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ALBERTO ANGELA, najsłynniejszy 
włoski popularyzator i dziennikarz 
naukowy, oddaje w nasze ręce 
niezwykłą książkę, trzymającą 
w napięciu jak pasjonująca powieść 
i budzącą podziw staranną 
dokumentacją, godną prawdziwej 
naukowej rozprawy. Nieskończona 
liczba ciekawostek, dziesiątki 
nowych badań i niespodziewanych 
odkryć w połączeniu z wyjątkowym 
talentem literackim autora sprawiają, 
że opowieść Angeli przypomina 
doskonale sfilmowany dokument. 
Antyczny świat oglądamy oczami 
świadków erupcji – matrony Rectiny, 
ambitnego polityka, chciwego bankiera; 
osób, które naprawdę istniały i miały 
nieszczęście znaleźć się w miejscu, nad 
którym natura nie miała litości. Niczym 
operatorzy kamer towarzyszymy im 
krok w krok – na ulicach, w domu, 
podczas spotkań towarzyskich i w 
chwilach zadumy. Razem z bohaterami 
odczuwamy przerażenie, rozpacz 
i trwogę; cały kołowrotek emocji, które 
targają nimi podczas trzydniowej 
erupcji. Zanurzamy się w atmosferze 
odtworzonej kunsztownie przez 
mistrza pióra, przy wsparciu wybitnych 
archeologów i wulkanologów.

Książka Angeli to wstrząsający reportaż 
z wydarzeń, które miały miejsce blisko 
2000 lat temu. Jest rok 79... 

Witajcie w Pompejach.

23 października 79 roku n.e. pewna wytworna arystokrat-

ka z  Herkulanum organizuje bankiet. Wśród przybyłych 

gości jest wpływowy trybun, sławna aktorka, pozbawiony 

skrupułów przedsiębiorca… Zaledwie 24 godziny później 

Wezuwiusz rozpętuje piekło.

Będzie to największa tragedia świata starożytnego.

24 października 79 roku n.e. o godzinie 13 z pobliskiego 

Wezuwiusza uwalnia się ilość energii równa pięćdziesięciu 

tysiącom bomb atomowych. Paląca ulewa popiołów i ga-

zów, która w  ciągu dwudziestu godzin pokrywa miasto 

sześcioma metrami pumeksu.

Potrzebne było pióro Alberto Angeli, aby opowiedzieć 

o erupcji Wezuwiusza z poetycką lekkością i precyzyjno-

ścią jego wiedzy. Autor poprzez prozę, która nie zosta-

wia miejsca na improwizację, przedstawił sylwetki sied-

miu ocalałych, i to dzięki nim, linijka po linijce zabiera nas

w podróż przez ulice tętniących życiem i niczego niespo-

dziewających się Pompejów.
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23-25 PAŹDZIERNIKA 79 roku n.e.
GODZINA PO GODZINIE,
NAJWIĘKSZA TRAGEDIA 

STAROŻYTNOŚCI

Ostatnimi siłami Zosimusowi udaje 
się dotrzeć na przeciwny brzeg. 
Zostawia dzieci i wraca po żonę, która 
przedziera się wyczerpana. Teraz, gdy 
mgła się nieco rozrzedziła, dobrze ją 
widzi. Potężny wstrząs przewraca 
go na ziemię, jakby ktoś wyszarpał 
dywan spod jego stóp. Podnosi się 
i wyraźnie dostrzega, że most się 
chwieje. Krzycząc, biegnie w kierunku 
żony, która desperacko go wzywa, 
ugrzęzła w pumeksie. Pozostało tylko 
kilka kroków… W rozpaczliwym skoku 
dostaje się do niej, chwyta ją za ramiona 
i stara się wyciągnąć z mazi, nie daje 
rady. Próbuje raz jeszcze ze wszystkich 
sił, jednak wydaje się, jakby coś ją 
blokowało od dołu. Tymczasem hałas 
ciągle się nasila. Most zaczął pękać 
w środkowej części.
Zosimus zaciska zęby i znów ciągnie 
z całej siły. Na próżno… Kobieta zostaje 
dosłownie wywleczona na brzeg przez 
dwóch nieznajomych w ostatnim, 
tytanicznym wysiłku. Gdy tylko dotarli 
do końca mostu, wszyscy padają na 
ziemię wykończeni, szaleńczo próbując 
złapać oddech… Dokładnie w tej 
chwili potężny huk rozchodzi się we 
mgle. Most się rozpada, ustępuje pod 
naciskiem wody i zostaje przewrócony. 
Słychać krzyki. Ci, którzy zwlekali 
i dopiero pod koniec zdecydowali się 
spróbować przebiec na drugą stronę, 
zostali porwani przez rzekę i toną.



Pompeje. Trzy ostatnie dni

NUNC EST IRA RECENS NUNC EST DISCEDERE TEMPUS
SI DOLOR AFUERIT CREDE REDIBIT AMOR.

Teraz złość jest jeszcze zbyt dotkliwa, teraz czas odejść.
Gdy ból zniknie, uwierz mi, powróci miłość.

Propercjusz II, 5, 9-10
(napis na murze jednego z domów w Pompejach)
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ALBERTO ANGELA, urodzony w Paryżu w 1962 
roku, z  wykształcenia przyrodnik i  paleontolog, 
jest dziennikarzem oraz popularyzatorem nauki. 
Ponadto tworzy oraz prowadzi niezwykle popu-
larne programy telewizyjne, takie jak: Superquark, 
Passaggio a Nord Ovest czy Ulisse. Jego najnowsza 
książka w wydawnictwie Rizzoli to San Pietro.

………………………………………………...........……

Pewnego zwyczajnego piątku 24  października 
79 r. n.e. o godzinie 13 z pobliskiego Wezuwiusza 
uwalnia się ilość energii równa pięćdziesięciu ty-
siącom bomb atomowych – paląca ulewa popiołów 
i gazów, która w ciągu dwudziestu godzin pokry-
wa miasto sześcioma metrami pumeksu. Po wielu 
latach poświęconych na badania obszaru erupcji 
wulkanu Alberto Angela, niczym w fi lmie, odtwa-
rza ostatnie godziny życia postaci historycznie ist-
niejących. To książka pełna interesujących szczegó-
łów, bogata w ilustracje i uzupełniona o najnowsze 
badania, dzięki czemu pozwala ponownie przeżyć 
największą tragedię świata antycznego.
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POCZĄTEK KOŃCA
24 października 79 r. n.e., od 6.57 do 12.59

od 6 godzin i 3 minut do 1 minuty do erupcji

VENIT SUMMA
Nadszedł dzień ostatni.

Słońce wyłoniło się po raz ostatni spośród szczytów gór na wscho-
dzie Pompejów. Pierwszy promień, jak każdego ranka, odsłonił 
gołe i  spalone skały szczytu góry Somma, ukształtowane przez 
ogień dawnych erupcji. Wydaje się, jakby słońce chciało ostrzec 
przed śmiertelnym zagrożeniem, które ciąży nad mieszkańcami. 
Niczym niemowa wskazujący na nadchodzące niebezpieczeń-
stwo… Jednak ostrzeżenie i ta rada – prośba o oddalenie i urato-
wanie się jak najszybciej od okrutnego losu –  pozostają tragicz-
nie niewysłuchane. Nikt nie rozumie, nikt nie wie… Wszystko 
ożywa, jak zawsze. Również tego ranka Pompeje obudziły się ze 
swoimi tysiącami czynności i tysiącami marzeń, planów i nadziei, 
którym przeznaczone jest zgasnąć za kilka godzin.

Wykopaliska ukazały nam zdjęcie migawkowe z  tego ranka, 
z tych ostatnich godzin. Piekarz Modesto jest już w pracy w swojej 
piekarni na via degli Augustali, niedaleko lupanaru odwiedzone-
go przez nas wczoraj wieczorem. Wszystkim jest znana tabliczka 
z  fallusem przynoszącym szczęście umieszczona przy wejściu do 
jego lokalu. W tej chwili Modesto wyrabia bochenki chleba, aby 
następnie wsunąć je do pieca za pomocą długiej drewnianej łopa-
ty piekarskiej. Po wykonaniu tej operacji zamyka żelazne okienko. 
Nie jest świadomy, że ponownie zostanie otwarte dopiero przez 
archeologów za prawie dwa tysiące lat. Wewnątrz odnajdą osiem-
dziesiąt jeden form chleba niewiarygodnie dobrze zachowanych, 
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od 6 godzin i 3 minut do 1 minuty do erupcji

pomimo zwęglenia. Modesto nie zdążył wyciągnąć ich na czas 
– to uświadamia, jak bardzo niespodziewanie nadeszła katastrofa. 
Swoją drogą, jeśli dobrze się przyjrzeć, to w tej piekarni kryje się 
pewna interesująca poszlaka.

Jeśli – jak wynika ze starożytnych podań – erupcja rozpoczyna 
się o  trzynastej, to ta pora może się wydawać nieco dziwna na 
wyjmowanie chleba z  pieca. Z  kolei liczba odnalezionych form 
sugeruje, że nie były one przeznaczone do sprzedaży detalicznej, 
ale zostały wyprodukowane hurtowo z  myślą o  popinae, caupo-
nae, prywatnych domach, wędrownych sprzedawcach… oraz 
o ich zjedzeniu w porze obiadowej.

Dostarczanie chleba to naturalnie czynność wymagająca cza-
su, zatem logicznie rozumując, bochenki zostały włożone do pieca 
w połowie poranka. To natomiast sugerowałoby, że coś się stało, 
gdy jeszcze były w piecu, coś na tyle poważnego, iż Modesto, wraz 
ze swoimi niewolnikami, zapomniał o  bochenkach i  związanym 
z nimi zarobkiem. Tak, tylko co?

Według wielu wulkanologów, archeologów i badaczy już o po-
ranku dało się słyszeć pierwsze eksplozje, które w ciągu kilku go-
dzin otworzyły drogę wielkiej erupcji. Bochenki Modesta wyda-
wałyby się pośrednim potwierdzeniem tej tezy, nawet jeśli prawdę 
mówiąc można też pomyśleć, że chleb był przeznaczony na jakiś 
wystawny bankiet zaplanowany na tamten wieczór.

Rzeczywiście, jak zaobserwował naukowiec Ernesto De Ca-
rolis, opis erupcji dostarczony nam przez Pliniusza Młodszego 
–  wielka kolumna wulkaniczna wznosząca się wysoko ku niebu 
(zob. Dodatek 2, s. 3) –  mógł być związany z  bardzo odległym 
punktem obserwacji, jakim właśnie było Miseno, odległe o około 
trzydzieści kilometrów od Wezuwiusza. To nie pozwoliło dostrzec 
pierwszych wybuchowych etapów zjawiska.

Co mogło się wydarzyć? Przerażającą erupcję, która zabiła ty-
siące osób, zainicjowała interakcja pomiędzy wschodzącą magmą 
w kominie wulkanicznym a wodami obecnymi w powierzchnio-
wych warstwach terenu. Pomyślcie, co się wydarzy, jeśli wyleje-
cie szklankę wody na rozpalony ogień? Wybuchowa reakcja pary 
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Początek końca

i gazu jest niezwykle gwałtowna. A  teraz wyobraźcie sobie kata-
klizm powstały pomiędzy magmą i wodami warstwowymi. Nawet 
bez kontaktu bezpośredniego magma unosząc się doprowadziła 
do silnego ogrzania się warstwy wody podziemnej. Wody pod 
ziemią jest sporo, wystarczy wziąć pod uwagę tę, która z czasem 
zebrała się z opadów śniegu i deszczu oraz tę skumulowaną w zle-
wisku wyznaczonym przez krawędzie Vesuviusa. Ta ostatnia na-
grzała się i zamieniła w parę, naciskając jeszcze bardziej na skały, 
i doprowadzając je do pęknięcia.

Rankiem 24 października 79 r. n.e. w „Strefie Zero” Vesuviusa 
prawdopodobnie właśnie tak wszystko się rozpoczęło.

Nadszedł już świt, ale wciąż nie słychać śpiewu ptaków. To 
dziwne: prawie wszystkie wczoraj odleciały. Myśliwy, spaceru-
jąc po lesie, rozgląda się podejrzliwie, „Gdzie poleciały?” –  pyta 
się zaskoczony. Nie ma też śladu jeleni i saren, które zwykle o tej 
porze ukazują się pośród roślinności. Wydaje się jakby wszyst-
ko stało, nieruchome, milczące. Myśliwy sprawdza kilka pułapek 
zastawionych kilka dni wcześniej: nietknięte… Jakby cała fauna 
wokół Vesuviusa przepadła. Co się dzieje? Jakbyśmy przechadza-
li się w  jakiejś magicznej rzeczywistości. Myśliwy słyszy jedynie 
dźwięk własnych kroków i stopniowo zbliża się do środka dawnej 
kaldery wulkanu. Zapach siarki i zgniłych jaj staje się coraz inten-
sywniejszy. Teraz idzie pośród uschłych drzew i  krzewów, nawet 
trawa w tym miejscu trzeszczy pod jego stopami. Musi okryć sobie 
twarz szorstkim szalem. Woń staje się nie do zniesienia, powietrze 
drażni gardło przy każdym oddechu. Ciągle słychać też dziwny ha-
łas przypominający silne podmuchy. W czym rzecz? W tej chwili 
drzewa wyglądają upiornie. Są wyschnięte, pozbawione igieł i liści, 
z gałęziami pokrytymi cienką powłoką jasnego koloru.

W powietrzu unoszą się gorące opary palące w oczy. Myśliwy 
chwyta za łuk i  zaciska zęby. Brakuje tylko kilka kroków… Za-
nurzony w  żrącej mgle oto ukazuje się księżycowy bezkres skał 
i  głazów wystających w  sercu antycznej kaldery Vesuviusa. My-
śliwy często tu bywał, jednak dzisiaj wszystko wygląda inaczej: 
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od 6 godzin i 3 minut do 1 minuty do erupcji

widoczność jest ograniczona, wszędzie unoszą się opary i fuma-
role. Niektóre wyrzuty pary są ogromnych rozmiarów – wysokie 
niczym gejzer i to one wytwarzają ten nieustający szum. Głazy są 
żółte, pokryte osadem z siarki: przed oczami myśliwego ukazuje 
się piekielny apokaliptyczny krajobraz. Ziemia pod jego stopami 
drży i coraz częściej odczuwa się gwałtowne wstrząsy dochodzą-
ce z głębi: ich wibracje rozchodzą się po całym obszarze niczym 
po napiętej skórze bębna. Jeden z  nich sprawia, że prawie traci 
równowagę. Ostatnie co pamięta z  tamtych chwil, to że rzucił 
się do desperackiej ucieczki, starając się oddalić tak daleko jak 
tylko to możliwe. Nie musiał podejmować decyzji: pokierował 
go instynkt.

Jakiś czas później, w połowie poranka, w villae rusticae i w do-
mach położonych najbliżej Vesuviusa wiele osób przerywa swo-
je czynności, aby spojrzeć w kierunku góry, skąd dochodzą huki 
i głuche tąpnięcia. Ziemia również zaczęła drżeć.

Następuje seria niewielkich eksplozji, po niektórych słychać 
dźwięk przypominający rozpruwanie prześcieradła. Mieszkańcy 
farm i najbliższych willi odnoszą wrażenie, że góra się rozdziera, 
ktoś z nich ucieka w przypływie paniki. Również w Herkulanum 
odległym o parę kilometrów szerzy się strach.

Godzina 11: pozostały 2 godziny do erupcji

W Pompejach tysiące osób zauważyło dziwną szarą chmurę 
nad centralną częścią Vesuviusa: jest inna od reszty, wydaje się 
jakby wytworzyła ją ziemia. Powiększa się wraz z pojawianiem się 
kolejnych złowrogich hałasów i  eksplozji, skręca się i  kipi, a na-
stępnie zaczyna powoli opadać wzdłuż stoków góry, pozostawia-
jąc po sobie cienką warstwę popiołów – wulkanolodzy odkryją je 
prawie dwa tysiące lat później pomiędzy Terzigno i Palma Cam-
pania. To pierwsza warstwa długiej i śmiertelnej sekwencji, która 
zabije wszystkich. Ten początkowy strumień popiołu ma niską 
temperaturę i wysoką zawartość pary wodnej; dlatego tworzy licz-
ne wilgotne kuleczki zwane pizoidami.
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nowych badań i niespodziewanych 
odkryć w połączeniu z wyjątkowym 
talentem literackim autora sprawiają, 
że opowieść Angeli przypomina 
doskonale sfilmowany dokument. 
Antyczny świat oglądamy oczami 
świadków erupcji – matrony Rectiny, 
ambitnego polityka, chciwego bankiera; 
osób, które naprawdę istniały i miały 
nieszczęście znaleźć się w miejscu, nad 
którym natura nie miała litości. Niczym 
operatorzy kamer towarzyszymy im 
krok w krok – na ulicach, w domu, 
podczas spotkań towarzyskich i w 
chwilach zadumy. Razem z bohaterami 
odczuwamy przerażenie, rozpacz 
i trwogę; cały kołowrotek emocji, które 
targają nimi podczas trzydniowej 
erupcji. Zanurzamy się w atmosferze 
odtworzonej kunsztownie przez 
mistrza pióra, przy wsparciu wybitnych 
archeologów i wulkanologów.

Książka Angeli to wstrząsający reportaż 
z wydarzeń, które miały miejsce blisko 
2000 lat temu. Jest rok 79... 

Witajcie w Pompejach.

23 października 79 roku n.e. pewna wytworna arystokrat-

ka z  Herkulanum organizuje bankiet. Wśród przybyłych 

gości jest wpływowy trybun, sławna aktorka, pozbawiony 

skrupułów przedsiębiorca… Zaledwie 24 godziny później 

Wezuwiusz rozpętuje piekło.

Będzie to największa tragedia świata starożytnego.

24 października 79 roku n.e. o godzinie 13 z pobliskiego 

Wezuwiusza uwalnia się ilość energii równa pięćdziesięciu 

tysiącom bomb atomowych. Paląca ulewa popiołów i ga-

zów, która w  ciągu dwudziestu godzin pokrywa miasto 

sześcioma metrami pumeksu.

Potrzebne było pióro Alberto Angeli, aby opowiedzieć 

o erupcji Wezuwiusza z poetycką lekkością i precyzyjno-

ścią jego wiedzy. Autor poprzez prozę, która nie zosta-

wia miejsca na improwizację, przedstawił sylwetki sied-

miu ocalałych, i to dzięki nim, linijka po linijce zabiera nas 

w podróż przez ulice tętniących życiem i niczego niespo-

dziewających się Pompejów.
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Rizzoli

POMPEJE
TR ZY OSTAT NIE DNI

Alberto Angela

23-25 PAŹDZIERNIKA 79 roku n.e.
GODZINA PO GODZINIE,
NAJWIĘKSZA TRAGEDIA 

STAROŻYTNOŚCI

Ostatnimi siłami Zosimusowi udaje 
się dotrzeć na przeciwny brzeg. 
Zostawia dzieci i wraca po żonę, która 
przedziera się wyczerpana. Teraz, gdy 
mgła się nieco rozrzedziła, dobrze ją 
widzi. Potężny wstrząs przewraca 
go na ziemię, jakby ktoś wyszarpał 
dywan spod jego stóp. Podnosi się 
i wyraźnie dostrzega, że most się 
chwieje. Krzycząc, biegnie w kierunku 
żony, która desperacko go wzywa, 
ugrzęzła w pumeksie. Pozostało tylko 
kilka kroków… W rozpaczliwym skoku 
dostaje się do niej, chwyta ją za ramiona 
i stara się wyciągnąć z mazi, nie daje 
rady. Próbuje raz jeszcze ze wszystkich 
sił, jednak wydaje się, jakby coś ją 
blokowało od dołu. Tymczasem hałas 
ciągle się nasila. Most zaczął pękać 
w środkowej części.
Zosimus zaciska zęby i znów ciągnie 
z całej siły. Na próżno… Kobieta zostaje 
dosłownie wywleczona na brzeg przez 
dwóch nieznajomych w ostatnim, 
tytanicznym wysiłku. Gdy tylko dotarli 
do końca mostu, wszyscy padają na 
ziemię wykończeni, szaleńczo próbując 
złapać oddech… Dokładnie w tej 
chwili potężny huk rozchodzi się we 
mgle. Most się rozpada, ustępuje pod 
naciskiem wody i zostaje przewrócony. 
Słychać krzyki. Ci, którzy zwlekali 
i dopiero pod koniec zdecydowali się 
spróbować przebiec na drugą stronę, 
zostali porwani przez rzekę i toną.




