популярността си на коментара на Гален (Galen, In Hipp. De nat. 
hom. comm., 1 prooem. 11), писан векове по-късно, който изтъква, че тази 
теория стои в основата на Хипократовата медицина4. В „Медицинското 
изкуство“ Гален обяснява, че телата са съставени от първични елементи 
(горещо, студено, сухо и мокро), подобни части и телесни части. Смесва-
нето на тези елементи се нарича κρᾶσις (лат. temperamentum) – доброто е 
εὐκρασία (лат. temperies), лошото е δυσκρασία (лат. intemperies). Здравето за-
виси от устройството на частите на тялото и от функциите, които проявяват 
съгласно природата, затова самото боледуване е против природата5. Според 
Жуана истинският разцвет на хуморалната теория настъпва няколко века 
след Гален6. През I в. пр.Хр. в дидактическата поема „За природата на не-
щата“ Лукреций представя епикурейския възглед за света и за произхода 
на болестите. Той се опитва да успокои изконните човешки страхове и осо-
бено страха от смъртта, като отхвърли идеята за безсмъртието на душата и 
нейните предполагаеми страдания след смъртта, като се стреми да обясни 
света донякъде механистично7. Епикурейството съчетава успешно атомис-
тичната теория на Демокрит и теорията на Протагор за познанието като 
пряк резултат от сетивните възприятия. Тези две на пръв поглед не съвсем 
хармонични концепции са примирени в една материалистична по същност-
та си философия, която се стреми да рационализира всичко около нас, да 

3 Ibid., p. 24.
4 Jouanna, Jacques, Neil Allies. The Legacy Of The Hippocratic Treatise The Nature оf Man: 

The Theory оf The Four Humours. Greek Medicine from Hippocrates to Galen: Selected Papers, ed. 
Philip van der Eijk, Brill, 2012, pp. 336–338. 

5 Вж. увода на Станкова в: Гален, Клавдий. Ars Medica – Медицинското изкуство. Прев. и 
коментар Ирена Станкова. София: Изток-запад, 2018, с. 15–16.

6 Jouanna, J. Op.cit., p. 340.
7 Епикур приема, че атомите имат произволно движение и това премахва необходимостта 

всички неща да са в непрекъсната зависимост, каквото схващане имат Демокрит и стоиците.
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разкрие физичните механизми, които предизвикват природните феномени 
чрез логика и наблюдателност8. Лукреций категорично отхвърля телеоло-
гията, като се стреми да докаже, че не боговете създават света и причиняват 
събитията в него, а това се случва по силата на случайното движение и 
взаимодействие на частиците. Можем да кажем, че поемата запечатва впе-
чатляващите постижения на натурфилософията, която чрез прилагането на 
чиста логика успява да прозре неща, които реално едва през XVIII – XIX в. 
ще бъдат аргументирано формулирани. Поради категоричното отхвърля-
не на божественото начало обаче натурфилософията е била зачеркната с 
нав лизането на християнството, така че логичното обяснение на болестите 
като предизвикани от случайно движещи се болестотворни частици може 
да се проследи основно в разпространената през Средновековието теория 
за носещия смърт лош въздух – т.нар. миазма. Чак до XVIII в. обаче чрез 
съчиненията на Гален водеща остава хуморалната теория, която нито от-
хвърля, нито потвърждава божественото и не е видяна като такава заплаха 
за вярата. Трактатът „За човешката природа“ на монаха Мелетий, писан 
през VI – VII в., е един от най-ярките примери за постгаленовата теория за 
четирите течности и нейните прояви в средновековната християнска тра-
диция. Там са обединени и доразвити идеи, които виждаме у Емпедокъл, 
Хипократовия корпус и Гален. Според Мелетий кръвта отговаря на въз-
духа, преобладава през пролетта и у малките деца, тя е топла, влажна и 
сладка на вкус и прави душата радостна; жълтата жлъчка отговаря на огъ-
ня, преобладава през лятото и младостта, по-рядка е от флегмата, на вкус 
е горчива и прави душата по-дръзка и бурна; черната жлъчка отговаря на 
земята, есента и зрялата възраст, по-плътна е по състав, землиста и кисела, 
прави душата по-величествена и силна; флегмата отговаря на водата, зима-
та и старостта, тя е гъста и солена и прави душата мързелива и скована9. 
Сред факторите, смятани за причина за дисбаланс в тялото и съответно за 
възникване на болестите, могат да са въздухът, ветровете, други климатич-
ните прояви, диетата и начинът на живот и др10. За да е по-лесно да се ори-
ентират практикуващите в тази професия, имената, давани на болестните 
състояния още от времето на Хипократ, обикновено следват или основния 
симптом, или засегнатата част на тялото11. 

8 За по-детайлен анализ на философските концепции в „За природата на нещата“ вж.: ана-
лиза на Марков в Тит Лукреций Кар. За природата на нещата. Прев. М. Марков. София, 1971, 
с. 283–310 passim.

9 Meletius, De natura hominis, in Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum 
Oxoniensium, ed. J.A. Cramer, Vol. III, Oxford, 1836, 133, 22–25; Hippocratic writings, p. 24.

10 Hippocratic writings, p. 23.
11 Ibid., p. 21.
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Така античното-средновековното и съвременното възприятие за болес-
тите са на пръв поглед несъизмерими и някои изследователи като Кънингам 
смятат, че търсенето на съответствието на болест съгласно съвременните 
ни схващания в миналото, където не можем да приложим сегашните научни 
диагностични методи, е не само невъзможно, но и безсмислено12. Според 
британския медицински историк Ейдриън Уилсън в исторически план мо-
гат да се проследят социалните представи за дадена болест, а не болестта 
от съвременна гледна точка, и това е идея, която доминира в историята на 
медицината от 30-те години на миналия век. Уилсън дава като пример клю-
чови изследвания на развитието на концепцията за болест, вместо опити за 
идентификация според съвременното ни схващане – трудовете на Людвик 
Флек13 върху сифилиса, Освей Темкин14 за епилепсията, дисертацията на 
френския философ и лекар Жорж Кангилем за промяната в дефиницията за 
патологично в средата на XIX в. Тази линия продължава през 70-те и 80-те 
години в школата на социалните конструктивисти и се прилага и до днес15. 
Като опозиция на този исторически концептуален метод Уилсън16 противо-
поставя идеите на Мишел Фуко17. В „Раждане на клиниката“ през 1963 г. 
Фуко определя началото на модерната медицина през XVIII в., когато тя 
започва „да разсъждава над самата себе си“, а начинът, по който сме гово-
рили преди за болестите, той нарича „език на фантазмите, без опората на 
възприятията“. В скоковете, направени в областта на клиниката в началото 
на XIX в., той вижда преход от незнание към знание, защото лекарите най-

12 Cunningham, A. Identifying Disease in the Past Cutting the Gordian Knot. Asclepio, Vol. 
LIV.1, 2002, p. 13.

13 Полско-израелският лекар и микробиолог Флек, който се занимава с история на науката 
и философия, разработва идеята за мисловен колектив и мисловен стил. В книгата си „Заражда-
не и развитие на научния факт“ разкрива различни аспекти на концепцията за сифилиса, които 
се наслагват с времето. От една страна, стои идеята за болестта в мистично-етичен аспект като 
наказание за плътските страсти, от друга – има и емпирично-терапевтична концепция, в която 
ключова роля играе лечението с живак, смятан за благороден метал. Симптомите на натравяне 
с живак, като увеличено слюноотделяне, се възприемат като знак за очистване от болестта и 
водят началото си от античните схващания за металотерапията. Почти до XIX в. е имало лека-
ри, които изцяло оспорват схващането за съществуването на сифилиса като болест отвъд ней-
ните кожни прояви (Fleck, L. Genesis and development of a scientific fact. ed. Robert K. Merton, 
Thaddeus J. Trenn, Chicago, 1981, рр. 4–5).

14 Освей Темкин (1902 – 2002) – американски медицински историк от руски произход, 
един от най-значимите експерти по взаимодействието на културата и медицината в истори-
чески план.

15 Wilson, A. On the history of disease-concepts the case of pleurisy. History of Science, Vol. 38, 
No. 3, 2000, pp. 271–272.

16 Ibid., p. 277.
17 Мишел Фуко (1926 – 1984) – френски философ, историк и социолог, автор на теорията 

за „археологията на знанието“.
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сетне са „описали останалото с векове под прага на видимото и изречимото 
(...). Между думите и нещата се е сключил нов, позволяващ да се вижда 
и казва, завет...“. Според него хората са „исторически обречени на исто-
рията“, на натрупването на още и още дискурси, което винаги ги поставя 
пред „задачата да се чуе вече казаното“. Затова и изглежда, че „не познаваме 
друга употреба на словото, освен онази на коментара“. Когато се мъчим да 
коментираме, ние априори приемаме, че някъде в езика има „неформулиран 
остатък на мисълта“, някакво спящо оставено в сянка значение, което се 
опитваме да накараме да заговори18. Всички изследвания, които търсят да 
разпознаят късчета от съвременните медицински терминологични концеп-
ции в понятията, запечатани в изворите, са всъщност опит за изваждане на 
светло на останали скрити в сянка смисли. А те са били в сянка, защото не 
са били мислими във времето и мястото, където са били фиксирани, тъй 
като авторите им не са имали това сетивно познание, което имаме в момен-
та, тъй като да кажем не са имали микроскопи.

Така днес, ако искаме да направим историческо изследване на меди-
цинска тема, трябва ясно да си дадем сметка най-напред какво се опитва-
ме да направим, дали се фокусираме върху проявите на дадена болест, да-
ден патоген, който е идентифициран днес като например чумата с нейния 
причинител бактерията Yersinia pestis, и търсим всички извори, които биха 
били отражение на такива прояви, независимо какви медицински термини 
са използвали за означаването на това заболяване, или пък изследваме соци-
алната концепция за чума, независимо дали става въпрос за друго инфекци-
озно заболяване, по случайност наречено с някое от имената, използвани за 
чума, което обаче се е възприемало по сходен начин. Трябва да сме наясно 
дали проследяваме употребите в изворите на един конкретен медицински 
термин – например ignis sacer, независимо, че в едни извори това име се 
използва вместо гръцкото еризипел, в други за антракс, в трети вероятно за 
едра шарка, сифилис, лупус, и др. Трябва да осъзнаваме правим ли опит да 
поставим ретроспективна диагноза по описание, дадено в конкретен извор 
за конкретен период и търсим ли да разберем проява на какъв патоген на-
блюдаваме от гледна точка на съвременната медицина. 

Можем да обобщим, че концепцията за болестите преди XVIII в. ос-
новава своята класификация на наблюдаваните симптоми – т.е. имаме си 
работа с т.нар. клинична нозология. Този тогавашен професионален код се 
състои от медицински термини, етимологично отразяващи симптоми или 
засегнати части на тялото, които термини обаче от съвременна гледна точ-
ка често отговарят на болести, имащи различни причинители, т.е. днес те 

18 Фуко, М. Раждането на клиниката. София, 1994, с. 28, 30.
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могат да се интерпретират повече като симптоми, отколкото като болести. 
Преди XVIII в. етиологията на болестта е мислима, теорииите които имаме, 
са резултат от умозрителни заключения, но причинителите не са видими. 
Затова в медицинската литература заболяванията се отдават на дисбаланс, 
лош климат, болестотворни частици, носещи се в лошия въздух (миазмата) 
и др., а в немедицинската литература болестта се възприема като божест-
вено причинена, тя е най-често пратено неизбежно наказание. В пълен кон-
траст с това след XVIII в. класификацията на болестите, наречени нозоло-
гични единици, се основава на причинителя – т.е. говорим за физиологична 
и етиологична нозология. Медицинските термини обаче остават забележи-
телно устойчиви, построени по античен образец, етимологично базирани 
на старогръцки и латински корени, но предефинирани съгласно причини-
телите и степента на увреда. От там често идва и основната ни грешка – 
трудно ни е да осъзнаем, че например „еризипел“ днес означава нещо много 
по-конкретно, отколкото гръцкото ἐρυσίπελας или латинизираната му версия 
erysipelas преди повече от две хилядолетия. Днес еризипелът е подкожно 
възпаление, причинено най-често от бета-хемолитични стрептококи, докато 
някога това понятие покрива цял кръг заболявания с различни причините-
ли, които имат сходен външен вид, а именно оток, болка и силно зачервя-
ване на кожата в определен участък. Изкушението просто да отъждествим 
едното с другото е голямо, но погрешно. Етиологията на болестта днес не 
е само мислима, но често е и видима чрез специална апаратура. Можем да 
докажем чрез лабораторни изследвания наличието на патоген (вируси, бак-
терии, гъби, паразити) или вещество (химически агенти, отрови). Различни 
анатомични малформации и генетични особености могат да бъдат наблю-
давани чрез апаратура и да бъдат обективно установени като причина за 
проблема и това неминуемо се отразява на класифицирането на болестите, 
защото лечението е най-успешно, когато атакуваш причинителя, а не когато 
се бориш със симптома. 

Медицинските историци и филолозите, анализиращи медицинска тер-
минология, работят с термини, изминали дълъг и сложен път, превърнали 
се с времето в „семантични басейни“, в смисъла, който дава на това понятие 
Жилбер Дюран19. Тези термини са оформени от смесването на множество 
различни и често несвързани един с друг вливащи се потоци с разнороден 

19 Понятието „семантичен басейн“ е въведено в края на миналия век от социолога Жилбер 
Дюран с една разгърната метафора, която очертава развитието на дадено явление, концепция 
или наратив в шест етапа, като всичко е уподобено на реката в качеството ѝ на водосборен ба-
сейн, в който се движат, вливат, разминават и преразпределят различни течения – вж.: Durand, 
G. Introduction à la mythodologie Mythes et sociétés. ed. Albin Michel, La Pensée et le Sacré, 1996, 
pр. 74–75). 
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характер, които произтичат от различни социални, философски и религи-
озни парадигми. Всички тези концепции и смислови наслагвания претър-
пяват свое вътрешно развитие, което неминуемо има отделни фази и когато 
анализираме даден термин, трябва да разпознаваме в кой от етапите си на 
развитие се намира и да го контекстуализираме отделно. Поради премина-
ването си през вериги от различни адресати и с развитието на медицинската 
наука се променят радикално и критериите, по които се разграничават бо-
лестите и това неминуемо води до необходимостта от преформулиране на 
тези професионални кодове и периодично предефиниране на границите на 
термините. Понякога се формират напълно нови термини, но по-често вече 
съществуващи се адаптират и изведнъж семантичното поле, което покриват, 
може да бъде съвсем друго. Един термин може да се раздели на няколко (на-
пример тифът и тифоидната треска са диференцирани едва през XIX в.) или 
няколко отделни термина да се обединят (например след като е установен 
причинителят на сифилиса отделните названия за различните му клинични 
прояви в отделните фази на болестта, са обединени в едно, докато преди са 
смятани за отделни заболявания20). Трябва да отчитаме този потенциал за 
преформулиране и да търсим моментите, в които това се случва, да подози-
раме възможността за съществуването на драстични грешки при пренос от 
един в друг език и да търсим описания на симптоми и всякаква друга въз-
можна информация, а да не се осланяме само на наличието или отсъствието 
на даден медицински термин.

Нека обърнем и внимание на процеса на идентифициране на една бо-
лест, който наричаме диагноза (διάγνωσις) – т.е. разпознаването ѝ сред мно-
го други. От философска гледна точка Лий Пиърси21 описва прилаганите 
в момента два основни метода за диагностика. Първият метод, който е и 
доминиращ, е онтологичният, който възприема болестта като нещо отдел-
но съществуващо, което засяга части от пациента и се проявява чрез на-
бор от симптоми, подлежащи на каталогизация. В този смисъл диагнозата 
представлява съвпадение на задоволителен брой от описаните от някого 
симптоми с известния на науката набор от проявления на дадено заболя-
ване22. Като опозиция на онтологичния се явява физиологичният метод за 

20 За още примери за трансформация на медицински термини през вековете вж.: Poole, J. 
C. F., A. J. Holladay, Thucydides and the Plague of Athens. The Classical Quarterly, Vol. 29, No. 2, 
1979, pp. 282–283.

21 Лий Пиърси – съвременен американски класически филолог и доктор по философия, 
дългогодишен преподавател по класически езици.

22 Според Кангилем съвременната концепция за бактериите и вирусите като причинители 
на болести съответства много точно на онтологичната теория, за пръв път тези причините-
ли, чието съществуване е само подозирано и усещано като възможно в миналото, са наисти-
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диагноза, наречен още функционален или реактивен. Според него болестта 
е процес, засягащ организмите и органните системи, и диагнозата е обясне-
ние какво се случва с пациента. В единия случай лекарят се фокусира върху 
болестта и терапията ѝ, а в другия – върху самия пациент. Според Пиърси 
съвременните лекари могат да си служат и с двата метода на диагностика, 
но повечето медицински историци предпочитат онтологичната диагноза 
като по-лесно приложима23. В съвременната медицина имаме много и раз-
лични диагностични методи, но без да навлизаме в подробности можем да 
кажем, че повечето от тях са неприложими, когато правим ретроспективна 
диагноза в исторически план. Всеобщо мнение сред медицинските исто-
рици от миналия век е, че преди XVIII в. повечето имена на съвременните 
болести, които имат звучащи по същия начин съответствия в миналото, то-
гава по-скоро са покривали комплекси от сходна симптоматика и почти ни-
кога не отговарят еднозначно на съвременната идея за същата нозологична 
единица. Така че, ако искаме да дисектираме семантично предишни поня-
тия и да им намерим едно или повече съвременни съответствия, най-раз-
пространеният метод на работа е ретроспективната диагноза в качеството 
ѝ на хипотеза, базирана на диференциална онтологична диагноза. Важно е 
да осъзнаем, че ако работим само с писмени извори, ние почти никога не 
можем да имаме нещо отвъд по-вероятна или по-малко вероятна хипотеза. 
Защото, ако в едно съв ременно диагностициране на болест имаме преобла-
даващ обективен елемент – признак на болестта, който се наблюдава от ле-
кар и се потвърждава с изследване, и по-незначителна субективна част, коя-
то е усещането на пациента за неговото състояние24, то когато говорим за 
античен или средновековен извор имаме преди всичко субективен елемент. 
Както коментира Пиърси, „твърде често описанията на болестите маскират 
морални или политически рефлексии, религиозна доксология или други ав-
торови цели и четейки тези свидетелства, ние осъзнаваме, че това не са оп-
исания, а истории, оформени от разказвачи“25. При анализ на античен извор 
ние имаме някакъв разказ и Пиърси смята, че е естествено да приложим 
специален диагностичен метод, който да филтрира този „наратив“, т.е. да 
отдели риторичните фигури, художествените похвати и другите авторови 
внушения и да оголи във възможно най-голяма степен чистата фактология, 

на видени с техника и са доказано съществуващи – вж.: Canguilhem, G. The Normal and the 
Pathological, transl. C.R. Fawcett, intr. M. Foucault, New York, 1991, pp. 39–40. 

23 Pearcy, Lee T. Diagnosis as Narrative in Ancient Literature. The American Journal of 
Philology, 1992, Vol. 113, No. 4, pp. 595–596.

24 Scheuermann, Richard H., W. Ceusters, B. Smith. Toward an ontological treatment of disease 
and diagnosis. Summit on translational bioinformatics, 2009, p. 16.

25 Pearcy, L, Op. cit., p. 600.
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като вземе под внимание не само какво казва авторът на текста, а и какво 
липсва, защото често то е по-показателно. Трябва да се отчита и нивото 
на развитие на научната мисъл в дадената епоха и анатомичните познания 
на съответния автор26. Особено голямо значение има дали свидетелството 
за дадена болест се намира в медицински или немедицински извор. В ме-
дицинския извор се предполага да се описва теоретично някаква болест, 
както днес това би било направено в учебник по медицина – без конкретен 
пациент, а с набор от възможни симптоми. Във втория случай, при немеди-
цинските извори, имаме описание на епидемична проява или на конкретен 
медицински казус, например в хроника или дидактична поема, където ав-
торът е свидетел или предава свидетелски показания за реално проявление 
на болестта. 

Друг важен аспект, който трябва да имаме предвид при опита за ретрос-
пективна диагноза на дадена болест в изворите, е, че всяка епоха, общност 
и географска област има своя характерна патоценоза – комбинацията от 
патологични състояния, присъстващи в една конкретна популация в даден 
момент от времето и в определено пространство. Това понятие е въведе-
но в края на XX в. от медицинския историк Мирко Гърмек по модел на 
вече познатата от почти век концепция за биоценозата, въведена в края на 
XIX в. от Карл Мьобиус. Още тогава цялата жива природа започва да се 
осмисля като едно голямо общество със свои подобщества, които са в пос-
тоянни сложни взаимоотношения и заедно с неживата природа образуват 
една екосистема. Промените на което и да е равнище могат да дадат отра-
жение във всички останали компоненти на системата. В работата си като 
лекар и изследовател Гърмек наблюдава съвременните прояви на болестите 
и техните взаимоотношения в рамките на патоценозата и осъзнава, че ня-
кои явления, за които има сведения в исторически план, са сигнал за точно 
такива междупатогенни взаимоотношения. Патогените в дадена патоцено-
за могат да бъдат в симбиоза, т.е. една болест да предразполага към друга, 
могат да са индиферентни и просто съществуващи едновременно, но и да 
са антагонистични, т.е. два или повече патогена могат да се конкурират и 
да си пречат и единият да потиска проявите на другия27. Гърмек дава много 
съвременни примери за такива взаимоотношения и смята, че аналитичното 
изучаване на която и да е патологична проява в миналото сама за себе си би 
ни дало много ограничена информация. Според него всеки патоген, който 
се стремим да идентифицираме в исторически план, трябва да се изучава 

26 Ibid., pр. 600–601.
27 Grmek, Mirko D. Pathological Realities, Essays on Disease, Experiments, and History. ed. 

and transl. Pierre-Olivier Méthot, forew. Hans-Jörg Rheinberger, New York, 2019, p. 33.
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синтетично, като част от патоценозата на дадено общество в определен пе-
риод и географски ареал. При анализа на изворите трябва да се вземат под 
внимание възможно най-голям брой фактори, не само сведения за симпто-
ми и смъртност, но обща характеристика на културната, социалната и еко-
логичната обстановка, на географските и климатични особености и всички 
данни за едновременно съществуващи други заболявания, етап на развитие 
на медицинската наука и използвана терапия28. Прилагането на препоръки-
те на Гърмек предполага задълбочен интердисциплинарен подход, който би 
се улеснил чрез съвременните информационни технологии и възможността 
за многофакторна статистическа обработка на големи обеми данни, а ре-
зултатите имат потенциал за практическа реализация в настоящето. Ако 
следваме концепцията на Гърмек, че всяка патоценоза от една страна се 
стреми към състояние на баланс, а от друга е динамична система, която 
преминава през кризи, които могат да са предизвикани от различни еколо-
гични и социални фактори, то епидемиите, засвидетелствани в изворите, 
запечатват точно моментите на разпад и преформулиране на патоценозите 
(вж. фиг. 1).

Фиг. 1. Динамика на патоценозата 

Факторите, влияещи на динамиката на патоценозата, са сходни с тези, 
които влияят и на цялата биоценоза. Това ни позволява да изградим една 
приблизителна схема, за да преценим какъв тип информация трябва да се 

28 Ibid., p. 40.



стремим да съберем и какви други събития да търсим, когато искаме да 
контекстуализираме дадено патологично явление в определен исторически 
момент (вж. фиг. 2). Например при установяването на епидемичните вълни 
от ерготизъм29 между IX и XVI в. в Европа ключова роля играят свидетел-
ствата за дъждовна зима и топла пролет, предшестващи епидемията в даден 
регион, които дават основание да се предпочете теорията, че действително 
става въпрос за ерготизъм, а не за някое от многобройните инфекциозни 
заболявания, които имат сходна симптоматика.

Фиг. 2. Основни фактори, влияещи на динамиката на патоценозата

Ясно е, че не за всички фактори около събитието, което изследваме, ще 
имаме информация и колкото по-назад в миналото отиваме, толкова по-ос-
къден и несигурен е контекстът. Но най-важното, което осъзнава Гърмек, 
е необходимостта от предварителен анализ на медицинската терминология 
преди да се разследват или идентифицират болести в исторически план 
именно заради смяната на клиничната нозология, основана на хуморалната 
теория, с физиологичната и етиологична нозология през XVIII в. Към всеки 
медицински термин, засвидетелстван в извор от по-ранен период, трябва 
да се подхожда като към нещо непознато и да се търси някакво описание 

29 Ерготизмът е отравяне с ерготамин. Някога това се е случвало след консумиране на 
заразено зърно с мораво рогче (Claviceps purpurea) – паразитна гъба, която се развива в ръжта 
и други житни култури при определени климатични условия.
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в същия автор или период. Дори ако в съвременната терминология днес 
съществува понятие, което звучи по същия начин, както е звучало преди 
2500 години, не бива да приемаме по презумпция, че това е една и съща 
болест. И това важи не само за еднакво звучащите понятия, а за всички 
медицински термини – намирането на точен еквивалент е трудно, а според 
някои, като Гърмек, превод сам по себе си е на практика невъзможен, без 
да има оценка на симптомите в контекста на съвременната клинична рамка. 
(Grmek, 2019: 40).

Друг феномен, който трябва да имаме предвид, е еволюцията на пато-
гените и на гостоприемниците. Една заразна болест например, която е поз-
ната и описана в настоящето с определен набор от симптоми и статистика 
за смъртност, не може да бъде търсена в абсолютно същия вид в миналото. 
Има огромна разлика в клиничната картина на една инфекциозна болест в 
девствена популация, която няма никакъв изграден имунитет, и проявите 
на същата болест сред хора, които поколения наред са били изложени на 
патогена, дори без да отчитаме фактори като съвременни методи на лече-
ние и ваксинация, които сами по себе си намаляват смъртността. Например 
изключително заразното заболяване морбили днес при постигнат стаден 
имунитет (чрез боледуване и ваксинация) има едва 0,1% смъртност, но при 
документираната епидемия от о-в Фиджи през 1875 г. болестта в девствена 
общност убива една трета от населението. Затова при опит да се открие 
какво е причинило прочутата чума в Атина през IV в. пр.Хр., описана в съ-
чинението на Тукидид „За Пелопонеската война“, медицинските историци 
се сблъскват с проблема, че симптоматичният комплекс не отговаря на нито 
една позната днес болест, т.е. каквато и хипотеза да бъде предложена, тя не 
отговаря задоволително на симптомите. Огромният научен дебат, който е 
породен от това събитие, става причина да бъдат привлечени много и раз-
лични научни методи отвъд анализа на писменото свидетелство на очеви-
деца Тукидид и е направен опит да се приложи на практика синтетичният 
подход, за който говори Гърмек. Първият пробив идва от Шрусбъри, кой-
то след обзор на най-разпространените до момента хипотези – тифоидна 
треска, едра шарка, бубонна или белодробна чума30– предполага, че става 
въпрос за морбили, като отбелязва поразителното сходство между описа-
нията на очевидци на епидемията на Фиджи и описанието на Тукидид31. 
През 2008 г. обаче са извършени анализи на ДНК материал от разкопки в 
масови гробове в Керамейкос от времето на епидемията в Атина и са от-

30 Shrewsbury J. F. D. The Plague Of Athens. Bulletin of the History of Medicine, Vol. 24,  
No. 1, 1950, р. 6.

31 Ibid., pp. 17–24.
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крити следи от причинителя на тифоидната треска32, което веднага бележи 
връщане към хипотезата за тифоидна треска. Математически модели оба-
че отхвърлят възможността епидемия с такива мащаби да се разрази при 
отсъствието на общ водоизточник, какъвто тогава няма в Атина, затова се 
утвърждава теорията за едновременното върлуване на поне два патогена. 
След това се взимат предвид нови изследвания в областта на геномното 
секвениране на вируси, които доказват на базата на количеството мутации 
във вируса, че окончателното отделяне на вируса на морбили от вируса на 
говеждата чума и установяването му в човешката популация става вероятно 
около XI – XII в. (Furuse 2010: 52). Веднага теорията за морбили в Атина е 
изместена от тази за комбинацията от тифоидна треска и епидемичен тиф33. 
Никоя комбинация от патогени обаче не може да обясни странното измира-
не на кучета, което описва Тукидид. Според по-съвременни изследвания ви-
русът на морбили се отделя от този на говеждата чума много по-рано, още 
през VI в. пр.Хр.34, което отново ни кара да се замислим дали морбили не е 
по-вероятният кандидат, доколкото, ако говорим за епидемия в такъв ранен 
етап на отделянето на вируса, може да се предположи, че той би могъл да е 
засягал и други видове, особено кучета, защото вирусът на морбили и този 
на кучешката гана са много близкородствени. Разбира се никога не може да 
бъде изключена хипотезата, че Атина е засегната от патоген, който е изчез-
нал и просто не e познат днес.

От всичко казано до тук можем да очертаем основните трудности при 
работа с писмени извори на медицински теми и поставянето на ретроспек-
тивна диагноза.

Трябва да отчитаме радикалната разлика в концепциите за болест и ди-
агноза преди и след XVIII в.

Трябва да следим за постоянното предефиниране на клиничните тер-
мини – всеки термин трябва да се контекстуализира в неговия извор, автор, 
епоха, социално-културна среда и да се отчитат влиянията върху конкрет-
ния извор от предишни автори. 

Трябва да очакваме, че има загуба на смисъл при превод – ако се налага 
да работим с преводи, винаги трябва да се стремим да имаме достъп до ори-
гинала, защото преводите на изворите са на практика нечия интерпретация, 
която може да е потенциално напълно погрешна. Например понятието ignis 

32 Antoine, D. The archaeology of plague. Medical history. Supplement 27, 2008, p. 112.
33 Iversen, Torbjørn, Plague and Consequences Athens 431 – 421 BC, Master thesis, Department 

of Archeology, Conservation and History, Faculty of Humanities, University of Oslo, 2011, English 
version 2014, р. 65.

34 Düx A., L. V. Patrono, et al. Measles virus and rinderpest virus divergence dated to the sixth 
century BCE. Science, Vol. 368, 2020, pp. 1367–1370.
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sacer е използвано през вековете за много различни заболявания като ери-
зипел, вариола, антракс или ерготизъм и за всеки отделен текст трябва да 
се прави внимателна преценка какво точно заболяване се има предвид. Ако 
преводачът на дадения текст обаче е превел словосъчетанието с произволно 
речниково значение, например ерготизъм, в текст, който е по-правилно да се 
определи като еризипел, това може да ни заблуди. 

• Трябва да отчитаме еволюцията на патогените и гостоприемниците.
• Трябва да отчитаме съществуването на описания на коморбидни 

състояния като една болест – поради това че болестите са били класифи-
цирани симптоматично, често те не са разграничавани, множество болни 
от различни остри инфекциозни заболявания са събирани заедно, с което 
симптоматичните комплекси се преплитат, защото хората са се заразява-
ли от повече от една болест. Тези неща не са разграичавани в изворите и 
ние трябва да можем да направим предположение за комбинация от какви 
болес ти може да става въпрос. 

• Трябва да сме наясно дали изследваме историята на проявите на да-
дена болест, историята на даден медицински термин или историята на кон-
цепцията за дадена болест. За да преодолеем тези проблеми е удачно да 
използваме синтетичния подход при изследване на патологични феномени 
в миналото. Това ще рече:

• Да контекстуализираме патологичната проява в рамките на нейната 
патоценоза, в рамките на конкретен текст, време, автор и т.н.

• За всеки период, с който работим, да съберем разнородни писмени 
извори в оригинал – медицински, литературни, документи и др. и да се опи-
таме да ги съпоставим и проверим. 

• Където е възможно да не разчитаме само на писмени извори, да се 
опираме на други свидетелства – статуи, картини, човешки останки и др., да 
се обърнем към откритията на палеопатологията и палеомикробиологията.

• Да съберем колкото е възможно повече данни за биотопа – климат, 
вулканични изригвания, състав на почвите в периода, който разглеждаме и 
др. Синтетичният подход обаче сам по себе си представлява нов проблем, 
тъй като предполага:

• Огромен обем и разнородност на данните.
• Необходимост от познания в много различни тясно специализирани 

сфери като медицина, биология, фармакология, ботаника и много други.
• Необходимост от работа с различни езици.
• Необходимост едновременно от фокусиране в даден период, място и 

популация, но и от диахронен анализ на изворите в различни аспекти, сред 
които и лингвистичен.
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В заключение, за да преодолеем и проблемите, които ни поставя синте-
тичният подход, е препоръчително:

• Приложението на съвременни компютърни технологии за съхранение 
и анализ на данните (напр. релационни бази данни).

• Раздробяването на изворите на лесни за класифициране и проследя-
ване сегменти, което да създаде възможност за извличане на зависимости и 
прилагане на статистически методи и други алгоритми. 

• Работа в интердисциплинарни екипи.
• Прилагане на кумулативен тип доказателства за изграждане на хипо-

тези, които да бъдат допълнително тествани със съвременни научни мето-
ди. Тоест дори при отсъствие на напълно категорично доказателство чрез 
чисто количествено натрупване на хипотези да изберем една хипотеза като 
по-вероятна от друга.

• Резултатите от подобен род синтетични изследвания биха имали по-
тенциал за реална практическа реализация в настоящето, защото биха поз-
волили да се проследят не само взетите от социума мерки и тяхната ефек-
тивност срещу епидемични прояви на дадена болест, но да се разкрият и 
следи от активирали се защитни механизми в човешкия организъм на ниво 
вид, да се направи хипотеза в какви симбиотични връзки са влезли хората, 
за да оцелеят.

CHALLENGES IN MAKING A RETROSPECTIVE DIAGNOSIS  
BASED ON WRITTEN SOURCES

Assist. Prof. Kalina Boseva
Faculty of Medicine, Sofia University

Abstract. In their work with written sources, medical historians must be aware of 
several challenges. The differences in the concepts for disease and diagnosis before and 
after the 18th century, the constant redefining of medical terms and all the uncertainties in 
their translation, the evolution of pathogens and hosts, and the subjective nature of many 
sources make identifying the diseases from a contemporary perspective difficult. With the 
establishment of the concept of pathogenesis at the end of the 20th century, Mirko Grmek 
also proposed a new synthetic approach to the history of medicine. According to this new 
approach analysis of the sources should take into account as many factors as possible – not 
only reports of symptoms and mortality, but a general description of the cultural, social and 
environmental setting, and any evidence of other coexisting pathogens, the level of devel-
opment of medical science and applied therapy, and the evolution of pathogens and hosts. 
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This implies the use of a thorough and interdisciplinary method, which could be facilitated 
by modern computer technology and the possibility of statistical processing with many 
variables and large amounts of data. The results of this kind of synthetic approach have the 
potential for practical use in the present.

Keywords: retrospective diagnosis, Latin medical terms, pathocenosis
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