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Mor v Evropě
Martin Domes
Druhá polovina 14. století a první polovina 15. století jsou v dějinách západokřesťanské Evropy dobou krize, která prostoupila všechny oblasti života. I když o příčinách této krize se stále diskutuje, je zřejmé, že na této situaci se podílely vnitřní i vnější faktory. Jejich propojení pak uvrhlo Evropu do prudkých vírů destabilizace. Období od počátku krize, která se ve Francii ohlašovala již na počátku 14. století, do jejího překonání na sklonku století patnáctého, nazýváme pozdní středověk.
	Za  hlavní vnitřní příčinu krize se považuje vyčerpání stávající hospodářské dynamiky, zvláště pak stagnace v zemědělské sféře, kdy se zastavila vesnická kolonizace a pozemky se špatnou kvalitou půdy byly opouštěny a vznikaly tak poustky.
	Z vnějších vlivů, které prohlubovaly krizové poměry v Evropě bylo dozajista nejzávažnější rozšíření moru, který zastihl Evropu proti této nemoci dosti nepřipravenou, protože poslední atak černé smrti, jak se moru také poeticky říká, zažila Evropa naposledy v 8. století.
	Morový bacil se vyskytoval a dodnes zřejmě ještě vyskytuje mezi krysami a blechami ve střední Asii. Při nakažení člověk zpravidla do několika dní zemře. Řečí čísel vyjádřeno:na dýmějovou formu moru umíralo 60-80% postižených, v případě plicní formy byla úmrtnost téměř stoprocentní.
	Obě formy se roku 1347 znenadání rozmohly v přístavních městech severního Středomoří. Z lodí se s nemocnými námořníky a nakaženými krysami přenesly na pevninu a nikdo si s tím nevěděl rady. Čtyřicetidenní izolace všech nově připluvších do marseilleského přístavu byla z lékařského hlediska správná, ale přišla pozdě. To už se infekce šířila po hlavních obchodních komunikacích a zanechávala za sebou vylidněná území. Neutěšené hygienické poměry v středověkých městech i vesnicích přispívaly k rychlému šíření nákazy. Vyčíslit počet obětí černé smrti je pro nedostatek statistických údajů značně nepřesné, ale většina odhadů se pohybuje okolo dvaceti pěti procentním úbytku západoevropské populace. Při odhadovaném počtu 60-70 milionů obyvatel, tedy vychází, že za obět moru padlo během první morové vlny v letech 1347-1352 okolo18 milionů obyvatel. 
Odpověď na otázku, proč mor kosil Evropany v tak velkém počtu, vyzněla zatím ve prospěch teorie, upozorňující na nedostatečnou výživu a nevyhovující složení tehdejší stravy. Pozvolným rozšiřováním trojpolního systému, zavedením nesouměrného pluhu s kolečky a radlicí a vzrůstajícím využíváním železa u zemědělského nářadí způsobilo v období od 10. - 14. století demografický růst. Na počátku 14. století však již oslabená půda nestačila uživit všechny obyvatele a přišly hladomory, které se v předešlých stoletích v západní Evropě téměř nevyskytovaly. Hladomory v letech 1315-1317, 1340-1350 a 1374-1375 oslabují především ženy  a děti a snad právě proto si černá smrt vybírala oběti hlavně mezi nimi. 
	Ušetřeno zůstalo jen nemnoho krajů:například Čechy a Polsko. Naopak velmi zasaženými oblastmi byl Novgorod, západní Evropa a mor si své oběti našel i na ostrovech- v Anglii. Mor řádil v Evropě do roku 1352, pak se v téměř pravidelných intervalech neustále vracel, v letech 1720-1721 postihl Evropu naposledy.
	Obrana proti moru prakticky neexistoval. Nebezpečí infekce existovalo všude tam, kde lidé vzájemně přicházeli do styku. Ti lidé, kteří se snažili pomoci nakaženým, se infekci bránili kouřem, který měl být bariérou proti nakaženému dechu. Tato metoda však příliš účinná nebyla. Jediné, co skýtalo určitou ochranu, byla obranná síla organismu, kterou nedovede přesněji objasnit ani dnešní doba
	Pronikavý pokles počtu evropského obyvatelstva a zánik mnoha vsí přinesly zákonitě nepříznivé demografické i ekonomické důsledky. Zemědělci se z méně úrodných oblastí stěhovali na uvolněné statky v úrodných krajích. Závažnější než tato migrace však bylo, že se snižovalo množství pracovních sil a klesal počet lidí, platících různé formy daní, jež poddaní odevzdávali převážně ve formě pravidelných peněžních dávek. Tím logicky klesaly i finanční příjmy feudálních vrchností. 
Úbytek plátců se v pozdně středověké Evropě prolínal s poklesem reálné hodnoty mince, což ještě umocňovalo stupeň poškození příjemců daní. Řada platů, včetně feudální renty,byla totiž stanovena jednou provždy, bez ohledu na míru inflace, jejíž existenci z biblických principů vycházející morálka neuznávala.
S morovou epidemií zřejmě také souvisí i počátek výskytu společných hrobů. To byly třicet stop hluboké jámy o rozměrech 5 krát 6 metrů do kterých se vešlo až patnáct set mrtvol. Jámy se pokrývaly jen tenkou vrstvou zeminy, a tak nebylo pro vlky obtížné za krutých zim mrtvoly opět vyhrabat. Nutno ještě podotknout, že to nebylo obtížné ani pro zloděje, kteří tak v 18. století zásobovali soukromé pitevny.
Reakcí na morovou ránu bylo různě. Někdo se v průvodu flagelantů snažil sebemrskačstvím vynutit Boží slitování, jiní pátrali po vinících.
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