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WSTĘP 

 

 

 

Cel i zakres badań 

 

Obawy i niepokoje późnego średniowiecza nie były przedmiotem dociekliwych  

i szerokich badań polskich uczonych. Nie została opublikowana praca w języku 

polskim, która dotyczyłaby tego problemu, uwzględniająca obszar Europy Zachodniej 

doby XIV-XV wieku. Co więcej nie ma publikacji, która zajmowała by się tym 

aspektem pod względem kulturoznawczym. Są, co prawda dzieła z dziedziny 

psychologii, czy filozofii, ale nie dotykają one zagadnienia stanów lękowych, które były 

związane z życiem codziennym ludzi w późnym średniowieczu, z ich doświadczeniami, 

poziomem wykształcenia oraz posiadanej wiedzy, są tylko naukowym wyjaśnieniem 

pewnych zjawisk. Jest to więc temat bardzo interesujący do pogłębiania, ponieważ 

pozwala na poruszanie się w wielu dziedzinach nauki. Aby podołać założeniom pracy 

doktorskiej należy zapoznać się z całością badań dotyczących m.in. kultury, historii, 

filozofii, psychologii, medycyny i socjologii. Interdyscyplinarność pracy stanowi 

odpowiedź na potrzeby współczesnej nauki, gdzie problem badawczy jest rozpatrywany 

pod wieloma aspektami (z uwzględnieniem wielu dziedzin nauki). 

Obawy i niepokoje ludzi późnego średniowiecza to temat bardzo rozległy            

i wieloaspektowy. Oczywisty jest fakt, że wszelkiego rodzaju lęki dotykają również 

człowieka współczesnego. Dużym wyzwaniem jest dla badacza każda próba 

zrozumienia mechanizmów, przyczyn i skutków wydarzeń z przeszłości, o których 

informują najczęściej źródła historyczne. Wnikliwa analiza dostępnych materiałów oraz 

właściwe ich zinterpretowanie może doprowadzić do fascynujących i jak najbardziej 

potrzebnych do nauki odkryć.  

Co było najczęstszą przyczyną niepokoju? Jak radzono sobie z tym uczuciem? 

Wyjaśnienie tych problemów już przy podjęciu tematu rozprawy nastręczało wielu 

trudności. Nowe badania sprawiły jednak, że wciąż odkrywamy kolejne aspekty historii 

kultury, która przez wiele lat była niebadana bądź też niedoceniana. Wnikliwe studia 

całości zachowań ludzkich, wzorów postępowania, czy mody sprawiły, że drogą 

dedukcji można odkryć zaskakujące aspekty. Należy powiedzieć o tym, że obraz 
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społeczeństwa, który zmieniał się na przestrzeni wieków stworzył współczesną kulturę. 

Nie sposób analizować współczesność, jeśli nie zna się przeszłości. Z naukowego 

punktu widzenia trzeba zajmować się także studiowaniem średniowiecznych czasów, 

ponieważ one wyjaśniają niejedno zjawisko, z którym obecnie mamy do czynienia. 

 Każdy człowiek ma swoje obawy i niepokoje. To, co przerażało od zarania 

dziejów, nawet i dziś może wzbudzać strach, jak na przykład obawa matki o dziecko, 

które ma przyjść na świat. Postęp technologiczny stwarza nowe – nieznane                    

w średniowieczu – zagrożenia, jak choćby nawet o bezpieczeństwo prywatności 

użytkowników. Obawy mogą być zatem różne, indywidualne lub zbiorowe, mniej lub 

bardziej realne. Pomimo tego, że człowiek ma dostęp do szerokiej wiedzy, a wiele 

zagrożeń (jak klęski naturalne) można przewidzieć i dzięki temu się przed nimi 

ochronić, to jednak strach zawsze jest częścią życia ludzkiego. Zjawisko obaw                

i niepokojów, o którym mowa jest zagadnieniem niezwykle ciekawym. Zastanawiając 

się nad strachem przychodzi do głowy jeszcze jedna myśl: Czego obawiali się nasi 

przodkowie? Najbardziej interesujące wydają się być studia dotyczące czasów późnego 

średniowiecza, ponieważ dla laika „wieki ciemne” mogą kojarzyć się ze stagnacją           

i zacofaniem. Dla mediewisty z kolei, jest to czas wielkiego rozwoju wielu dziedzin,     

w tym także nauki, techniki, kultury. Wprawne oko zauważy niesamowity zwrot ku 

człowiekowi, ku jego wartościom i możliwościom twórczym, co nie oznacza odejścia 

od Kościoła. Ówczesne społeczeństwo pozostawiło nam niezwykłe dziedzictwo, które 

pozwala dociec, odkryć jakie wartości i ideały przyświecały ludziom w późnym 

średniowieczu. W dziełach literackich (eposach, opowieściach, podaniach i legendach, 

listach, testamentach, relacjach podróżniczych itp.), w utworach artystycznych 

(rzeźbach, płaskorzeźbach, obrazach, rycinach, rysunkach itp.), w obiektach 

architektonicznych (m.in. świątyniach, zamkach, ratuszach, domach prywatnych) – 

wszędzie tam znajduje się przekaz dotyczący tego, jak żyli ludzie w dawnych czasach. 

To właśnie na podstawie tych pozostałości jesteśmy w stanie zbadać, co myśleli i czuli 

tamci ludzie, a więc także poznać ich największe obawy. 

 Kultura średniowiecznej Europy Zachodniej z uwzględnieniem życia 

codziennego ludzi późnego średniowiecza, która stała się przedmiotem badań poniższej 

pracy znalazła głównie zainteresowane wśród zagranicznych, a po części polskich 

badaczy. Pomimo licznych prac dotyczących rozwoju średniowiecznej Europy 

Zachodniej, zabrakło w dużej mierze dociekań związanych z rozwojem kulturowym 
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omawianego obszaru, który był interpretowany zazwyczaj jedynie pod kątem 

historycznym. Warto podkreślić, że prawdziwy przełom dokonał się w latach 20-tych 

XX wieku, kiedy to na łamach francuskiego czasopisma Annales naukowcy zaczęli 

badania nad historią gospodarczą, przybliżając tym samym życie jednostki na 

przestrzeni dziejów. Chociaż podjęta tematyka opisywała dzieje Europy, życie 

ówczesnych ludzi, czy rozwój miast, to jednak brakuje pracy, która wyczerpywałaby 

dostatecznie temat obaw i niepokojów w późnym średniowieczu. Na wstępie należy 

wspomnieć o pracy autorstwa francuskiego badacza Jeana Delumeau pt. Strach             

w kulturze Zachodu XIV-XVIII w. Oblężony gród. Dzieło omawia XIV i XV wiek, który 

jest również przedmiotem czasowym niniejszej dysertacji, ale nie wyczerpuje tematu 

obaw i niepokojów w późnym średniowieczu. Sprawia to, że problemy zawarte            

w książce jedynie sygnalizują występujące zagadnienia kulturowe, które wymagają 

podjęcia bardziej dociekliwych rozważań oraz uaktualnienia związanego z najnowszymi 

badaniami z tego zakresu. Pozostałe dzieła wykorzystane w pracy zostaną omówione 

poniżej.  

Ze względu na podjęty w niniejszej dysertacji temat rozprawa została podzielona 

na pięć rozdziałów. Właściwe omówienie wątku wymagało przybliżenia czytelnikowi 

obrazu społeczeństwa europejskiego w późnym średniowieczu, procesów 

gospodarczych oraz społeczno-kulturowych, które wtedy zachodziły. Wybrany zakres 

terytorialny Europy Zachodniej charakteryzuje podobny rozwój cywilizacyjny, dlatego 

właśnie badania zacieśniono do tego rejonu. Omówione zostaną głównie rejony Anglii, 

Włoch, Francji, Hiszpanii oraz Niemiec. Jak w przypadku każdego tematu, epoki 

wymagały wyjaśnienia dat granicznych, które najczęściej są kwestiami umownymi, 

wskazującymi na wydarzenia kluczowe dla dokonujących się zmian. Należy podkreślić, 

że dla badaczy z różnych dziedzin (historyków kultury, historyków sztuki, czy nauk 

ekonomicznych) początek i zakończenie średniowiecza będą wyznaczały inne daty 

graniczne. Praca omawia schyłek średniowiecza, dlatego należy zaznaczyć,                   

że wydarzenia w niej opisane dotyczą głównie XIV i XV wieku. Jeśli sytuacja tego 

wymagała, jak podczas opisywania monastycyzmu średniowiecznego, systemu 

społeczno-gospodarczego, postępu technologicznego ówczesnej epoki, powstania oraz 

rozwoju organizacji kupieckich i uniwersytetów, jak również omawiając architekturę 

gotycką, zostały zasygnalizowane wydarzenia wcześniejsze mające na celu wyjaśnienie 

genezy danego zjawiska oraz ścieżek jego rozwoju. Omówiono również wydarzenia 



7 

 

charakterystyczne dla wieku XIII, które miały niebagatelny wpływ na dwa kolejne 

stulecia. Mowa tutaj szczególnie o dokonujących się zmianach w Kościele (m.in. 

dotyczących poglądów o istnieniu czyśćca, czy przepisów przedstawiających regulację 

życia społecznego, herezjach średniowiecznych, wprowadzeniu prawa do wyrażania 

żalu, zwrócenie się ku potrzebie pochówku zmarłych, którzy skonali nagle                      

z niewyjaśnionej przyczyny, co wcześniej nie było praktykowane) oraz przykładach 

śmierci męczeńskiej, popularyzacji wizerunku śmierci oraz zmianach w jej 

postrzeganiu, nowej wizji Sądu Ostatecznego ukazywanego  na kształt procesu,             

w utworach literackich takich jak legendy o trzech żywych i trzech zmarłych oraz 

konfliktach militarnych. Właśnie w tym rozdziale widać najwyraźniej, jak trudno jest 

budować fikcyjne granice dla procesów wciąż żywych i dokonujących się na wielu 

płaszczyznach, powiązanych z gospodarką, kulturą, życiem społecznym, sztuką. 

Właśnie z tej przyczyny została również omówiona tematyka widowisk oraz kar 

publicznych, wydarzenia związane z klęskami naturalnymi (jak wycofywanie się wód 

morskich, powodzie, susze, głód), które dotyczyły także dziejów wcześniejszych, 

głównie XIII wieku. Jest to ważne zagadnienie, ponieważ zmniejszenie populacji 

społeczeństwa po wcześniejszych plagach spowodowało niską odporność zdrowotną 

człowieka, czego konsekwencją było wielkie żniwo późniejszych chorób, w tym 

największej Czarnej Śmierci. Nakreślenie zarysu życia ówczesnego człowieka, który 

znajdował czas na rozrywki i odpoczynek, powinno pozwolić odpowiedzieć na pytanie, 

jakie miejsce w tym świecie zajmował strach. Nie byłoby to możliwe bez określenia, 

jakie były zajęcia i główne prace ludzi w późnym średniowieczu. Tutaj kluczowa dla 

omówienia zagadnienia będzie rola rozwoju miast oraz praca kupca  i rozwijający się              

w późnym średniowieczu handel. Był on bowiem motorem napędowym gospodarki, co 

stanowiło o rozwoju Europy oraz przyczynił się do rozkwitu szkolnictwa, postępu 

technologicznego oraz podejmowania coraz śmielszych wypraw drogami nie tylko 

lądowymi, ale także morskimi. Ewolucja przeobrażajaca oblicze gospodarcze była 

nierozłącznie powiązana z rozwojem kultury. Nie sposób zatem pominąć w tym miejscu 

rozwijającego się humanizmu i dzieł na miarę nowej epoki, którymi twórcami w dużej 

mierze byli pisarze włoscy Dante Alighieri (1265-1321), Francesco Petrarka (1304-

1375) oraz Giovanni Boccaccio (1313-1375). Wspaniałe dzieła sztuki powstawały na 

murach cmentarzy  i we wnętrzach budynków sakralnych, coraz częściej również           

w budynkach prywatnych. Nie był to świat pozbawiony uciech, więc warto będzie 



8 

 

również omówić najważniejsze formy spędzania wolnego czasu w późnym 

średniowieczu, w tym także najpopularniejszych widowisk i zabaw. W tej części pracy 

odpowiem na pytanie, jak wyglądał świat człowieka późnośredniowiecznego, abym 

następnie mogła wywnioskować, co w tym świecie mogło budzić przerażenie. 

Sama charakterystyka epoki nie jest wystarczająca, aby zająć się tematem obaw  

i niepokojów w późnym średniowieczu. Aby odpowiedzieć na liczne pytania (Co było 

powodem niepokojów? Jakie zjawiska budziły przerażenie? Jakie były objawy lęku? 

Dlaczego wyróżniamy takie, a nie inne niepokoje? Co mogło być skutkiem obaw            

w średniowieczu? Jakie były metody radzenia sobie z lękami?), należało sięgnąć do 

badań psychologii. Zatem wydaje się być uzasadnionym wyborem poruszenia               

w rozdziale drugim problemów psychologicznych dotyczących lęku, strachu, obaw                     

i wszelkich podobnych zachowań. Warto po raz kolejny zaznaczyć, że praca ma 

charakter dociekań kulturoznawczych dotyczących przedmiotu obaw i niepokojów ludzi 

późnego średniowiecza. Właśnie w tym kontekście zostały omówione interesujące 

autorkę pracy zagadnienia. Celem rozdziału II nie było wchodzenie w skomplikowane 

zagadnienia psychologiczne zagłębiające się w tematy specjalistyczne, a jedynie 

przybliżenie procesów psychologicznych oraz biologicznych, które zachodziły                      

w organizmie człowieka. Co więcej właśnie w tym miejscu dokonała się analiza reakcji 

uczuciowych. Współcześnie opisywane procesy możemy poznać i zrozumieć, natomiast 

to odkrycie nie oznacza, że mówimy jedynie o człowieku współczesnym. Wprost 

przeciwnie odkrycia XXI wieku pozwalają na dokładną analizę tego, co dzieje się                         

w organizmie człowieka, w jego organach oraz mózgu w momencie zagrożenia 

realnego lub wyimaginowanego, ale jest to także klucz do zrozumienia tego,  co mogli 

czuć nasi przodkowie. Skąd ta pewność? Ludzie późnego średniowiecza pozostawiając 

po sobie dziedzictwo materialne i umysłowe przekazali nam pośrednio informacje             

o tym, co czuli i jak reagowali na mniejsze czy większe zagrożenie. Otóż zagadnienie,    

z którym mamy do czynienia odnosi się do ludzkich emocji, a co więcej było 

przedmiotem zainteresowania filozofów, socjologów oraz psychologów na przestrzeni 

dziejów, więc warto zarysować jego dzieje. W omawianym rozdziale został przyjęty 

układ rzeczowy. 

Spoglądając okiem kulturoznawcy na zagadnienie lęku i strachu należy 

rozpocząć od badań Antoniego Kępińskiego, który w swoich dociekaniach przedstawił 

pogląd dotyczący tego tematu. Wybór ten został dokonany nieprzypadkowo, Kępiński, 
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jako jeden  z najwybitniejszych polskich psychiatrów i filozofów XX wieku był także 

humanistą,  co sprawia, że jego dzieła doskonale wpisują się w przedmiot rozważań 

kulturoznawczych. Następnie dokonany zostanie przegląd badań „ojca współczesnej 

psychoanalizy”, czyli Sigmunda Freuda, którego odkrycia z dziedziny ludzkich lęków          

i niepokojów są ważnym dorobkiem naukowym przełomu XIX i XX wieku. Kolejno 

omówiona zostanie osobowość neurotyczna, którą w swoich dziełach (również 

przełomu XIX i XX wieku) opisuje Karen Horney. Aby dopełnić obrazu badań nad 

psychospołecznym aspektem obaw i niepokojów przybliżone zostaną również poglądy 

egzystencjalistów na lęk oraz strach. Kolejne punkty widzenia zostaną przedstawione 

przy omawianiu m. in. przyczyn lęków i strachów, biologicznych objaw zaniepokojenia 

oraz licznych sposobów radzenia sobie z emocjami lęku i strachu. Posumowaniem tego 

rozdziału będzie próba odpowiedzi na pytanie: Jak radzono sobie z lękiem                    

w średniowieczu?  

Głównym założeniem pracy będą badania dotyczące aspektów życia 

codziennego oraz czynników kulturowych, jakie miały miejsce w późnym 

średniowieczu, w kontekście obaw i niepokojów. Aby naświetlić problem w rozdziale 

III opisane zostaną największe zagrożenia człowieka średniowiecznego oraz lęk przed 

zjawiskami nadprzyrodzonymi. Głównymi zagadnieniami będą anomalie pogodowe, 

klęski żywiołowe i ingerencje istot nadprzyrodzonych w życie zwykłych ludzi. W pracy 

postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy zagrożenie mogły stanowić niebezpieczne 

zwierzęta, podejrzane gatunki flory, specyficzne miejsca, noc, a także wszystkie 

miejsca, w których pojawić się mogły złe moce? Jest to zatem dobry moment na analizę 

egzorcyzmów średniowiecznych. Co więcej przybliżenie różnego typu potworów, 

bestii, morskich kreatur i zamorskich dziwów oraz wszelkich postaci mogących 

zagrażać człowiekowi, zbuduje obraz średniowiecznych wierzeń i dawnych naleciałości 

kulturowych. Nie może zabraknąć także pytania o czarną magię i podejrzenie jej 

uprawiania, które było ścigane z ramienia Świętej Inkwizycji. W rozdziale tym 

przybliżone zostaną działalności niezgodne z naturą ludzką, czyli między innymi 

dążenie alchemików do zdobycia eliksiru pozwalającego na nieśmiertelność oraz 

sposobu na zamienienie materii  w złoto. Wśród źródeł lęku w średniowieczu 

specyficzne miejsce zajmowały obawy o kary za przestępstwa (dotyczące niegodziwych 

uczynków, ale także niesłusznych oskarżeń) i związane z tym tortury, czy formy 

publicznych egzekucji, dlatego będzie to kolejny punkt badań. W tym miejscu należy 
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także zastanowić się nad rolą ludzi marginesu w społeczeństwie 

późnośredniowiecznym, wśród których znajdowali się cudzoziemcy i podróżnicy, 

banici, ludzie skrajnie ubodzy, chorzy, kalecy, czy Żydzi. W rozdziale tym zostanie 

zwrócona uwaga na zagrożenia, które niosły ze sobą wszystkie starcia militarne,                 

od małych konfliktów do wielkich i długotrwałych wojen. Jest to zagadnienie ważne, 

ponieważ powiązane z tym problemy (jak wysoka śmiertelność żołnierzy, brak środków 

do życia, pożywienia, rabunki przez oddziały wojskowe, piractwo) pogarszały warunki 

gospodarcze, co odbijało się na trudnościach życia codziennego. Niemałym wyzwaniem 

będzie także odpowiedź na pytanie, czy świat naturalny był przyjazny człowiekowi, czy 

też na każdym kroku należało się mieć na baczności? Otóż w tym rozdziale 

udowodnione zostanie fakt, że życie w średniowieczu nie ułatwiały warunki pogodowe, 

a wiele niebezpieczeństw czekało na ludzi podczas podróży drogą lądową, czy morską. 

Omówione zostaną również klęski głodu, choroby oraz epidemie, z którymi nie 

potrafiono sobie poradzić przez zbyt niski poziom medycyny. Jest to problem ważny 

chociażby nawet z tego względu, że wiedza dotycząca późnego średniowiecza pozwala 

nam wyjaśnić wiele zagadnień. Doskonałym przykładem braku wiedzy jest uważanie w 

średniowieczu trądu nie za chorobę,  a za karę zesłaną przez Boga na Ziemię. Uwaga 

badacza kultury musi być także zwrócona na wysoką śmiertelność wśród dzieci                    

i problemy związane ze starością, która niosła za sobą wiele trudów i troskę o to, czy na 

końcu ziemskiej drogi będzie czekało zbawienie i życie wieczne. Również opracowanie 

panujących ówcześnie zasad, przepisów i zakazów, których należało przestrzegać 

będzie kluczowe do omówienia niebezpieczeństw, które czekały na człowieka                       

w świecie średniowiecznym. 

Nie sposób mówić o obawach oraz niepokojach późnego średniowiecza bez 

szczegółowego omówienia lęku najważniejszego, czyli strachu przed śmiercią, która 

czekała każdego człowieka. Jest to istotne zagadnienie, ponieważ zagrożenia 

przybliżone w rozdziale III mogły niejednokrotnie doprowadzić mieszkańca 

średniowiecznego świata do zgonu. Z tego względu ludzie obawiając się o przyszłe 

zbawienie starali się odpowiednio przygotować do śmierci. Rozdział IV ma zatem za 

zadanie przeanalizować, na jakim poziomie była ówcześnie wiedza dotycząca śmierci 

oraz skąd społeczeństwo czerpało informacje na jej temat. Między innymi problemem 

poruszonym w tym rozdziale będzie odpowiedź na pytanie, jak była traktowana nagła 

śmierć oraz, czy zgon z niewyjaśnionych przyczyn stawał na drodze przyszłego 
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zbawienia zmarłego? Czy śmierć zawsze była łagodna i dawała możliwość 

przygotowania się do ostatnich chwil życia? Czy w momencie konania przychodziło 

ukojenie, czy było jednak pełne upokorzenia, bólu i cierpienia? Na te pytania pozwolą 

odpowiedzieć badania dotyczące przykładów opisujących ostatnie chwile życia                     

w utworach literackich, jak również obrazy pokazujące umierającego. Pozostaje 

również konieczność badań zagadnienia dotyczącego wiary w przeznaczenie duszy po 

śmierci, możliwość odkupienia win oraz wskazówki umierającego dotyczące wydarzeń 

po jego śmierci (co będzie także obejmowało spisywanie pierwszych testamentów). Nie 

może również zabraknąć omówienia podręczników dobrego umierania i wielu innych 

dzieł, które przygotowywały człowieka na przyjście ostatnich chwil życia. Analiza 

obrządków związanych z umieraniem, towarzyszące jej modlitwy i obrzędy oraz 

przygotowanie pogrzebu naświetli obraz średniowiecznych rytuałów. Rozdział ten 

będzie okazją do opisania średniowiecznych sposobów opiekowania się ciałem 

zmarłego, transportu oraz miejsc pochówku. Wspomniane zostaną również opisy 

zgonów świętych, które uznawane za cudowne sprowadzały rzesze pielgrzymów do 

miejsc pochówku. Doszukując się wzajemnie ze sobą powiązanych zjawisk oraz 

uwarunkowań będę mogła we wszechstronny sposób opisać średniowieczny, 

wieloaspektowy strach przed śmiercią.  

Ostatni rozdział niniejszej rozprawy jest najważniejszy, ponieważ oparty został 

na źródłach, które dowodzą o tym, jak powszechny był strach w epoce późnego 

średniowiecza. To właśnie odzwierciedlenie strachu w sztuce pozwala na poznanie 

ówczesnych poglądów, radości, smutków i przede wszystkim obaw. Co najważniejsze 

prace, które jeszcze w średniowieczu były przeznaczone dla społeczności wiernych, by 

przekazywać im prawdy biblijne, końcem średniowiecza, również pod wpływem 

humanizmu i zwrotu ku człowiekowi, nabrały głębszego wyrazu i niejednokrotnie 

stanowiły podstawę do zadumy nad ludzkim życiem. Rozważania rozpocznę od 

charakterystyki architektury średniowiecznej, ponieważ świętujący triumfy gotyk pełen 

wzniosłych, strzelistych budynków, skłaniał człowieka do zastanowienia się nad drogą, 

która prowadzić miała do nieba. Wnętrze świątyń wypełnione śladami epoki będzie 

najpełniejszym odzwierciedleniem opisywanej epoki wraz z jej największymi troskami. 

Przegląd dzieł o bogatej symbolice, miniatur, obrazów, fresków, rzeźb i płaskorzeźb 

pozwoli na odniesienie się do tez postawionych w poprzednich rozdziałach. W części 

tej na wybranych przykładach omówione zostanie malarstwo, które wielokrotnie 
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dostarczało treści moralizatorskich w dużej mierze niepiśmiennemu społeczeństwu. 

Postaram się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego w dziełach artystycznych pojawiła  się 

spersonifikowana śmierć, która triumfowała nad ludźmi? Dlaczego ukazywana była                 

z licznymi atrybutami podkreślającymi, jakie żniwo zbiera na świecie? Dalsze 

rozważania dotyczyć będą wieloaspektowości przedstawień śmierci, która w jednych 

inscenizacjach tańczyła radośnie z ludźmi, w innych przypatrywała się z boku łóżka na 

konającego człowieka lub toczyła walkę z aniołami o duszę umierającego. Podczas 

omawiania sztuki w późnym średniowieczu nie może zabraknąć wizji Sądu 

Ostatecznego oraz licznych przedstawień zaświatów, w tym również piekła. Osobne 

omówienie będzie dotyczyło niespotykanej wcześniej sztuki sepulkralnej, która 

określona jako transi, przedstawiała na nagrobkach ciała zmarłych w fazie 

zaawansowanego rozkładu. Czy wizje  te pokazujące, jak ciało przemienia się                       

w szkielet oraz umieszczone niejednokrotnie na zmarłych robaki i insekty przyprawiały 

o dreszcz ówczesne społeczeństwo? Kluczowa będzie również odpowiedź na pytanie, 

czy miejsce umieszczenia w kościołach wspomnianych tematów również miało 

znaczenie? Omówienie dzieł artystycznych dotyczących tej szerokiej tematyki pozwoli 

na ukazanie tego, jak człowiek średniowiecza radził sobie z myślą o śmierci oraz o tym, 

co pozostaje po nas na ziemi – a był to przekaz mocniejszy niż niejeden utwór 

moralizatorski.  

 

 

Metody badawcze i podstawa źródłowa 

 

Podstawową metodą badawczą będzie synteza dostępnych materiałów 

naukowych. Nie małe znaczenie ma również analiza dostępnych źródeł historycznych,                

a także wykorzystanie w części niniejszej pracy badań psychologii i socjologii. 

Zastosuję również metodę porównawczą, aby sprawdzić jak omawiane zjawiska 

wyglądały poza granicami Europy Zachodniej, tutaj najczęściej wymienianym rejonem 

będzie Polska. Sposób ten pozwoli mi na wykazanie różnic, czy też podobieństw                     

w odczuwaniu obaw i niepokojów na terenie całej Europy. W pracy został zastosowany 

aparat naukowy (przypisy) zgodne z aktualnymi zasadami redakcyjnymi Wydawnictwa 

Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie. 
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W dysertacji starano się wykorzystać podstawowe i dostępne źródła. O dziejach 

historycznych końca średniowiecza informuje relacja Jeana de Joinville, który w latach 

1305-1309, na prośbę ówczesnej królowej Francji Joanny z Nawarry napisał Czyny 

Ludwika Świętego króla Francji (Warszawa 2002). Szczególnie pomocne były głównie 

deskrypcje podróżnicze. Ich twórcy niejednokrotnie z dużą spostrzegawczością oraz 

uwagą notowali dziwne dla nich obyczaje innych ludzi, a także mieszkańców 

odwiedzanych miejsc, które zaobserwowali podczas wyprawy. Na podstawie ich relacji 

możemy prześledzić, co budziło przerażenie w podróżnikach. Znajdują się tam bardzo 

ciekawe wiadomości na temat warunków życiowych oraz niebezpieczeństw podczas 

podróży, jedzenia oraz sposobów na spędzanie wolnego czasu podczas długiej drogi. 

Wiadomości o dziwach, które napotykali podróżnicy znajdują się w Opisaniu Świata 

autorstwa weneckiego kupca Marco Polo, który na początku lat siedemdziesiątych XIII 

wieku wyruszył na Wschód (Warszawa 1975). Kolejnym ważnym źródłem są listy                    

i dziennik autorstwa Krzysztofa Kolumba z przełomu XIV-XV wieku, które we 

fragmentach zostały zamieszczone w wydaniu polskim pt. Pisma przełożone przez 

Annę Ludwikę Czerny, a opublikowane w Warszawie w 1970 roku. Także Opisanie 

podróży Mikołaja von Popplau rycerza rodem z Wrocławia dotyczące wyprawy 

dworzanina i kupca Mikołaja von Popplau, którą przebył w latach 1483-1486                        

(w przekładzie Piotra Radzikowskiego wydane w Krakowie w 1996 roku) są cennym 

źródłem informacji. Wiedzy na temat podróży dostarcza relacja Alvaro Velho                          

z wyprawy Vasco da Gamy w latach 1497-1499 opublikowana w Gdańsku 1996 pt. 

Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii. Ważną relacją była również książka 

podróżnika weneckiego, Antonio Pigafetta (1491-1534), który latach 1519–22 

prowadził dziennik wyprawy Ferdynanda Magellana i Juana Sebastiana Elcaño, 

opublikowany następnie jako Relacja z wyprawy Magellana dookoła świata. O historii 

prześladowań w imię wiary dowodzi napisane w 1486 roku przez Jakuba Sprengera                 

i Henryka Kramera dzieło pt. Młot na czarownice. Postępek Zwierzchowny w czarach a 

także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający 

wydany we Wrocławiu w 2000 roku. Ważnym źródłem, do którego sięgałam przy 

pisaniu pracy było Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, a w szczególności 

opisująca przerażającą wizję końca dziejów Apokalipsa Świętego Jana (22) oraz Księga 

Hioba (40).  Ze źródeł dotyczących dziejów Polski wykorzystana została kronika 

spisana przez Jana Długosza (Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, 
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(ks. 7-9) oraz skupiająca się na zaprezentowaniu prawa morskiego Najstarszy tekst 

prawa morskiego w Gdańsku wydany w 1961, którego opracowania i przekładu na 

język polski dokonał Bernard Janik. Oprócz dostępnych materiałów wykorzystane 

zostały prace podające i omawiające dzieła średniowieczne: dokumenty, kroniki, relacje 

podróżnicze, korespondencja, poezja oraz liczne dzieła sztuki. Analiza dostępnych 

materiałów pozwoliła na szczegółowe opisanie i zrozumienie zjawiska niepokoju, lęku, 

którego doświadczali ludzie w późnym średniowieczu.  

 

 

Przegląd wykorzystanej literatury 

 

Kwerenda dotycząca pracy została przeprowadzona głównie w zbiorach 

Biblioteki Jagiellońskiej, jak również w The British Library w Londynie. Wiele 

materiałów dostarczyły zbiory Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów oraz 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 

W realizacji założeń pomocne było wykorzystanie dostępnych materiałów 

zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu. Badania prowadzone w ramach niniejszej 

pracy doktoranckiej obejmowały kwerendę literatury polskiej oraz zagranicznej 

poświęconej badaniom nad historią kultury i życia społecznego.  

Wielu wybitnych badaczy zagranicznych prowadziło długotrwałe studia nad 

dziejami Europy, między innymi Francuzi: Philippe Ariès, Jean Delumeau oraz Jacques 

Le Goff, Szwajcar Jacob Burckhardt, jak również Holender Johan Huizinga. Wśród 

polskich badaczy późnego średniowiecza warto wymienić między innymi prace takich 

autorów, jak Łukasz Burkiewicz, Stanisław Bylina, Sławomir Drogoś, Rafał Hryszko, 

Marian Małowist, Halina Manikowska, Wojciech Mruk, Danuta Quirini-Popławska, 

Henryk Samsonowicz oraz Jerzy Starnawski.  

 W pracy zostały wykorzystane publikacje, które są kluczowe dla opisania 

kultury późnośredniowiecznej Europy Zachodniej, jak również do przybliżenia zjawiska 

strachu w omawianym czasie. Najważniejszym dziełem okazał się wspomniany już 

Strach w kulturze Zachodu XIV – XVIII w. autorstwa Jean Delumeau, który został 

wydany drukiem  w Warszawie w 1986 roku w przekładzie Adama Szymanowskiego. 

Równie cenne dla niniejszej dysertacji były dzieła autorstwa Jacquesa Le Goffa, jak 

Kultura średniowiecznej Europy wydana w 1970 roku w Warszawie w przekładzie 
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Hanny Szumańskiej-Grossowej oraz jego praca pt. Człowiek średniowiecza wydana               

w Warszawie i Gdańsku w 1996 roku w tłumaczeniu Marii Radożyckiej-Paoletti. Do 

dzieł wykorzystanych we wszystkich rozdziałach należy dodać pracę Johana Huizinga 

pt. Jesień średniowiecza, t. 1 przełożony przez Tadeusza Brzostowskiego, a ukazany 

drukiem w Warszawie w 1967 roku. Równie cennymi pracami były Western 

civilization. A history of European society autorstwa badaczy skupionych wokół 

University of Missouri-St. Louis Stevena Hause oraz Williama Maltby (Londyn 1999) 

oraz dzieło Merry E. Wiesner-Hanks pt. Early modern Europe, 1450-1789 wydane                 

w Cambridge w 2013 roku.  

 Przy powstawaniu rozdziału I szczególnie pomocne były między innymi dzieła 

autorstwa Earle E. Cairns pt. Z chrześcijaństwem przez wieki. Historia Kościoła 

Powszechnego (Katowice 2003), opisująca dzieje ekonomiczne Cambridge economic 

history of Europe, Vol. 2, Trade and industry in the Middle Ages pod redakcją Michaela 

Moisseya Postan oraz Edwina Ernesta Rich wydana w Cambridge w 1952 roku oraz 

Europa średniowieczna autorstwa Donalda Matthew wydana w Warszawie w 1996 roku  

w tłumaczeniu Wacława Petryńskiego. Kolejne, szczególnie istotne książki ze względu 

na historię krajów europejskich oraz zachodzących tam procesów politycznych                      

i gospodarczych to Europe and the Middle Ages napisana przez Edwarda Peters wydana 

w New Jersey w 1997 roku, jak również Sacrum w mieście, t. 1, pod redakcją Danuty 

Quirini-Popławskiej i Łukasza Burkiewicza wydana drukiem w Krakowie w 2016 roku. 

By jednak przyjrzeć się dokładniej rozwojowi społeczno kulturowemu poszczególnych 

krajów należało sięgnąć do Historii Francji autorstwa Jana Baszkiewicza (Wrocław – 

Warszawa - Kraków 1995), Kultury Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia pióra 

Jacoba Burckhardta (Warszawa 1961), Średniowiecza napisanego przez Teresę 

Michałowską (Warszawa 2002) oraz Historii Anglii autorstwa Henryka Zinsa (Wrocław 

– Warszawa - Kraków 1995). Celem odpowiedniego naświetlenia problemów 

kulturowych takich, jak oskarżenia o czary w średniowieczu, czy problem konfliktów 

zbrojnych, wykorzystane zostały dzieła w autorstwa: Jörga Oberste pt. Heretycy                     

i inkwizycja w średniowieczu (Kraków 2010), Briana Todda Careya, Joshua B. Allfreea 

oraz Johna Cairnsa pt. Wojny średniowiecznego świata. Techniki walki (Warszawa 

2008) oraz Henryka Samsonowicza pt. Złota jesień polskiego średniowiecza (Poznań 

2001). 
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 Nie byłoby możliwe wyjaśnienie, czym jest lęk oraz strach, jak również 

pochodne od nich emocje, gdyby nie publikacje: Antoniego Kępińskiego pt. Lęk 

wydane drukiem w Warszawie w 1977 roku, Sigmunda Freuda pt. Kultura jako źródło 

cierpień (Warszawa 1995) oraz Wstęp do psychoanalizy tego samego autora (Warszawa 

1992) oraz prace Karen Horney jak Nasze wewnętrzne konflikty. Konstruktywna teoria 

nerwic (Poznań 2011) i Neurotyczna osobowość naszych czasów (Poznań 1993).                    

W zrozumieniu emocji, których doświadcza człowiek podczas lęków i niepokojów 

nieodzowne okazały się prace zbiorowe: Handbook of Cognition and Emotion pod 

redakcją Michaela D. Robinsona, Edwarda R. Watkinsa oraz Eddiego Harmonsa-Jones 

(New York-London 2013), Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej 

kulturze pod redakcją Bogusławy Bodzioch-Bryły i Lilianny Dorak - Wojakowskiej 

(Kraków 2017) oraz Psychologia emocji pod redakcją Michaela Lewisa i Jeannette               

M. Haviland - Jones (Gdańsk 2005). W tej części mojej dysertacji dociekania naukowe 

dotyczące przedmiotu strachu zostały oparte między innymi na pracach: Czego się 

boimy? pod redakcją Włodzimierza Pawluczuka i Stanisława Zagórskiego (Łomża 

2008)  i Lęk. Strach. Panika. Przyczyny i zapobieganie autorstwa Longina 

Klichowskiego (Poznań 1994) oraz artykułach: Strach a lęk w ujęciu nauk 

humanistycznych pióra Małgorzaty Szatan, który ukazał się w „Studia Gdańskie”          

31 (2012) oraz Psychology of fear dzieła Arthura J. Westermayra wydane przez “The 

Open Court” nr 4 (1915). 

 Opisanie największych zagrożeń człowieka średniowiecznego (rozdział III) nie 

byłby możliwy bez monografii zagranicznych: A social history of England, 1200-1500 

pod redakcją R. Horroxa i W. M. Ormroda (Cambridge 2006) oraz Writing witch-hunt 

histories: challenging the paradigm pod redakcją M. Nenonen i R. M. Toivo (Leiden - 

Boston 2014). Pomocne okazały się także prace: On monsters: an unnatural history          

of our worst fears dzieła S. T. Asma (New York-Oxford 2009), jak również The Middle 

Ages in the West. A study  of European unity autorstwa H. Slesser (London-New York-

Melbourne-Sydney-Cape Town 1949) oraz Fifteenth Century napisane przez P. Hunta 

(London 1962). Informacji dotyczących chorób i śmiertelnych epidemii doby końca 

średniowiecza dostarczyły dzieła: In the wake of the plague: the Black Death and the 

world it made autorstwa N. F. Cantor ( London 2002), The Black Death and the 

transformed: Disease and Culture in Early Renaissance Europe, której autorem jest 

Samuel K. Cohn (London 2002), Black Death: Natural and Human Disaster                    
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in Medieval Europe pióra R. S. Gottfried (London 1983) oraz Historia zdrowia                        

i choroby autorstwa G. Vigarello (Warszawa 2011). Opisując potwory średniowieczne 

dysertacja została oparta między innymi na pracy D. Williamsa pt. Deformed 

Discourse.  The Function of the Monster in Mediaeval Thought and Literature 

(Montreal 1996), pomocna okazała się również ksiażka A. McCall pt. The medieval 

underworld (London 1979) oraz Legendy geograficzne średniowiecza B. Olszewicza 

(Kraków 1926). Dzieje prześladowań czarownic w Europie Zachodniej zostały opisane 

w książce autorstwa F. Dwyer pt. Witches, spies and Stockholm syndrome. Life                     

in Medieval Ireland (Dublin 2013) oraz w dziele N. Cawthorne pt. Wiedźmy                             

i czarownice. Historia prześladowań (Warszawa 2003). Natomiast problemy związane z 

obawą dotyczącą starości oraz poglądy o starzeniu się świata przybliżyła publikacja 

autorstwa Georga Minoisa pt. Historia starości: od Antyku do Renesansu (Warszawa 

1995). 

 Opracowując rozdział IV, który dotyczy obaw związanych z ostatnimi chwilami 

życia wykorzystane zostały dzieła kluczowe dla omówienia tematu, którymi były: 

Człowiek i śmierć autorstwa P., Ariès (Warszawa 1992) oraz Śmierć w cywilizacji 

Zachodu. Od roku 1300 po współczesność napisana prymy M. Vovelle (Gdańsk 2004). 

Celem przedstawienia rytuałów pogrzebowych praca została oparta na publikacji 

Collegium. Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences. Cultures 

of Death and Dying in Medieval and Early Modern Europe, red. M. Korpiola,                   

A. Lahtinen, nr 18, Helsinki 2015. Interesującym źródłem wiedzy na temat śmierci w 

późnym średniowieczu były dzieła autorstwa Philipa Ariès pt. Western Attitudes toward 

Death. From the Middle Ages to the Present (London 1974) oraz T. S. R. Boase pt. 

Death in the Middle Ages. Mortality, judgment and remembrance (London 1972). 

Wiedzę na temat poglądów dotyczących życia wiecznego dostarczyła książka Człowiek 

i zaświaty autorstwa S. Byliny (Warszawa 1992). Dla przedstawienia ostanich chwil 

życia pomocne okazały się publikacje Choroba i śmierć w perspektywie społecznej                 

w XIII-XXI wieku pod redakcją D. K. Chojeckiego i E. Włodarczyk (Warszawa 2010) 

oraz Death and Dying In the Middle Ages pod redakcją E. E. DuBrucka  i B. I. Gusick 

(New York – Washington - D.C./Baltimore – Boston – Bern - Frankfurt - Main – Berlin 

– Brussels – Vienna - Canterbury 1999), jak również Duchy. Żywi i umarli                             

w społeczeństwie średniowiecznym pióra J. Schmitta (Gdańsk-Warszawa 2002). O tym, 

jakie towarzyszyły ceremonie związane z umieraniem i ostatnią drogą zmarłego 
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przedstawiały następujące publikacje: Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu 

zmarłych. Studium liturgiczne napisana przez J. Decyka (Warszawa 2000), Człowiek                 

w obliczu śmierci autorstwa S. Drogoś (Toruń 2001). Ważne dla tego rozdziału okazały 

się również prace autorstwa M. Kerrigana  pt. Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały 

pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych (Warszawa 2009) oraz Sacrum 

w mieście, t. 1, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2016.                               

O niezwykłych cudach związanych z wydaniem ostatniego tchnienia zawierała praca                 

R. A. Scotta pt. Miracle Cures. Saints, Pilgrimage, and the Healing Powers of Belief 

(Berkeley 2010). Ważnymi publikacjami dla rozdziału IV, jak również V, okazały się 

prace dotyczące zagadnienia śmierci, jak Imago mortis. Mediating images of death                

in late medieval culture napisane przez Ashby Kinch, wydane drukiem w 2013 roku               

w Leiden oraz Bostonie oraz dzieło Jeana Delumeau pt. Grzech i strach. Poczucie winy 

w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. opublikowane w Warszawie w 1994 roku. 

Przy pisaniu rozdziału V najważniejszą pracą okazał się t. 4 Sztuki świata pod 

redakcją José Pijoána, Jeannine Auboyera oraz Janette Ostiera wydane w Warszawie 

1990 roku przekładem Barbary Ostrowskiej i Józefa Mrozka. Zagadnienie sztuki             

w średniowieczu wymagało poznania takich publikacji, jak: Historia sztuki (t. 2, t. 3) 

autorstwa Mihaila Ałpatowa (Warszawa 1975), Sin and filth in medieval culture. The 

devil in the latrine dzieła Marthy Bayless (New York 2012), Metamorphosis of a death 

symbol. The transi tomb in the late Middle Ages and the Renaissance pióra Kathleen 

Cohen (London 1973), Death and art. Europe 1200-1530 autorstwa Eleanor Townsend 

(London 2009), Historia sztuki świata napsiana przez Hug Honour i Johna Fleminga 

(Warszawa 2002) oraz Rzeźba średniowieczna dzieła Willibalda Sauerländera 

(Warszawa 2001). Wśród ważniejszych prac znalazły się również dzieła polskich 

badaczy, w tym: Malarstwo białego człowieka, t. 1, autorstwa Waldemara Łysiaka 

(Poznań 1997), Sztuka cenniejsza niż złoto napisana przez Jana Białostockiego 

(Warszawa 1974), Sztuka i ideologia XV wieku – praca pod redakcją Piotra 

Skubiszewskiego (Warszawa 1978), Sztuka gotyku autorstwa Zygmunta 

Świechowskiego (Poznań 1950) oraz Wyobraźnia średniowieczna pod redakcją Teresy 

Michałowskiej (Warszawa 1996). Szczegółowych informacji na temat poszczególnych 

twórców późnego średniowiecza dostarczyły z kolei prace: Wilhelma Fraengera pt. 

Hieronim Bosch tłumaczenia Patrika Reuterswärda wydana w Warszawie w 1987 roku 

oraz dzieło Edit i Heinricha Trost pt. Giotto wydane w 1972 roku w Warszawie,                     
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a przetłumaczone przez Egberta Skowrona. Oczywiście wymienione zostały prace 

mające największe znaczenie dla całości niniejszej dysertacji, pełny spis bibliograficzny 

został zamieszczony na końcu pracy.   

W tym miejscu pragnę podziękować osobom, bez którym napisanie tej pracy nie 

byłoby możliwe. Wyrazy uznania i serdecznego podziękowania należą się prof. zw. dr 

hab. Danucie Quirini - Popławskiej za cierpliwość, wyrozumiałość, składane rady 

merytoryczne oraz wsparcie udzielane przez lata pracy nad dysertacją. Za cenne 

wskazówki i pomoc pragnę podziękować prof. nadzw. dr hab. Barbarze Pileckiej, która 

pomogła mi zrozumieć skomplikowane zagadnienia psychologiczne związane                          

z rozdziałem II – Psychospołecznymi aspektami obaw i niepokojów. Tematyka pracy 

wymagała również zagłębienia się w zagadnienia historii sztuki, a tutaj za nieodzowną 

pomoc chciałabym podziękować dr hab. Rafałowi Quirini - Popławskiemu. Za uwagi                   

i pomoc przy pisaniu pracy, w charakterze opiekuna pomocniczego, dziękuję dr 

Łukaszowi Burkiewiczowi. 
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I ROZDZIAŁ 

Obraz społeczeństwa europejskiego w późnym średniowieczu 

 

 

1.1 Ramy czasowe badanego zjawiska oraz jego zakres terytorialny 

 

Czasy późnego średniowiecza nadal pozostają dla badacza kultury 

niewyczerpanym źródłem inspiracji naukowych. W latach 20-tych XX wieku nastąpiło 

ożywienie studiów historycznych, które zawdzięczamy głównie francuskiej szkole 

naukowej. Wyniki swych badań badacze publikowali w czasopiśmie „Annales”. Uczeni 

zrzeszeni wokół tego ośrodka analizowali historię gospodarczo-społeczną,                           

ale zauważyli przy tym ważną prawidłowość
1
. Otóż stwierdzili, że zadaniem badacza 

nie jest tylko odtwarzanie przeszłości, ponieważ sama w sobie nie może ona być nauką 

(staje się nią dopiero w relacji zjawisk powiązanych z ludźmi). Warto podkreślić, że to 

człowiek jest twórcą zmian, które dokonują się na przestrzeni lat. Konsekwencje jego 

działań wpływają na losy kolejnych pokoleń. Idąc za rozważaniami Marca Blocha 

należy zwrócić uwagę na to, że historia jest nauką „(…) o ludziach w czasie
2
”.                        

Co więcej możemy sformułować tezę, że badacz kultury to także historyk zwracający 

uwagę nie tylko na zdarzenia mające miejsce w przeszłości, ale przede wszystkim 

dotyczące je kwestie społeczno-kulturowe. Moglibyśmy pokusić się o stwierdzenie, że 

kulturoznawstwo jest w dużej mierze wiedzą z zakresu historii, ale bardziej 

rozbudowaną, ponieważ traktuje między innymi o sposobie życia człowieka, 

posiadanych przez niego dobrach materialnych, intelektualnych i duchowych
3
.  

Historyk kultury nie może ignorować przyczyn i skutków ludzkich zachowań 

oraz całego bogactwa, które wytworzył człowiek. Zadaniem badacza jest, jak podkreślił 

Bloch, wprowadzenie do badań dociekliwych pytań, które nie są związane tylko                      

z historią, ale z tym wszystkim, co dotyczy przestrzeni ludzkiego życia. W ten sposób 

przechodzimy do naturalnego kierunku badania historii (a w tym także kultury). 

                                                           
1
 K. Zamorski, Historia jako przedmiot poznania, w: Przedmiot poznania politologii. Podstawy 

dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014, s. 118. 
2
 M. Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1962, s. 51. 

3
 J. Barański, Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Kraków 2010, s. 101 - 102. 
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Pierwszym etapem w tym procesie jest poznanie obszarów mniej lub bardziej znanych, 

po czym przejście do poszukiwania nowych, wcześniej nieodkrytych właściwości 

kultury
4
. Wykorzystując dostępne źródła odnajduje się prawidłowości, które posuwają 

naukę do przodu. 

Pomimo rozwoju badań dotyczących historii życia codziennego czasy 

średniowiecza pozostają w dużej mierze niezbadane
5
. Należy podkreślić, że strach                   

w kulturze późnego średniowiecza nie jest tematem nowym, jednakże wyniki badań                 

w dziedzinie kultury, historii, psychologii i medycyny wymagają uaktualnienia                       

i przedstawienia świeżych tez naukowych. Zagłębiając się w zagadnienie obaw                        

i niepokojów musimy przede wszystkim dokonać pewnych uściśleń. W poniższej pracy 

za późne średniowiecze uznany będzie okres schyłku XIV oraz cały XV wiek. Zostaną 

opisane również zdarzenia wcześniejsze, które wywarły znaczący wpływ na opisywany 

w niniejszej dysertacji okres. Zmierzch średniowiecza został wybrany przez wzgląd na 

interesujące nas zjawisko strachu. Otóż czasy, które Johan Huizinga bardzo trafnie 

nazwał „jesienią średniowiecza” były już końcową fazą, w której stare łączyło się                    

z nowym. Tą wspomnianą świeżością, nowością był renesans triumfujący w każdej 

dziedzinie rozwoju kulturowego w całej Europie.  

Umownie za koniec średniowiecza przyjmuje się kilka ważnych dla dziejów 

Europy wydarzeń. Dla części historyków upadek Konstantynopola w 1453 rok jest 

właśnie tą granicą, którą należy wyznaczyć dla potrzeb jasnego podziału historycznego. 

Znajdą się również badacze uznający odkrycie Ameryki w 1492 roku za bardziej 

właściwy punkt graniczny pomiędzy wiekami. Istnieją także zwolennicy uznania daty 

wynalezieniu druku przez Jana Gutenberga w 1450 roku za symboliczny koniec 

średniowiecza
6
. Do mniej popularnych dat, które wymienia się wyznaczając umownie 

ramy końca epoki należą: rok 1494, w którym wybuchły wojny włoskie oraz rok 1517, 

w którym Marcin Luter ogłosił swoje tezy wprowadzając reformy w Kościele 

katolickim
7
.  

                                                           
4
 M. Bloch, Pochwała, s. 51, s. 70. 

5
 Twórca – dzieło - badacz. Między dyscyplinami humanistyki, red. E. Januszek, M. Jarząbek, M. 

Kobielska, Kraków 2013, s. 107. 
6
 W. Blockmans, P. Hoppenbrouwers, Introduction to Medieval Europe 300–1500, New York 2014, s. 

421. 
7
 W. G. Grewe, The Epochs of International Law, Berlin - New York 2000, s. 39; M. Mallett, C. Shaw, 

The Italian Wars 1494 – 1559. War, State and Society in Early Modern Europe, London - New York 

2012, s. X. 



22 

 

Z właściwymi datami ustalenia końca średniowiecza można polemizować, ale co 

do jednego jesteśmy pewni, wiek XV pełen był wydarzeń, które zmieniły bieg historii,  

a ich rezultaty dostrzegamy po dzień dzisiejszy
8
. To właśnie w tym czasie rozwój 

humanizmu i zwrot do człowieka połączył się z obawą o przyszłe zbawienie i falą 

zbiorowego lęku przed tym, co już zastaliśmy na ziemi oraz przed tym, co nas jeszcze 

czeka, czyli również nieznaną przyszłością. Ludzie późnego średniowiecza właśnie            

w XV wieku uświadomili sobie po raz pierwszy z tak potężną siłą, że wszystkich nas 

czeka śmierć, wobec której każdy człowiek jest sobie równym
9
.  

Warto podkreślić, że średniowiecze pod względem historycznym zostało już 

dosyć szczegółowo opisane przez wielu mediewistów. Nazwa epoki "wieki średnie" 

(media aetas, medium aevum) była często wykorzystywana w utworach włoskich 

humanistów. Źródłem tej pejoratywnej nazwy było wydane w 1453 dzieło Italia 

illustrata, w którym autor, Flavio Biondo (1392-1463), użył po raz pierwszy określenia 

saeculum obscurum
10

. Czas średniowiecza został nazwany przez Giorgio Vasariego 

(1511-1574) „barbarzyńskim”, ponieważ powiązany był z wpływami Germanów na 

kształt nowej Europy. Określenia intermedia aetas używał także holenderski profesor 

teologii, Gisbertus Voetius (1589-1676)
11

. Według pisarzy średniowiecze uchodziło za 

epokę zacofaną, która znajdowała się pomiędzy godnym do naśladowania antykiem,                

a renesansem. Za rozpowszechnienie tej nazwy odpowiedzialny był profesor 

uniwersytetu w Halle w Niemczech, Krzysztof Keller (1638-1707), który określenie 

wieki ciemne wykorzystał w podręczniku Historia universalis wydanym około 1669 

roku
12

. W omawianej publikacji interesujący nas okres w dziejach Europy dotyczył 

umownie lat 306-1453, co oznacza, że otwierały go i zamykały dwa ważne wydarzenia 

- objęcie tronu przez cesarza Konstantyna oraz zdobycie przez Turków 

Konstantynopola. Oczywiście są to jedynie przyjęte ramy czasowe, a za pewne możemy 

jedynie uważać, że omawiany okres w dziejach historii znajduje się pomiędzy końcem 

IV (początkiem V) wieku, aż do początków XVI wieku
13

. Być może nie znalibyśmy 

pojęcia "wieki średnie", gdyby nie późniejsze rozpowszechnienia terminu.                          

                                                           
8
 Z. Drozdowicz, Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia, Poznań 2012, s. 22 - 23. 

9
 J. Huizinga, Jesień średniowiecza, t. 1, Warszawa 1967, s. 127. 

10
 A New Sense of the Past. The Scholarship of Biondo Flavio (1392 - 1463), red. A. Mazzocco, M. 

Laureys, Leuven 2016, s. 89; K. Ratajczak, Oświata i wychowanie w wiekach średnich, w: Historia 

wychowania, red. D. Drynda, Warszawa 2006, s. 45. 
11

 T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2002, s. 15. 
12

 E. E. Cairns, Z chrześcijaństwem przez wieki. Historia Kościoła Powszechnego, Katowice 2003, s. 163. 
13

 K. Ratajczak, Oświata, s. 45. 
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Za popularyzację pojęcia odpowiedzialny był Polykarp Leyser, który wykorzystał 

nazwę w wydanym w 1721 roku dziele pt. Historia poetów i dzieł poetyckich wieku 

średniego
14

.  

Poniższy rozdział ma na celu ukazanie czytelnikowi, w jakim świecie żył 

człowiek średniowiecza, aby ułatwić poznanie zagrożeń, które wywoływały w nim 

obawy i niepokoje. Studia ukazujące obraz społeczeństwa końca średniowiecza 

pozwolą lepiej zrozumieć, co było przyczyną strachu, jakie motywy kierowały ludźmi               

i dlaczego spoglądali z niepokojem w przyszłość. Opis życia człowieka 

średniowiecznego przybliży odpowiedzi na nurtujące autora poniższej pracy pytania: 

Jakie były przyczyny ewentualnych powodów obaw i niepokojów ludzi późnego 

średniowiecza? Co budziło ich przerażenie? Jakie były tego objawy? Czy można 

wymienić różne rodzaje niepokojów? Jakie były ich skutki? Jakimi metodami radzono 

sobie z lękami? Czy obawy były uzależnione od poziomu wykształcenia, wiedzy 

medycznej, miejsca zamieszkania, kondycji psychicznej jak również statusu 

społecznego? Aby odpowiedzieć na te pytania należy przyjrzeć się życiu codziennemu 

średniowiecznego społeczeństwa. Po określeniu ram czasowych warto przejść do opisu 

obszaru, na którym skupią się naukowe dociekania dotyczące omawianego problemu.   

Warto podkreślić, że schyłek średniowiecza jest czasem, w którym ostatecznie 

wykształciło się wiele narodów
15

. W poniższej pracy będą omówione fakty                           

i wydarzenia mające miejsce na obszarze Europy Zachodniej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Anglii, Włoch, Francji, Hiszpanii oraz Niemiec. Badania tych 

obszarów są uzasadnione ze względu na podobny poziom rozwoju społeczeństw tam 

mieszkających u schyłku średniowiecza.  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 T. Michałowska, Średniowiecze, s. 15. 
15

 Najdalszym zakątkiem Europy Zachodniej był Półwysep Iberyjski, na którego terenie powstały już w 

XII w. państwa Portugalia oraz Kastylia i Aragonia. Te ostatnie przerodziły się na pod koniec XV wieku 

w królestwo Hiszpanii. M. Burger, The Shaping of Western Civilization. Volume I. From Antiquity to the 

Mid - Eighteenth Century, Toronto 2014, s. 196. 
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1.2 System gospodarczy oraz uwarunkowania kulturowe w Europie 

Zachodniej doby XIV- XV wieku 

 

System społeczno-gospodarczy  

 W średniowieczu sposobem organizacji ekonomiczno-społecznej panującym               

w średniowieczu był feudalizm oparty na posiadaniu własności ziemskiej. Dotyczył 

wszystkich związków osobistych łączących ze sobą członków społeczeństwa 

hierarchicznego
16

. Podstawą tego systemu była tzw. komendacja (umowa na piśmie 

pomiędzy seniorem, a wasalem). To właśnie senior zobowiązywał się do opieki nad 

wasalem i przekazywał mu lenno, czyli majątek ziemski. Wasal z kolei zobowiązywał 

się w zamian za ziemię do pełnienia służby wojskowej na każde wezwanie oraz służył 

mu poradą poprzez zasiadanie w radzie (na zasadzie hołdu). Wspomniane lenno, znane 

również pod pojęciem beneficium oraz feudum, pomimo przekazania wasalowi 

pozostawało nadal własnością seniora na zasadzie jedynie dzierżawy. Był to majątek 

dziedziczny, przekazywany na zasadzie primogenitury najstarszemu synowi. Pomimo 

tego, że związek lenny był dożywotni, w szczególnych przypadkach mógł być zerwany 

przez każdą ze stron. Jedną z przyczyn była felonia (zdrada) oznaczająca zerwanie 

zobowiązań lennych przez wasala i wystąpienie przeciw seniorowi. Lenno nie mogło 

być odebrane bezprawnie, dlatego decyzja zapadała w tzw. sądzie parów, gdzie 

zasiadali równi pod względem statusu społecznego możni. Drugim przypadkiem 

zerwania lenna była sytuacja, w której to senior nie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków. Warto podkreślić, że nadawanie własności ziemskiej przybrało charakter 

ceremonii. Opisywany system gospodarczy stworzył strukturę społeczną nazywaną 

drabiną feudalną. Według niej najważniejszą osobą w państwie był władca, zwany 

suzerenem. Jego wasalami byli świeccy i duchowi możni, którzy posiadali bardzo duże 

nadania ziemskie. Posiadanie ogromnych majątków pozwalałby na to, by i oni byli 

wasalami mniej zamożnych rycerzy i niższych duchownych. Na samym dole omawianej 

drabiny społecznej byli również chłopi. Poddani pana feudalnego zobowiązani byli do 

renty feudalnej składającej się z czynszu, renty odrobkowej (pańszczyzny) oraz daniny 

w postaci produktów rolniczych. System lenny stanowił osłabienie pozycji króla przez 

wzgląd na przyjętą zasadę głoszącą: „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem” 

                                                           
16

J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, s. 101 - 102; S. Inglot, Historia społeczna 

i gospodarcza średniowiecza, Wrocław 1949, s. 95. 



25 

 

dającą podstawę do nieposłuszeństwa wobec władcy. Jedynie w Anglii wszyscy 

niezależnie od posiadanych majątków byli wasalami króla
17

.  

W Zachodniej Europie wiele ziem znajdowało się w rękach Kościoła.                        

W znacznej mierze były to darowizny pochodzące od ludzi, którzy chcieli w jakiś 

sposób odpokutować za swoje grzechy. Ziemie pozostawały w rękach biskupów lub 

opatów klasztorów, ponieważ sami nie mogli pełnić służby wojskowej część ziem była 

przekazywana rycerzom w dzierżawę
18

. 

 

Struktury stanowe w późnym średniowieczu 

Społeczeństwo średniowieczne posiadało strukturę stanową. Oznacza to podział 

ludności na cztery grupy charakteryzujące się określonymi prawami, przywilejami oraz 

obowiązkami. W późnym średniowieczu wymieniamy stany: rycerski, duchowny, 

mieszczański oraz chłopski. Choć ta struktura miała charakter zamknięty, można było 

przejść z jednego stanu do drugiego na skutek awansu społecznego, wzbogacenia się, 

uzyskania wyższego wykształcenia, czy ożenku, ale nie było to zjawisko powszechne. 

Zadaniem stanu rycerskiego była konna służba wojskowa, członkowie tej grupy 

posiadali własny herb, który zazwyczaj był dziedziczony. Utrzymywali się z własności 

ziemskiej uprawianej przez ludność najuboższą nieposiadającą swojej własności.                   

Ze stanu rycerskiego wykształcił się końcem średniowiecza stan szlachecki. Kolejny 

omawiany stan składający się z osób duchownych odznaczał się przywilejem własnego 

sądownictwa. Co więcej podlegał wyłącznie prawu kanonicznemu. Warto podkreślić, że 

w skład tego stanu wchodziły osoby duchowne o dużej zamożności, jak również 

członkowie zakonów żebrzących utrzymujący się z jałmużny. Do tego stanu należało 

się na wskutek przyjętych święceń kapłańskich. Duchowieństwo, podobnie jak szlachta 

(wcześniejsze rycerstwo), miało prawa polityczne i mogło brać udział w rządach. Stan 

mieszczański składał się z trzech warstw społecznych: patrycjuszy (bogaci kupcy,                  

w tym także urzędnicy), pospólstwa miejskiego (drobni kupcy, rzemieślnicy) oraz 

plebsu (służba, czeladnicy, żebracy). Najniższym stanem społecznym byli chłopi, 
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którzy tak samo, jak mieszczanie nie posiadali praw politycznych. Nie mieli oni także 

własności ziemskiej, ale dzierżawili ziemie od pana feudalnego lub Kościoła. Z tego 

względu musieli oddawać, tzw. rentę feudalną w formie czynszu lub renty 

odrobkowej
19

.  

 

Jakie były zajęcia ludzi późnego średniowiecza? 

Najliczniejszą grupę społeczną stanowili najubożsi. W związku z tym 

podstawowym zajęciem większości mieszkańców średniowiecznej Europy była praca 

na roli
20

. Opierała się ona, podobnie jak cała egzystencja ludzi w ówczesnym świecie, 

do długości dnia
21

. Skodyfikowane życie na wsi według zasad, nakazów i zakazów 

dawało wiedzę o tym, jak należy postępować w każdej sytuacji
22

. Na wsiach uprawiano 

głownie zboże, z którego wytwarzane były produkty spożywcze (chleb, piwo). Był to 

również towar łatwy do przewożenia i przechowywania. W Europie w XV wieku 

handel rozwinął się na tyle, że były przywożone inne produkty, między innymi takie jak 

wełna, len, jedwab, korzenie (Włochy, Francja, Niemcy), oliwki (z terenów Hiszpanii, 

Grecji i Sycylii), wino (przywożone głównie z Włoch), a także suszone, specjalnie 

przygotowane do transportu, ryby (z terenów przybrzeżnych, m.in. z Portugalii, 

Grecji)
23

. 

Wśród kruchego i niepewnego bytu jedynie praca fizyczna stanowiła trwałą 

rzecz, która pozostała po człowieku na ziemi. Społeczeństwo europejskie ofiarowywało 

żmudne dzieło swoich rąk Bogu. Dla chrześcijańskiego społeczeństwa, nadal w centrum 

myśli znajdował się Bóg oraz troska o przyszłe zbawienie. Podsumowaniem ich starań 

było niedzielne nabożeństwo, w którym uczestniczyli
24

.  

 Zajęcia ludności zamieszkującej miasto zostaną opisane przy okazji omawiania 

rozwoju aglomeracji średniowiecznych. 
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Organizacja służby wojskowej 

Mężczyźni wykonywali również służbę wojskową, która była powinnością 

względem swojego pana, jak również obowiązkiem, w przypadku obrony swojego kraju 

i miasta. W myśl ustroju feudalnego rycerze świadczyli usługi militarne w zamian za 

dobra ziemskie
25

.  

Końcem średniowiecza wojskowość nadal opierała się na wieloletnich, 

mozolnych ćwiczeniach. W walkach tych wykorzystywano naturalną przewagę jeźdźca 

nad piechurem
26

. Taki styl walki konnej preferowano w Europie, zwłaszcza we Francji, 

Niemczech
27

. Konfliktów zbrojnych, w których mogło brać udział rycerstwo było wiele. 

Końcem średniowiecza wojna stawała się mało opłacalna przez wzgląd na niskie 

wynagrodzenie, a łatwą możliwość utraty życia. W związku z tym zaczęto poszukiwać 

osób, które mogłyby walczyć w zamian za wynagrodzenie. Najemnik nie był 

doskonałym rycerzem, ponieważ walczył za pieniądze, a nie dla honoru. Wynajęcie do 

służby wojskowej nie wiązało się z tym, że trzeba było być bezwarunkowo oddanym 

swojemu władcy
28

. Dokonały się również inne znaczące zmiany. Wojsko wydostało się 

spod wpływów Kościoła, a w taktyce wojennej o zwycięstwie nie decydowała już jazda 

konna, ale system walki. O nowym sposobie prowadzenia wojny mówią najlepiej 

statystyki dotyczące bitwy pod Crecy z 26 sierpnia 1346 roku. Podczas tego starcia 

rycerstwa francuskiego z Anglikami zastosowano nowy sposób prowadzenia działań 

wojennych. Francuzi zostali pokonani przez łuczników, którzy zabili co najmniej 2000 

rycerzy (w tym również ich pocztowych i samego króla Czech Jana Luksemburskiego). 

Skuteczność nowych metod taktycznych potwierdza fakt, że po stronie angielskiej 

zginęło jedynie dwóch rycerzy, jeden giermek, 14 łuczników piechoty i kilkudziesięciu 

Walijczyków, którzy zajmowali pozycję w królewskich wojskach pomocniczych
29

. 

 

Monastycyzm późnośredniowieczny 

 Nowe nurty społeczne oraz duchowe przyczyniły się do powstawania kolejnych 

zakonów. Funkcjonujące już wcześniej opactwa benedyktyńskie wyrosły na gruncie 
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feudalizmu, powiązane gospodarką rolną, nie były w stanie dostosować się do nowych 

potrzeb społeczeństwa. Okazałe klasztory i wygodne życie mnichów stawały                       

w sprzeczności z poglądami ludzi szukających prostoty i ubóstwa. Nie oznacza to 

jednak, że mnisi nie pracowali fizycznie. Zajmowali się oni hodowlą bydła, uprawiali 

ziemie, czy pełnili posługę chorym, ale struktury klasztorne nadal posiadał strukturę 

hierarchiczną, gdzie tylko część mnichów pracowała fizycznie. Kościół, co warte 

podkreślenia, posiadał za to majątki, które mógł przeznaczyć na budownictwo,                      

co przyczyniło się do znacznego rozwoju gospodarczego. Nowe podejście zakonów 

końcem XI i początkiem XII wieku podkreślało potrzebę pracy na roli według nowych 

zasad (trójpolówka), rozwój hodowli i zastosowanie w pracy nowości 

technologicznych
30

. 

Powstawały urozmaicone opactwa, jedne z nich, jak reguła Kartuzów skupiła się 

na odizolowaniu od świata, inne, jak cystersi stworzyły własny model gospodarczy 

oparty na ciężkiej pracy mnichów, jeszcze inni podążając za poglądami Joachima da 

Fiore (1135-1202) głosili ideologię wyższości i doskonałości stanu duchownego. Nie 

zawsze nowa formuła zakonna odpowiadała władzom kościelnym, o czym świadczyć 

może dekret z IV soboru laterańskiego z 1215 roku zakazujący zakładania nowych 

klasztorów. Pomimo tego rozporządzenia władze papieskie niejednokrotnie uchylały się 

od tego dekretu tworząc nowe zakony
31

. Jednym z takich organizacji byli franciszkanie, 

którzy w XIII wieku ze świeckiego stowarzyszenia stali się zgromadzeniem kapłanów-

kaznodziejów. Sam założyciel, Franciszek z Asyżu (ok. 1181-1226) początkowo nie 

planował zakładać zakonu na ówczesnych zasadach, w których mnisi ubiegali się 

niejednokrotnie o ustalone wygodne formy i stanowiska kościelne. Jego idea opierała 

się na prostocie, gdzie ubodzy bracia mieli żyć w skromnych chatach i modlić się                   

w kaplicach bez zbędnych ozdób. Liczba zakonników stale jednak rosła, a klasztory 

powstawały we wszystkich większych miastach Francji, Anglii, Hiszpanii i Niemiec 

(jak również w krajach Lewantu, w Czechach, w Polsce oraz w Skandynawii). 

Przynależność do społeczności duchownych wiązała się z koniecznością wykształcenia 

teologicznego. Zdobyta wiedza pozwoliła im na nauczanie i głoszenie słowa bożego. 

Zakon poszedł drogą nauczania i pełnienia posługi, jako „zakon żebrzący”
32

. W tym 
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samym niemal czasie (1216 r.) powstał również zakon dominikanów założony przez 

kanonika z Osmy w Kastyli - Dominika Guzmana (1170-1221). Zakon propagował 

ubóstwo, utrzymywał się z darowizn, a jego głównym celem była działalność 

kaznodziejska pod nadzorem papiestwa. Początkowo pierwsze zakony powstawały na 

terenie Hiszpanii, szybko jednak rozprzestrzeniły się również na Francję, Włochy, 

Niemcy, Polskę, Węgry, Danię i Lewant. W tym zakonie szczególnie dbano o 

wykształcenie, przez co dominikanie rozwinęli szkolnictwo we własnych klasztorach               

i szybko opanowali dużą liczbę katedr uniwersyteckich
33

.  

 Kobiety również tworzyły osobne wspólnoty religijne. Klasztory żeńskie różniły 

się od siebie strukturą, niektóre były całkiem zamknięte i osoby, które tam wstępowały 

całkowicie odcinały się od świata, ale na czele tych ugrupowań zawsze stała opatka. 

Kobieta, która wstępowała do zakonu powinna wnieść posag, który zabezpieczyłby jej 

utrzymanie w klasztorze, ale przyjmowano również biedniejsze niewiasty, które 

zazwyczaj sprawowały prace fizyczne związane z utrzymaniem instytucji klasztornej. 

Warto tutaj wspomnieć, że były to często „siostry świeckie”, ponieważ tylko te osoby, 

które złożyły ostateczne śluby i mieszkały w klasztorze były nazywane zakonnicami
34

.  

 

Szkolnictwo elementarne 

W późnym średniowieczu nastąpił szybki rozwój oświaty. System szkolnictwa 

był podzielony na szkoły parafialne, katedralne, kolegiackie oraz klasztorne, jednakże 

czasami różnice w poszczególnych placówkach wynikały jedynie z miejsca 

usytuowania
35

. Rozkwit myśli filozoficznej widoczny na każdym nieomalże gruncie 

wręcz wymusił zapotrzebowanie na studiowanie pogłębionej wiedzy. Szkoły, które 

począwszy od Soboru Laterańskiego IV (1215 r.) miały obowiązek powstawania niemal 

przy każdej parafii, zajmowały się jedynie nauką czytania i pisania, jak również 

przekazywały elementarną wiedzę dotyczącą znajomości łaciny. Nauczycielami byli 

duchowni, dlatego dopełnienie tej nauki stanowiło nauczanie religijne
36

. Szkolnictwo 

początkowe składało się z trivium (gramatyka, retoryka i dialektyka) i quadrivium 
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(arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka). Językiem wykładowym była 

wspomniana łacina, a przekazywana wiedza dawała podstawy do dalszej edukacji
37

.  

Jakie były podstawy myśli pedagogicznej średniowiecza? Przede wszystkim 

nauka opierała się na niektórych tradycjach wychowawczych starożytności, na 

pierwszym miejscu znajdowało się jednak Pismo Święte oraz Pisma Ojców Kościoła
38

. 

Przedstawiciele teorii wychowania musieli korzystać z dotychczasowych poglądów 

oraz polegać na własnych obserwacjach. W swoich pismach poruszali wiele tematów 

związanych z wychowaniem, dotyczących: 

- roli domu rodzinnego, 

- wychowania fizycznego, 

- kształcenia samodzielności, 

- środków wychowawczych
39

. 

 Szczególne znaczenie zajmowało wychowanie rycerskie. Młody szlachcic 

musiał przyswoić sztukę wojenną, zasady postępowania dobrego chrześcijanina oraz 

etykietę dworską. Młody chłopiec był wysyłany na dwór magnacki, gdzie pomiędzy 7           

a 15 rokiem życia wypełniał rolę pazia (usługiwanie panu i pani dworu, nauka śpiewu, 

układania ballad, pieśni miłosnych oraz gry w szachy), uczono go przy tym także jazdy 

konnej, władania bronią i umiejętności prowadzenia zapasów, a w niektórych 

przypadkach nawet nauki czytania i pisania
40

. Następnie chłopiec zyskiwał tytuł 

giermka, co oznaczało pozwolenie na noszenie miecza oraz służbę 

przyporządkowanemu mu rycerzowi. Zazwyczaj po 21 roku życia kończył się etap 

edukacji i następowało uroczyste pasowanie na rycerza. Wychowanie dworskie                    

w mniejszym zakresie obejmowało również młode szlachcianki, które wysyłane                   

na dwór magnacki uczyły się odpowiednich manier, śpiewu, tańca oraz gry na 

instrumentach
41

. Końcem średniowiecza rozwój edukacji był widoczny m.in. we 

Włoszech, gdzie duży wpływ na nauczanie miał humanizm. To właśnie tam do 

nauczania wprowadzono takie elementy jak sprawy życia codziennego, poznawanie 

                                                           
37

 J. Starnawski, Średniowiecze, Warszawa 1989, s. 23 - 24. 
38

 B. Olszewicz, Legendy geograficzne średniowiecza, Kraków 1926, s. 6 - 7. 
39

 S. Możdżeń, Zarys historii wychowania, Kielce 1993, s. 83. 
40

 Nauka czytania i pisania stawała się coraz wazniejsza końcem średniwoeicza, ponieważ umiejętność ta 

była wymagana m. in. w handlu, w dyplomacji, nawet przy zamówieniach dzieł sztuki oraz przy 

spisywaniu innych umów. J. Kołat, „Szkoła na miarę dziecka” - nowatorskie podejście do kształcenia w 

XIV i XV - wiecznej Italii, w: Innowacje w kulturze na przestrzeni wieków, red. J. Kołat, A. Świerczek, S. 

Wyszogrodzka, Kraków 2016, s. 189. 
41

 J. Krasuski, Historia, s. 46. 



31 

 

przyszłości własnego regionu, zagadnienia dotyczące ludzkiej wolności. Coraz częściej 

kładziono nacisk nie na wyuczone reguły, ale użycie różnorodnych dziedzin wiedzy                 

i umiejętności z ich praktycznymi zastosowaniami. Co więcej zmieniło się podejście do 

samego wychowanka, które miało być oparte na łagodności, życzliwości i zrozumieniu. 

Nauczyciele zwracali uwagę na to, aby wykorzystać zainteresowanie dziecka                           

i umożliwić wszechstronne wykształcenie/ Oczywiście edukacja nadal dotyczyła 

głównie synów, ale w licznych traktatach dotyczących edukacji postulowano 

uprawianie gimnastyki przez dzieci, wprowadzenie nauki jazdy konnej czy łucznictwa. 

Zwrócono nawet uwagę na to, by nauczanie zostało rozłożone w czasie tak, aby nie 

wywołało zmęczenia u uczniów. Podkreślano wagę wprowadzenia technik 

zapamiętywania i konieczność pytania przez nauczyciela. Natomiast czytanie tekstów 

dwujęzycznych na głos miało ćwiczyć koncentrację
42

. 

 

Rozwój miast  

Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tych aglomeracji były lepsze warunki 

ekonomiczne chłopów, rozwój i wzrost znaczenia handlu, jak również narodziny                     

i rozkwit uniwersytetów, co zostanie wspomniane przy okazji omawiania tego zjawiska. 

Przyczyniła się do tego również migracja ludzi ze wsi do miast. Warto zatem 

podkreślić, że koniec średniowiecza to czasy wielkiego powstawania oraz rozwoju 

miast
43

. 

Przestrzeń miejska zawsze była obwarowana. Umocnienia składały się 

zazwyczaj z kilku „warstw”. Przed właściwymi murami znajdował się wał lub palisada, 

następnie fosa wypełniona wodą. Sam mur był szeroki, pojedynczy lub podwójny. 

Takie dodatkowe umocnienia służyły jeszcze skuteczniejszej ochronie. W czasie 

oblężenia przestrzeń pomiędzy obydwoma murami, zwana „międzymurzem” służyła za 

miejsce robót obronnych, natomiast w czasach pokoju wykorzystywana była jako plac 

na turnieje rycerskie oraz gonitwy. Pomiędzy murami, aby je wzmocnić, budowane 

były baszty, które stanowiły jednocześnie główny ośrodek obronny. Sam mur 

zazwyczaj murowano na tyle szeroko, by na jego szczycie nie tylko znajdowały się 

punkty strzelnicze, ale również ścieżki, którymi żołnierze mogli swobodnie chodzić                  

w trakcie nocnych straży. Podwójne baszty okalały samą bramę wejściową. Była ona 
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zabezpieczona ciężką kratą kolczastą, mostem zwodzonym oraz umieszczonym po 

przeciwległym brzegu barbakanem, który nieprzyjaciel musiał zdobyć, aby przedostać 

się do wejścia
44

.  

Miasta zakładano chętnie przy rzekach przez wzgląd na łatwy dostęp do wody 

pitnej. Tam gdzie nie było rzeki budowano studnie miejskie lub specjalne wodociągi. 

Każde miasto posiadało rynek, stanowiący centrum życia ówczesnego miasta. Tam 

znajdowały się najważniejsze dla miasta budynki: kościół, ratusz, waga miejska, 

sukiennice oraz miejsca głównych gildii i cechów. Wspomniany ratusz spełniał bardzo 

ważną funkcję. To właśnie tam znajdowała się siedziba ławy miejskiej, sądu, burmistrza 

(lub wójta), zbierali się obywatele i organizowane były uroczystości miejskie.                     

Na parterze umiejscowione były sklepy i składy, a na wyższych piętrach znajdowały się 

biura władz miejskich, sala rady oraz sala sądowa. Do ratusza należała również wieża, 

której najniższe kondygnacje służyły jako więzienie
45

. 

Wciąż wzrastająca liczba mieszkańców sprawiała, że wykorzystywano niemal 

każdy kawałek dostępnego obszaru. W miarę jak ludności przybywało, wcześniejsze 

mury miasta stawały się zbyt małe i nie stanowiły ochrony dla powiększającego się 

miasta. W takich sytuacjach władze decydowały się na kosztowne i długotrwałe 

budowanie kolejnych murów. Przedsięwzięcie nowych fortyfikacji obronnych trwało 

niemal latami
46

.  

Początkowo w samym mieście ulice nie były wybrukowane, a co więcej 

mieszkańcy nie troszczyli się o czystość, więc w pogodne dni pomiędzy domostwami 

gromadziły się wśród kurzu nieczystości wyrzucane z domów. Zazwyczaj zabrudzenia 

wylewane były przez okna na ulice
47

. Wraz z nastaniem pory deszczowej ulice 

zamieniały się w trudne do pokonania bagna. Wyjątkiem były Włochy, gdzie podążając 

za tradycją rzymską utwardzano kamieniem ulice miast. Od wieku XIV powolnie 

wdrażano przyjęty na terenie Niemiec system brukowania ulic do miast Zachodniej 

Europy, nie był to jednak standard, skoro jeszcze w wieku XV ulice wielu miast nie 

były niczym pokryte. Domy nie były budowane wzdłuż linii, więc jedne wysuwały się 

bliżej drogi, drugie natomiast były od niej oddalone. Ulice posiadały swoje nazwy, 
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pochodzące zazwyczaj od wezwania pobliskiego kościoła bądź od zawodów 

rzemieślników, którzy tam mieszkali. Domy nie posiadały numeracji, rozpoznawano je 

po nazwiskach właścicieli lub po godle mieszczan zawieszonym nad drzwiami 

wejściowymi
48

.  

 

Życie miejskie 

Jedynie mieszczanie mogli zarabiać w mieście i brać udział w jego życiu 

publicznym. Początkowo łatwo było otrzymać prawo miejskie, ale z czasem, kiedy 

ludność danego obszaru wzrastała zbyt szybko, wprowadzano specjalne warunki 

pozwalające zostać obywatelem miasta
49

. 

Pomimo panującego powszechnie brudu w miastach znajdowały się łaźnie. 

Starano się zażywać kąpieli raz w tygodniu. Najczęściej miejsca tego typu były osobne 

dla mężczyzn i kobiet, ale czasami kąpieli zażywano wspólnie, za co karcili 

średniowieczni kaznodzieje. Oprócz zwykłych oraz parowych łaźni znano również 

kąpiele w wannie. Woda dociągnięta do domu była jednak przywilejem tylko 

najbogatszych mieszczan. Warto zauważyć, że kąpiel stanowiła ważny element dla 

ludzi późnego średniowiecza, ponieważ odmówienie sobie tego przywileju było 

traktowane jako wyraz pokuty lub rodzaj umartwienia
50

. Wieloletnie doświadczenia 

okrutności zjawisk naturalnych wykształciły w człowieku określony odruch 

zachowania, a mianowicie gotowość do czynienia specjalnej pokuty w momencie 

wystąpienia klęsk żywiołowych czy innych, niepokojących sytuacji
51

. 

Warto dodać w tym miejscu, że rozwojom zaraz i epidemii sprzyjała forma 

pochówku zmarłych. Co prawda najbogatsi byli chowani w kościele lub w jego obrębie, 

ale większość społeczeństwa grzebano na małych cmentarzach. Z tego względu, że 

śmiertelność była większa niż liczba miejsc przeznaczonych na pochówek, co jakiś czas 

niszczono dawne groby robiąc miejsce na kolejne, a wydobyte kości składano                         

w specjalnie do tego celu przygotowanych kostnicach
52

. Zbyt szybkie wydobywanie 

szczątek ludzkich z pewnością stało się powodem rozprzestrzeniania się chorób. Był to 
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przejaw nikłej wiedzy medycznej. Co więcej znajomość zagrożenia zapewne 

wymusiłaby potrzebę stosowania innych rozwiązań.  

Należy pamiętać, że poza murami miasta znajdowało się przedmieście 

zamieszkałe przez uboższą ludność oraz taką, której między innymi ze względów 

finansowych nie pozwalano zamieszkać w mieście. Było to też miejsce, gdzie chętnie 

budowano klasztory żebrzące oraz niektóre szpitale.  

Część mieszkańców, która wyuczyła się swojego zawodu należała do 

organizacji kupieckich, które zostaną opisane w dalszej części rozdziału. Pozostałe 

osoby pracowały przy wyrobie sukna, w kopalniach, przy naprawie domów, czy jako 

służący w bogatych domach, jeszcze inni transportowali towary z jednego miejsca do 

drugiego, pracowali przy zbiorze drewna, które następnie sprzedawali, jeszcze inni 

parali się ważeniem piwa, czy wytwarzaniem produktów spożywczych
53

. To tylko część 

z wymienionych zajęć pozostałe zostaną wymienione przy okazji omawiania 

poszczególnych zagadnień.  

 

Więzienie 

Końcem średniowiecza nastąpiła zmiana organizacyjna więzienia, które 

znajdowały się w mieście, a nie jak dotychczas poza jego obrębem. Jak uważa Guy 

Geltner w książce pt. The medieval prison. A social history nowa lokalizacja tych 

miejsc sprawiła, że przestały one mieć charakter wykluczający przestępców ze 

społeczeństwa, a zaczęły iść w stronę opanowania przestępczości. Starano się zatem nie 

tylko wykluczyć ludzi pozbawionych wolności ze wspólnoty, ale także powstrzymać 

ich działalność, co miało zapewnić ogólne bezpieczeństwo. W większości więźniowie 

opuszczali miejsce odbywania kary z powodu odbycia przewidzianego wyroku, 

spłacenia swoich długów lub wpłacenia przewidzianej grzywny. Zdarzało się również, 

że więźniowie zyskiwali wolność na skutek religijnego aktu miłosierdzia. Końcem XIII, 

jak również w XIV wieku nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna więzienia. 

Dokonywano podziału przetrzymywanych więźniów w zależności od ich statusu 

społecznego, zamożności, płci, posiadanego zdrowia lub jego braku oraz                              

(co występowało już rzadziej) z powodu wagi popełnionego przestępstwa. Więzienie 

traktowane było nadal jako miejsce ludzi wykluczonych ze społeczeństwa. Przestrzeń, 

której należało się obawiać. Co więcej Geltner wśród przestrzeni traktowanych jako 
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gorsze tuż obok więzień wymienił domy dla trędowatych, dzielnice żydowskie, szpitale 

i domy publiczne
54

. 

 

Handel 

Jak zostało już podkreślone powyżej w mieście społeczeństwo było bardzo 

różnorodne. Mieszkali tam bogaci obok biednych, kupcy i rzemieślnicy, ale także 

szlachta. W tym zamkniętym obszarze znaleźć można było najróżniejszych ludzi, 

którzy przybywali do miasta by polepszyć swe warunki życia: w celach handlowych, 

poszukując rynku zbytu dla swoich towarów lub w poszukiwaniu pracy, której 

brakowało. Dla średniowiecznego społeczeństwa to właśnie handel oraz rzemiosło były 

podstawą dobrobytu. Zasadą miasta średniowiecznego oraz najbliższych terenów było 

wytworzenie zamkniętej jednostki gospodarczej, która miała za zadanie wyrabiać 

wszystkie produkty rzemieślnicze, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Miejskie 

place w określone dni targowe umożliwiały wymianę towarową oraz sprzedaż 

produktów. Zarządzanie miastem należało do ludzi, którzy mieli posesje miejskie. 

Posiadanie ziemi na obszarze miasta oraz poza nim pozwalało na ingerowanie                     

w opisywaną przestrzeń
55

.  

Wyroby rzemieślnicze nie zawsze jednak odnajdywały rynek zbytu,                            

w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych towarów oraz w celu zbycia swych wyrobów 

kupcy musieli odbywać podróże, by zdobyć lub sprzedać zaopatrzenie z odległych 

rynków handlowych
56

. Rozwój handlu zawdzięczamy wymianie towarów w basenie 

Morza Śródziemnego, na którym głównie skorzystały miasta Italii.  

Najważniejszym przepisem pozwalającym uregulować transakcje handlowe                  

z obcymi kupcami było tzw. prawo składu, które posiadało większość większych miast. 

Polegało ono na tym, że kupcy mogli wyruszać ze swoim towarem do innego miasta, 

ale nie mogli go już wywieźć poza jego mury. Jeśli nie udało im się w całości 

rozprzedać towaru, zostawiali go w specjalnych składach miejskich, aż do czasu 

kolejnej wizyty. Miejscowe kupiectwo zyskiwało w ten sposób nowe towary oraz 

mogło dyktować ceny. Było to prawo niewygodne dla przyjezdnych kupców, dlatego 
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najczęściej dotyczyło tylko wybranych towarów lub ściśle określonego czasu (takie 

dostosowanie zasad do potrzeb nazwane było niepełnym prawem składu). Co więcej, 

kupcy nie mogli sprzedawać swoich towarów detalicznie, co utrudniało ich handel. 

Wymiana towarowa wymagała utrzymania szlaków kupieckich, które przechodziły 

przez miasto. Troszczono się zatem o drogi. Powstawały także nowe szlaki 

komunikacyjne. Aby zapewnić miastu dostarczenie odpowiednich produktów 

wyznaczano specjalne trasy, którymi musiał poruszać się kupiec. Miało to na celu 

dopilnowanie, by handlowcy nie omijali poszczególnych miast (tzw. przymus 

drogowy)
57

. 

Szybki rozwój miast i handlu wpłynął bezpośrednio na rozkwit rzemiosła 

wyspecjalizowanego, który dawał środki na zaspokojenie ludzkich potrzeb i dostarczał 

towarów do wymiany gospodarczej
58

. Rozwój handlu wymusił niejako potrzebę 

rozwoju gospodarki pieniężnej, która wyparła gospodarkę naturalną. Konieczność 

operowania dużymi sumami pieniędzy powodowała trudności w ich bezpiecznym 

przewozie, dlatego pojawił się kredyt, weksle oraz przekazy w zastępstwie pieniędzy. 

Pierwsze domy bankowe i lombardy pojawiły się we Włoszech, następnie 

rozprzestrzeniły na całą Europę
59

. Strach przed zmniejszeniem wartości zboża                       

i zwiększeniem kosztów jego wytwarzania (robotników było mniej, więc trzeba było im 

więcej płacić), doprowadzał do oszustw związanych z pieniędzmi. Powstawało 

zjawisko nazwane „psuciem monety”. Znane były przypadki zmniejszania ilości srebra 

w nowych emisjach monetarnych. Znanym fałszerzem byli Filip Piękny (1285-1314), 

jak również władcy angielscy – Edward I oraz Edward III. Co więcej dewaluacje 

związane z kruszcem doprowadziły do bankructwa włoskich firm bankowych, m.in. 

Bardich i Peruzzich
60

. 

Na przestrzeni XV wieku kupcy włoscy byli głównymi pośrednikami 

handlowymi pomiędzy Lewantem, a Europą Zachodnią. Ta współpraca handlowa 

wynikała z faktu posiadania koloni we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Ich 

działalność polegała nie tylko na eksporcie towarów ze Wschodu do Wenecji i Genui, 

ale również na imporcie zachodnich towarów do Egiptu i Syrii. Do Europy przywożono 
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głównie towary luksusowe takie, jak przyprawy korzenne, cukier, jedwab, bawełnę, 

tkaniny i barwniki, a nawet niewolników, natomiast do krajów Dalekiego Wschodu 

transportowano m. in. miedz, srebro, wyroby metalowe, futra oraz miód
61

.  

 

Organizacje kupieckie 

Handel wspierały różne organizacje, takie jak gildie oraz cechy. Gildie, które 

powstawały jako stowarzyszenie kupców o charakterze pomocowym, często                           

o strukturze klubu, rozpowszechniły się głównie w Anglii. Na jej czele stał tzw. starszy 

(olderman) oraz czterech asesorów, lub inaczej: wardensów. W dyrekcji zasiadali 

również zarządzający zwani stewardami. Zarząd gildii dysponował również radą 

składająca się z dwunastu osób (czasami było ich nawet dwudziestu czterech) 

wybieranych przez członków. Działalność gildii była określona konkretnymi przepisami 

prawa określającymi szczegółowe zasady jej funkcjonowania. Poszczególne gildie były 

prowadzone przez mężczyzn, mistrzów rzemieślników, wykonujących konkretne 

produkty związane z wyuczonym rzemiosłem. Aby przekazywać wiedzę dalej każdy 

mistrz mógł wziąć jednego lub dwóch chłopców do pomocy. Po uzyskaniu 

odpowiedniej wiedzy stawali się czeladnikami i mogli nadal pracować w miejscu, gdzie 

się uczyli lub poszukać kolejnych mistrzów, do zdobycia jeszcze większej wiedzy. 

Wraz ze wzrostem znaczenia przyjmowanie nowych osób do gildii było utrudnione, 

stawało się bardziej wyłączne. Dzieci starych członków zawsze miały łatwiej                           

z dostaniem się do stowarzyszenia
62

.  

Bardzo podobnym stowarzyszeniem do gildii kupieckich była organizacja 

cechów rzemieślniczych, które łączyły w jedną grupę rzemieślników tylko jednej 

specjalności. Zdarzało się jednak, że rzemieślników było tak mało, że musieli w jedną 

grupę skupić się mistrzowie równych rzemiosł, a czasami było ich za dużo i musiało 

powstać kilka związków cechowych tej samej grupy wytwórców. Najczęściej grupy 

tych specjalistów spełniały zapotrzebowanie lokalne, a jedynie tkactwo było 
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przeznaczone na eksport.
63

 Cechy oprócz charakteru zawodowego spełniały również 

funkcje towarzyskie, religijne oraz wojskowe, a także miały obowiązek bronić miasto 

przed nieprzyjacielem, nierzadko miały duże znaczenie polityczne
64

. Według Jacquesa 

Le Goffa cechy nie były siłą napędową przemysłu, a wręcz przeciwnie hamowały jego 

rozwój. Uważał, że działo się tak z powodu zbyt licznych form jednej specjalizacji.                

Za przykład podaje liczbę osobnych rzemiosł specjalizujących się w obróbce żelaza, 

których było 22 na ogólną liczbę 130 w Paryżu między 1260 a 1270 rokiem,                        

co potwierdza Livre de métiers autorstwa Etienne Boieau
65

. 

 

Powstanie i rozwój uniwersytetów 

Mężczyźni zajmujący się handlem, chcąc zadbać o przyszłość swoich 

potomków, troszczyli się także o ich edukację, ponieważ była ona niezbędna do 

przeprowadzania transakcji handlowych. Pod wpływem powstałych w głównych 

centrach Zachodu organizacji cechowych zaczęły się tworzyć grupy uczonych, 

przeważnie duchownych i ich uczniów. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia było 

ważne, co więcej wymuszało je zapotrzebowanie na nowe zawody: notariuszy, 

sekretarzy, lekarzy
66

. Na początku XIV wieku panowała zasada, że szkoły wyższe mogą 

być zakładane tylko przez papieża lub władcę. Wykładowcy oraz ich studenci tworzyli 

wspólnotę o nazwie universitas
67

.  

Pierwsze uniwersytety (Bolonia – 1088 r.) powstały już w XI wieku, kolejne 

wieki przyniosły wzrost podobnych placówek edukacyjnych w następujących miastach: 

Paryżu (1200), Cambridge (1209), Oxfordzie (1214), Padwie (1222), Tuluzie (1229), 

Montpellier (1230), Sienie (1240), Salamance (1254), Coimbrze (1290) oraz Neapolu 

(1224) i Mesynie (1224). Wymienione zostały najważniejsze, ale warto dodać, że już              

w XIV wieku staniało w Europie aż 31 uniwersytetów (w tym także powstała w Polsce 

w 1364 roku Akademia Krakowska). Kolejne stulecie mogło się poszczycić aż               

54 podobnymi ośrodkami naukowymi
68

. W każdym z tych ośrodków naukowych 

językiem wykładowym była łacina, co umożliwiło rozumienie wykładów, komunikację 

                                                           
63

 J. Le Goff, Kultura, s. 89. 
64

 T. Manteuffel, Kultura, s. 196-199. 
65

 J. Le Goff, Kultura, s. 89. 
66

 J. Kołat, Szkoła, s. 189. 
67

 J. Le Goff, Kultura, s. 92; J. Krasuski, Historia, s. 42. 
68

 Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 1995, s. 47 - 48; M. E. Wiesner - Hanks, Early 

modern Europe, s. 35. 



39 

 

studentów pomiędzy uniwersytetami oraz podróżowanie z jednego uniwersytetu do 

kolejnego
69

.  

Uniwersytety korzystały z przywilejów papieskich, królewskich oraz cesarskich, 

posiadały również w dużej mierze autonomię, która pozwalała na wybór władz                         

i nadawanie stopni naukowych oraz sprawowanie sądownictwa
70

.  

Naśladowanym wzorcem była struktura Uniwersytetu w Paryżu składająca się                 

z czterech wydziałów: obowiązkowego niższego - złożonego ze sztuk wyzwolonych 

oraz wyższego, czyli teologii, medycyny i prawa. Uniwersytety bardzo szybko zyskały 

wiele przywilejów: między innymi otrzymały one pozwolenie na nauczanie                           

w regionach chrześcijańskich, posiadały wyłączność nadawania stopni naukowych, 

prawo do strajku i secesji z miast, ponadto miały autonomię sądową i w przypadku 

konfliktów mogły się odwoływać nawet do papieża. Posiadały one nie tylko podobną 

strukturę organizacyjną, ale także analogiczne prawa oraz ten sam język wykładowy. 

Warto podkreślić, że zasługą średniowiecza w dziedzinie nauczania była struktura 

uniwersytetów w takiej postaci, jaką właściwie znamy współcześnie
71

.  

Uniwersytety także dawały miastom możliwość szybszego rozwoju, ponieważ                 

z instytucją tą były powiązane inne miejsca – domy studenckie, tawerny, sklepy                      

o specjalistycznych profesjach i innymi miejscami, które mogły służyć za wsparcie 

uniwersytetów
72

.  

 

Rozwój medycyny  

W średniowieczu posługi związane z pomocą chorym pełnili zakonnicy.                   

W klasztornych bibliotekach przechowywano i przepisywano starożytne księgi 

medyczne. Mnisi skupieni w klasztorach opiekowali się sie chorymi, ubogimi                        

i pielgrzymami, którzy potrzebowali ich pomocy. Przy klasztorach powstały przytułki, 

szpitale i hospicja, w których potrzebujący otrzymywał pomoc nie tylko cielesną, ale 
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także duchową. Wśród klasztorów wyróżniał się zakon benedyktynów. Jego reguła 

głosiła, "infirmorum cura ante omnia adhibenda est" („należy mieć przede wszystkim 

pieczę nad chorymi”). Często przy klasztorach uprawiano ogrody z najpotrzebniejszymi 

ziołami, które pomagały w leczeniu
73

. 

Zanim wyodrębnił się zawód chirurga chorych leczyli cyrulicy. Nazwa pochodzi 

od cirrus znaczącego pukiel włosów (kędzior), jak również chirurgicus będący 

określeniem wędrowca przynoszącego ulgę w cierpieniu. Często oferowali usługi 

fryzjerskie
74

, lecz potrafili również naciąć ropnie, nastawić złamania, spuścić krew czy 

wyrywać zęby
75

. 

Końcem średniowiecza zaczęto zwracać większą uwagę na pomoc lekarską, 

która nie była dziełem przypadku. Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250), król Sycylii 

oraz cesarz rzymski, wprowadził w latach 1231-1241 obowiązek posiadania 

państwowego zezwolenia na wykonywanie praktyki lekarskiej. Co więcej w okresie 

tym ustalono również na mocy tych samych zarządzeń pięcioletni czas trwania studiów 

medycznych. Zmiany te obowiązywały także nauczanie w świeckiej szkole medycznej 

we włoskim Salerno. Warto dodać, że studiować medycynę mógł jedynie ten, kto 

ukończył już wcześniej filozofię, czyli zdobył średnie wykształcenie. Samo ukończenie 

studiów nie wystarczyło, trzeba było jeszcze odbyć roczną praktykę u doświadczonego 

lekarza. Druga popularna prywatna wyższa szkoła medyczna znajdowała się                      

w Montpellier. Założyli ją lekarze arabscy i żydowscy, którzy następnie prowadzili 

wykłady dla studentów. Od 1220 roku przyjęcie do szkoły było uzależnione od zdania 

egzaminów wstępnych. Ze swojej działalności związanej z tą szkołą znany był Arnold 

de Villanova (1300-1363)
76

.  

Pomimo nauczania medycyny na europejskich uniwersytetach ilość lekarzy była 

niewielka. Wiemy, że w Paryżu w 1292 roku było sześciu lekarzy, ich liczba w 1395 

roku wzrosła do trzydziestu dwóch, a w innych miastach zazwyczaj wahała się w 

granicach jednego lub dwóch specjalistów. Przywilej skorzystania z porady lekarskiej 

należał do najbogatszych: zamożnego mieszczaństwa, szlachty i arystokracji. Medycy, 
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którzy zdobyli wykształcenie uniwersyteckie sprawowali najczęściej funkcję lekarzy 

nadwornych
77

. 

 

Postęp technologiczny 

Od VIII wieku losy Europy były powiązane z wyznawcami islamu. W latach 

711-719 Arabowie wkroczyli do Europy zajmując niemal cały Półwysep Iberyjski, 

pozostając na tych obszarach aż do XV wieku
78

.  

Początkowe relacje polityczne pomiędzy krajami Basenu Morza Śródziemnego, 

a najeźdźcą sprawiły rozprzestrzenianie się ich kultury, a co za tym idzie sprowadziły 

znaczny rozwój kulturalny
79

. Na dworach monarchów islamskich tłumaczono na język 

arabski wiele dzieł starożytnych oraz prężnie rozwijała się nauka (filozofia, medycyna, 

matematyka, astronomia). Od ludów wschodnich przejęto wynalazki, które zmieniły 

oblicze Europy (kompas, proch strzelniczy, papier oraz druk). Kompas znany był 

Chińczykom już w starożytności, ale dopiero udoskonalenia wprowadzone w XIV 

wieku przez Włochów pozwoliły na nowe możliwości żaglowania
80

. Chińczycy znali 

również proch, ale do Europy (początkowo Włoch, Francji i Anglii) dotarł on za 

pośrednictwem Hiszpanii. Również papier wyparł rozpowszechniony wcześniej papirus 

i pergamin. W XIV wieku stał się produktem masowym, do którego był coraz 

łatwiejszy dostęp. Zmiany dokonywały się w zakresie projektowania i budowania 

statków, ale wątek ten zostanie omówiony w innej części poniższej pracy. Wynalazki te 

wpływały bezpośrednio na handel oraz sposób prowadzenia wojny, a co za tym także 

idzie również i na sprawowanie władzy
81

.  

Zmiany dokonywały się niemal w każdej dziedzinie. W rolnictwie zaczęto 

stopniowo wprowadzać nowe rozwiązania: pług, uprząż, podkowy, jak również 
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podajnik owsa. Wprowadzana stopniowo od IX do XIII wieku trójpolówka zyskała na 

popularności z powodu korzyści, które przynosiła
82

. Ewolucja następowała również              

na gruncie militarnym. Końcem średniowiecza pojawiła się w Europie broń palna. 

Użycie prochu zmieniło całkowicie oblicze starć militarnych, które były bardziej 

krwawe i pozwalały na masową eliminację przeciwnika. Urządzenie, które można było 

uznać za pierwsze działo pojawiło się już w XIV wieku. Sukcesy wynikające                          

z zastosowania wyrzutni pocisków skłaniały do udoskonalania ciężkiej artylerii.                   

Co więcej w XV wieku zasady matematyki i mechaniki stały się kluczowe                              

i decydowały o losach bitew. W 1419 roku podczas zbrojnego wystąpienia husytów 

wojsko składające się z laików w tej dziedzinie było uzbrojone jedynie w broń palną                 

i wozy bojowe, ale wystarczyło to do zwycięstwa. Sztuka wojskowa nieustannie się 

rozwijała. W Italii działali wprowadzając coraz nowsze rozwiązania mechanik Mariano 

di Jacopo (1381-1458) oraz Lorenzo di Pietro (1412-1480), który był nie tylko 

malarzem, ale także inżynierem wojskowym, jak również ich uczeń Giorgio Martini 

(1439-1501)
83

. Udoskonaleń dokonywano w rzemiośle włókienniczym, gdzie zaczęły 

pojawiać się nowości, takie jak np. guziki, a popularyzacja foluszu, a urządzenia do 

mechanicznego filcowania sukna, znacznie usprawniła pracę. Zastosowano również 

konstrukcję wiatraka celem pozyskania energii z wiatru. Techniczne usprawnienia, takie 

jak zastosowanie koła wodnego, sprzyjały rozwojowi produkcyjności. Skonstruowano 

także większe piece, pozwalające na wzrost ilości wytwarzanych produktów z żelaza            

w wysokiej temperaturze, co spowodowało przewrót w dziedzinie hutnictwa. Zaczęto 

powszechnie stosować odlewnictwo do wytwarzania dzwonów oraz biżuterii. W XV 

wieku do użytku wprowadzona została również maszyna wykonująca toczenie projektu 

Leonardo da Vinci (1452-1519), która została przedstawiona w 1480 roku
84

.  

 

Nowy system wytwórczy 

Problem finansowy doprowadził do załamania się produkcji miejskiej i wiejskiej 

oraz wzrostu cen. Próbą wyjścia z kryzysu był system nakładczy charakteryzujący się 
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nowym sposobem produkcji. Mowa tutaj o metodzie, w której właściciel zakładu 

produkcyjnego (zwany nakładcą) dostarczał robotnikowi potrzebny do produkcji 

surowiec, a odbierał gotowy produkt, który następnie sprzedawał. Po raz pierwszy 

surowce, narzędzia potrzebne do wykonania pracy oraz produkt końcowy należał do 

innej osoby niż ta, która wykonywała pracę. Od tego momentu można mówić o nowej 

strukturze handlu, ponieważ w produkcji pojawił się pośrednik
85

.  

Produkcja tkanin była w Europie Zachodniej popularnym zajęciem. Sukiennicy 

kupowali surową wełnę, wynajmowali pracowników do poszczególnych etapów 

wytwórczych i sprzedawali już gotowe sukno. Florentyńczycy natomiast posiadali 

dostępne tylko dla siebie metody wykańczania i farbowania sukna. Pomimo dużego 

nakładu i produkcji chałupniczej wystąpił po raz pierwszy podział na poszczególne 

etapy produkcyjne, gdzie w pomieszczeniach skupieni byli ludzie wykonujący jedną 

czynność. W ten sposób obok rzemieślników wytworzyła się inna grupa społeczna, 

która żyła ze sprzedaży własnej siły i pracy – robotnicy. Chociaż w małym stopniu, to 

jednak z całą pewnością możemy rzec, że był to zalążek pierwszych manufaktur
86

.  

Sukiennictwo nie było jedynym rodzajem nowego podejścia do produkcji, który 

zakładał zatrudnianie ludzi, którzy wykonywali daną pracę za określoną stawkę. 

Wydobywano różne surowce, które służyły głównie udoskonaleniu narzędzi 

wykorzystywanych w walce. W Europie znane były kopalnie ołowiu oraz cyny 

(Anglia), żelaza (Anglia, Francja, Polska), srebra (Niemcy, Czechy) oraz miedzi 

(Hiszpania, Szwecja)
87

. 

 

Podróże  

W średniowieczu przemieszczono się z wielu powodów. Najbardziej 

popularnym celem wypraw były pielgrzymki do Ziemi Świętej (jak również innych 

miejsc kultu) oraz podróże handlowe. Warto uściślić, kim dla średniowiecznego świata 

był pielgrzym. Skrzętne wyjaśnienie podaje Szymon Tracz w artykule pt. Wpływ 

wędrówki relikwii św. Mikołaja biskupa ze Wschodu na Zachód na kształtowanie się 

jego ikonografii w średniowiecznej Europie. Pielgrzymem nazywana była osoba, która 

szła prosić o pomoc Boga w codziennym życiu, chcąca uprosić uzdrowienie z choroby, 
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ochronę przed głodem i wojną lub zmazać ukryty grzech. Mogła ona także wyruszyć             

w peregrynację by wypełnić ślubowanie lub odbyć pokutę, a także by zyskać odpusty
88

. 

W średniowieczu ludzie migrowali by zagospodarować nowe ziemie, mnisi przenosili 

się pomiędzy klasztorami. Niektórzy wyruszali w celach szerzenia wiary katolickiej. 

Znany jest przykład, pochodzącego z Katalonii błogosławionego Kościoła katolickiego, 

Rajmunda Lulla (1232-1316), który w podeszłym wieku wstąpił do klasztoru 

franciszkanów i w 1293 roku wyruszył na statku genueńskim w podróż do Afryki, gdzie 

w Tunisie nauczał muzułmanów
89

. Innym przykładem są misje franciszkańskie do Azji 

środkowej i wschodniej od XIII do połowy wieku XIV
90

. Warto podkreślić, że zakony 

żebracze zazwyczaj zawierały w swojej Regule podróż bez gotówki, co sprawiało, iż 

zakonnicy musieli liczyć na łaskę bliźniego i radzić sobie z trudami długiej 

peregrynacji
91

. Coraz częściej na szlakach późnośredniowiecznej Europy pojawiali się 

dyplomaci, którzy podróżowali w celach politycznych, jak miało to miejsce                         

w przypadku poselstwa z 1464 roku króla czeskiego Jerzego z Podiebradów do króla 

Francji Ludwika XI. Na szlakach można było spotkać studentów, nauczycieli, jak 

również żołnierzy
92

. Wspomnieć należy, że ludzie zaczęli także podróżować z czystej 

ciekawości świata. Osoby udające się w podróż miały do wyboru tradycyjną trasę 

lądową, bądź też popularną coraz częściej końcem średniowiecza drogę morską. Warto 

również nadmienić, że transport lądowy był koniecznością w przypadku miejsc, do 

których nie można było dotrzeć drogą morską. Szlaki lądowe były zazwyczaj dobrze 

znane podróżnym, jednakże bywały długie i kosztowne, a często równie niebezpieczne 

jak przeprawa morska
93

.  
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Zaufanie do ludzi podróżujących zmieniło się w XIV wieku. Osoby wędrujące 

stały się dla społeczeństwa ludźmi podejrzanymi o włóczęgostwo lub gorsze 

przewinienia. Obcy zawsze mógł być groźny, dlatego należało się go obawiać. Nawet 

pielgrzymki były krytykowane za to, że odbywały się z ciekawości, a nie jako element 

pokuty
94

.  

 

Transport morski 

Wspomniany rozkwit miast przyczynił także się do rozwoju handlu morskiego 

(największy rozkwit przypada XIV wiek). Transport morski prowadził głównie 

szlakami: śródziemnomorskim i bałtyckim
95

. Drogą morską można było przewieźć 

znacznie większe i znacznie cięższe towary niż drogą lądową. Był on także tańszy                  

i szybszy
96

. Największe zapotrzebowanie było na zboże
97

, którego zaopatrywaniem 

krajów Zachodniej i Północnej Europy zajęły się miasta niemieckie ulokowane na 

południowym wybrzeżu Bałtyku pod przewodnictwem Lubeki
98

. Zajmująca się 

handlem grupa patrycjatu kupieckiego miast północnoniemieckich oraz bałtyckich, 

przerodziła się w 1367 roku we wspólnotę znaną jako Hanza
99

. Jej dążeniem było 

prowadzenie działalności handlowej, która miała przynieść jak największe zyski.                  

W tym celu zdobywała możliwie jak najwięcej uprawnień i ułatwień dotyczących 

transakcji handlowych. Wszystko to zmierzało do usamodzielnienia się pod względem 

politycznym, czyli wytwarzania własnego prawa przywilejów handlowych w różnych 

krajach północnej Europy. Wchodziło w to także zabezpieczenie przewożonych 

towarów. Kupcy Hanzy prowadzili wymianę pomiędzy krajami nadbałtyckimi,                       

a krajami Europy Zachodniej
100

. Utworzony zorganizowany handel w rejonie bałtyckim 

wpłynął na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów. Doskonałym przykładem 

zależności od Hanzy są losy Norwegii z II połwy XIII wieku, która przyjmowała 
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hanzeatyckie dostawy zboża. Kraj ten, aby utrzymać import musiał zaakceptować 

przywileje dla niemieckich kupców, co zrujnowało ich rodzimy, dobrze rozwijający się 

handel. Nawet rybołówstwo, z którego się utrzymywali zostało uzależnione od 

hanzeatyckich kupców. Niemieccy kupcy posiadali swoje przywileje również w Anglii, 

gdzie miejscowi handlarze nawet nie mieli szans na konkurowanie. Kupcy skupieni              

w Hanzie w XIV oraz pierwszej połowie XV wieku nadzorowali cały angielski import 

oraz eksport, uczestniczyli także, zaraz obok kupców włoskich, w masowej dostawie 

wełny angielskiej do Flandrii
101

. Z Polski i Litwy, jak również z krajów Rzeszy 

przewożono zboża, drewno budowlane, len i konopie. Z natomiast Rosji 

Nowogrodzkiej, a rudy metali ze Szwecji oraz z rejonu Karpat. Transportowano także 

towary luksusowe, do których zaliczyć należy tkaniny (z Niderlandów), wina                       

(z Nadrenii i Francji) oraz sól morską (wydobywaną w Zatoce Biskajskiej)
102

.  

Hanza zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw morskiej podróży wprowadziła 

ubezpieczenie celem zabezpieczenia przewożonych towarów lub całego statku, który 

nie zdoła dotrzeć do celu
103

. Od końca XIV wieku dużą rolę odgrywały statki większe, 

dlatego powstawały ich nowe typy. Do żeglugi śródlądowej używane były: łodzie, 

bojery, ballingery, krejery i baraki, natomiast do żeglugi morskiej wykorzystywano 

statki o znacznie większej pojemności. Zazwyczaj były to: kogi oraz holki. Te ostatnie 

zostały zbudowane tak, by oprócz usprawnień dotyczących przewożonych ludzi                          

i towarów, mogły brać udział w działaniach bojowych. W XV wieku pojawiła się 

również karawela
104

. 
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Pielgrzymki 

Drogę morską wybierali również pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej
105

. 

Była to trasa najkrótsza, ale za to najbardziej ryzykowna. Wędrówka do Ziemi Świętej 

znajdowała się na liście surowych pokut kościelnych, a podróż morska była uznawana 

za prawdziwą pielgrzymkę, jaką niegdyś odbywał Jezus ze swoimi uczniami
106

. 

Podróże w celach religijnych początkowo były odbywane na własną rękę, statkami 

handlowymi.  

Możliwość odbycia pielgrzymki po 1291 roku została poważnie ograniczona. 

Przyczyną było zdobycie Jerozolimy przez Mongołów. Rozstrzygająca bitwa odbyła się 

23 grudnia 1299 roku pod Salamiją, koło Himsu pokonali oni wojska sułtana 

Mameluków opanowując Damaszek. Ten trwający do początku XIV wieku przestój 

próbowali zmienić franciszkanie, którym zależało na wprowadzeniu z powrotem 

pątników do Ziemi Świętej, W tym celu organizowali specjalne nabożeństwa oraz 

starali się zbudować zaplecze techniczne ułatwiające odbywanie podróży. Także odpust 

związany z tą wyprawą miały zachęcić ludność do podróżowania
107

.  

Końcem średniowiecza wyprawy o tym charakterze stały bardziej 

zorganizowane, jak podkreśla Wojciech Mruk: „Na przestrzeni kilkudziesięciu lat 

nastąpiła istotna zmiana w porównaniu z sytuacją z wcześniejszych wieków, kiedy to 

wielu Europejczyków przemierzało Ziemię Świętą indywidualnie. W ostatnich latach 

omawianego okresu większość pątników wędrowała w wieloosobowych grupach, 

typowymi trasami i brała udział w organizowanych specjalnie dla nich 

nabożeństwach
108

”. Przewożeniem pielgrzymów do Ziemi Świętej zajmowały się m.in. 

włoskie porty śródziemnomorskie, do których należały miasta: Genua, Piza, Amalfi, 

Ankona, Syrakuzy, Neapol i Mesyna. Transportem trudniły się także przystanie 

hiszpańskie znajdujące się w miastach: Valencia i Barcelona, jak również miasta 

francuskie: Marsylia i Montpellier. Podróżowano także z dalmatyńskiej Reguzy. 
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Pielgrzymki były tak popularne, że wydawano rozporządzenia dotyczące transportu 

pątników do Palestyny. Co zawierały takie dokumenty? Określały one dokładnie dzień, 

który miał być początkiem wyjazdu oraz datę powrotu ze wschodu, zobowiązywały 

także osoby przewożące pielgrzymów do spisywania umów z podróżnikami. W takich 

umowach znajdowała się informacje o konieczności obrony i bezpiecznego transportu 

podróżnych. Aby przewozić pielgrzymów trzeba było mieć specjalną licencję. Rejsy 

były wykonywane przez prywatnych przewoźników, ale państwo sprawowało nad nimi 

kontrolę. Licencja zobowiązywała do regularnych rejsów, określenia konkretnej ceny 

podróży i przyjmowania określonej liczby osób na pokład. Na pielgrzymkę udawali się 

ludzi o różnym statusie społecznym. Wśród podróżnych znaleźć można było synów 

rodów królewskich, książęcych, margrabiów, dostojników świeckich, jak również 

duchownych. Na pielgrzymkę wybierali się niemal wszyscy przedstawiciele państw 

europejskich. Do takiej wyprawy należało się przygotować: zakupić długi płaszcz                    

z kapturem, podróżną torbę, jak również trzeba było mieć ze sobą kapelusz i długą 

laskę. Panowała zasada żeby do ubioru wierzchniego był przyszyty krzyż, a czasem 

muszla, jako potwierdzenie statusu pielgrzyma. Za symbol pątnika służył także długi, 

drewniany różaniec. Pielgrzymi na pamiątkę podróży przywozili kamyczki, grudki 

ziemi, oleje święte oraz gałązki palmowe. Podczas pielgrzymki można było zobaczyć 

najważniejsze dla chrześcijanina miejsca narodzin i śmierci Chrystusa oraz podziwiać 

niezwykłe sanktuaria i relikwie. Dotarcie do celu wywoływało poruszanie 

wewnętrznym, ponieważ było to niezwykłe doświadczenie duchowe, a często także 

odkrycie źródeł wiary. Osoby odwiedzające Ziemię Świętą spisywały relacje z podróży, 

by ci którzy mogą tam dotrzeć mogli poznać to niezwykłe miejsce. Wyjątkowym 

autorem tych dzieł był Niccolo z Poggibonsi, ponieważ jego utwór jest bardziej 

dokładnym przewodnikiem, niż relację z podróży do Ziemi Świętej. Co więcej                     

w utworze tym oprócz praktycznych porad zostały wymienione korzyści duchowe jakie 

może przynieść taka podróż
109

. 

Chociaż pielgrzymki odbywały się zazwyczaj do Ziemi Świętej, to jednak                        

z różnych powodów, m.in. odległości, podróżni chętnie wybierali również Rzym. 

Częstym celem wypraw były także miejsca kultu słynące np. z pochówku świętych. Do 
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najbardziej popularnych miejsc zaliczyć należy grób św. Jakuba znajdujący się                        

w Santiago de Compostela w Hiszpanii
110

. 

 

Fascynacja morzem 

To właśnie zainteresowanie morzem skłoniło księcia portugalskiego Henryka 

zwanego Żeglarzem (1394-1460) do przekształcenia swojego zamku w Sagres na 

Przylądku św. Wincentego w Portugali na akademię żeglarską. Miała ona za zadanie 

rozwijanie sztuki nawigacji i przygotowywania podróży morskich. Założyciel 

sprowadził do niej najznamienitszych ówczesnych fachowców: włoskich szkutników                 

i kartografów z Barcelony i astronomów z Kastylii. W jednym miejscu zostali skupieni 

matematycy, doświadczeni kapitanowie – żeglarze, kronikarze wypraw morskich                    

i żądni wiedzy kandydaci na przyszłych odkrywców
111

.  

Zainteresowanie podróżami morskimi przyczyniło się w znaczny sposób do 

udoskonalenie żeglugi. Najbliższym i znanym środowiskiem naturalnym był akwen 

Morza Śródziemnego, który odznaczał się dogodnymi warunkami - brakiem większych 

przypływów i odpływów czy zbyt silnych prądów morskich, łagodnym klimatem                     

i obfitością surowca nadającego się na budowę statków
112

.  

Właściwie morze dawało szansę na przedostanie się do różnych miejsc w dużo 

szybszy sposób niż drogą lądową. Podróż morska z pewnością była niebezpieczna, ale 

podejmowana pozwalała zaoszczędzić czas i dawała dużo wyższe prawdopodobieństwo 

dotarcia do celu. Często jej założeniem było otwarcie nowego szlaku handlowego. 

Właśnie w tym celu bracia Polo wyruszyli z Wenecji w 1271 roku do Chin nową drogą. 

Podróż ta otworzyła drogę pomiędzy Europą i Dalekim Wschodem. To właśnie 

pragnienie poznania nowych terytoriów zaważało na powodzeniu całej misji. 

Począwszy od III wieku do końca XV mapy stawały się coraz dokładniejsze, co 

znacznie ułatwiło podróże morskie. Już w 1320 roku powstała mapa Marina Sanudo, 

która posiadała wyraźne zarysy wybrzeży i kontury lądu z nazwami łacińskimi
113

. 
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W wyniku dalekomorskich podróży ludzie mieli szansę zobaczyć krajobrazy 

zupełnie inne od tych, które obserwowali w miejscu, w którym się wychowywali. Mogli 

spróbować owoców z niezwykłych drzew i spotkać nieznane dotąd gatunki zwierząt             

i roślin. Co więcej mogli spełnić swoje marzenia, jak w przypadku pielgrzymujących, 

którzy jako dobrzy chrześcijanie chcieli, chociaż raz w życiu odbyć peregrynację do 

Ziemi Świętej
114

. 

W dodatku oprócz poznania nowych kultur
115

, fascynujący dla 

średniowiecznego żeglarza stawał się sam fakt zdobycia bogactwa i sławy. Podróże 

były często finansowane przez możnowładców, a udział w nich mógł zapewnić ich 

uczestnikom dożywotni dostatek. Dla przykładu: portugalskie podboje nosiły znamiona 

wypraw o narodowym charakterze. Żeglarze postrzegali siebie jako bohaterów, 

opuszczających swoją ojczyznę, aby pływać przez morza, których nikt jeszcze nie 

przemierzył. Tam, gdzie znajdowały się porty morskie, można było podziwiać 

niezwykłe budowle. Podróżników urzekało piękno twierdz wzniesionych na 

wyniosłości obmywanej falami morza takich jak Mombasa, gdzie do portu wpływało 

codziennie mnóstwo statków. Poszukiwano również niezwykłych miejsc, jednym z nich 

była wręcz mityczna wyspa świętego Bernarda. Innym przykładem jest Antillia, zwana 

również Wyspą Siedmiu Miast, położona na Oceanie Atlantyckim, identyfikowana dziś 

z Antylami
116

. 

 

Odkrycia geograficzne 

Końcowy etap średniowiecza, za który uznajemy XV wiek, to początek epoki 

wielkich odkryć geograficznych. Ciekawość świata dla jednych, a chęć wzbogacenia 

dla drugich była przyczyną wyruszenia poza bezpieczne lądy Europy.                                   

W średniowiecznych opisach podróżniczych znajduje się bogate źródło wiedzy                      

o ówczesnym świecie. Dzięki tym relacjom poznajemy świat, który został dla 

społeczeństwa średniowiecznej Europy dopiero odkryty. W ich relacjach poprzez 

widoczną analogię do innych dzieł dowiedzieć się możemy się również, jakie dzieła 

literackie czytano w tamtych czasach. Oczywiście należy podkreślić, że mowa tutaj               
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o ludziach wykształconych - kapitanach, którzy potrafili już posługiwać się mapami, w 

dużej mierze sami je tworzyli, znali się na gastronomi, wiedzieli jak zarządzać całym 

statkiem (ludźmi, towarem) oraz wykazywali się dużymi zdolnościami 

organizacyjnymi. Z drugiej strony, dzięki spisanym opowieściom żeglarzy, znamy całą 

masę stworzeń, które spotkać można po drugiej stronie oceanu (we współczesnym 

świecie podobne stworzenia nazwalibyśmy potworami). W opisach tych istot również 

możemy się doszukać analogii w postaci tradycyjnych wierzeń i opowieści, które 

krążyły wśród ludzi średniowiecza, a także dzieł, które opisywały podobne stworzenia 

w starożytnym świecie. Pierwszym odkrywcą nowego świata był wspomniany Henryk 

Żeglarz, który co prawda sam nie żeglował, ale jego zaangażowanie oraz wsparcie 

finansowe pozwoliło na odkrycie Wysp Kanaryjskich, Azorów oraz Wysp Zielonego 

Przylądka. Kolejnymi wielkimi podróżnikami byli: Portugalczyk Bartolomeo Dias (ok. 

1450 - 1500), któremu zawdzięczamy odkrycie drogi morskiej wzdłuż wybrzeży 

południowego krańca Afryki, Włoch Krzysztof Kolumb (1451-1506), który na zlecenie 

Hiszpanii dotarł do Ameryki, Portugalczyk Vasco da Gama (1460-1469), który w latach 

1497-1498 opłynął Afrykę w drodze do Indii oraz John Cabot (1450-1499), który na 

usługach króla Anglii odbył liczne podróże handlowe, m.in. do Grenlandii. W roku 

1496 uzyskał zgodę królewską na odkrycie drogi morskiej do Chin
117

. 

 

Kult świętych patronów 

Żeglarzom i ich rodzinom zależało na bezpiecznym powrocie do domu
118

. 

Pomagać miały wysokie wieże kościołów oraz przybrzeżne latarnie, ale nie dawało to 

gwarancji, że statek wróci bezpiecznie do portu
119

. Z tego względu obawiając się tego, 

co spotka ich po drodze polecali swoje życie opiece świętych patronów. Bardzo ważne 
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miejsce w historii ludzi zajmuje kult świętych obrazów trzymanych na statkach
120

, bądź 

też przeznaczonych do małych rybackich kościołów
121

.  

Z czasem wożono już nie tylko szczególnej wartości obrazy świętych
122

, ale 

także ich relikwie, które słynąc z licznych cudów miały szczególne znaczenie w świecie 

późnego średniowiecza. Morze pozwalało rozszerzyć zakres czczenia danego świętego. 

Również przez wzgląd na przyczynienie się do kultu kolejnych świętych wybierano 

patronów, którzy w szczególny sposób mieli opiekować się ludźmi morza. Święci 

powiązani z morzem, w swoich żywotach albo uciszają burzę, albo wskrzeszają 

rozbitka. Jednym z patronów przestrzeni morskiej był św. Mikołaj
123

. Wybawienie 

można było również wyprosić u św. Anzelma oraz u św. Klary
124

. Patronami, których 

na obrazach malowano na statku, bądź w jego pobliżu, byli między innymi święci: 

Urszula, Jan Jałmużnik, Krzysztof, Wojciech, jak również Stanisław
125

. Marynarze               

w przypadku zagrożenia składali tym opiekunom śluby, które w momencie ocalenia 

obowiązkowo wypełniali. Najczęściej obiecywali pobożne fundacje czy uczestnictwo    

w mszy świętej w pierwszym napotkanym kościele, jak uczynili to marynarze 

uczestniczący w wyprawie Magellana
126

. Szczególne znaczenia miała również opieka 

samej Matki Boskiej, którą w utworach niejednokrotnie nazywano „gwiazdą 

morską”
127

.  

Kult świętych patronów nie był powiązany tylko z morzem. Chrześcijańska 

Europa z wielką pobożnością podchodziła do czczenia świętych. Z wielką pobożnością 

składano cześć Dziewicy Maryi lub innym świętym, wypraszając tym samym różne 
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łaski: pomyślność, uzdrowienie w chorobie, dobre żniwa, opiekę w podróży, jak 

również szczęśliwy poród. W sprawach pomyślnego rozwiązania modły składano 

również do św. Anny, która była matką Maryi
128

.  

 

 

1.3 Mentalność człowieka średniowiecznego 

 

Rola Kościoła katolickiego 

Średniowieczna Europa Zachodnia pod względem chrześcijaństwa stanowiła 

religijną jedność. Co więcej Stolica Apostolska była uznawana za niepodważalny 

ośrodek ukazujący drogę właściwego postępowania, a sam Kościół rzymski był źródłem 

wiary
129

. 

 Wiedza o świecie w średniowieczu nadal była bardzo niewielka i ograniczona,              

a liczba osób posługujących się pismem była nieduża. Umiejętność czytania i pisania 

była konieczna do odprawienia nabożeństwa, więc pozostawała przywilejem 

duchowieństwa. Językiem powszechnym oraz urzędowym była łacina. Stanowiła 

doskonały sposób na przepływ informacji, ponieważ umożliwiała tworzenie jednolitej 

kultury. Jak czytamy w Europie średniowiecznej Donalda Matthew, nauka łaciny była 

potrzebna żeby utrzymać jedność Kościoła, ponieważ duchowni coraz częściej głosili 

słowo boże w językach narodowych. Problem związany z odchodzeniem od języka 

łacińskiego, jako języka powszechnego musiał więc być zauważalny. Warto podkreślić, 

że świat średniowiecza opierał się w Europie na Kościele i wierze chrześcijańskiej. 

Zdawano sobie zatem sprawę, że aby utrzymać tę powszechność konieczny jest 

wspólny język. Co więcej państwo i wiara były ze sobą powiązane
130

.  
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Religijność  

Mówiąc o epoce średniowiecza należy pamiętać, że ogromna większość 

społeczeństwa nie potrafiła pisać i czytać, dlatego też szczególne znaczenie miał obraz. 

Za jego pośrednictwem stosowano nauczanie i szerzenie prawd wiary, a treści 

ewangeliczne przedstawione za pomocą cykli malowideł nazywano Biblią dla 

ubogich
131

.  

W średniowieczu nauka opierała się na dorobku starożytnych myślicieli oraz 

fundamentach nauki chrześcijańskiej
132

. Końcem średniowiecza kultura pozostawała 

niemal pod jego wyłącznym wpływem. Przedstawiciele władz kościelnych byli 

twórcami i propagatorami treści ideowych i artystycznych, ponieważ oprócz pozycji i 

autorytetu moralnego posiadali sztukę pisania i czytania. Pojawienie się w późnym 

średniowieczu wielkich miast oraz wyzwolenie duchowe rycerstwa spowodowały 

rozwój wspomnianej już w poprzednim podrozdziale rozwój kultury świeckiej
133

.  

Podbój Bizancjum przez ludność turecką zmusiła greków do emigracji. 

Największa grupa trafiła do Włoch, gdzie propagowała znajomość języka greckiego. 

Język ten umożliwił z kolei dostęp do dzieł cywilizacji antycznej. Oprócz literatury 

zaczęto się interesować historią pod kątem wydarzeń danego regionu, nastąpił rozwój 

filologii, jak również geografii. Zaczęto coraz bardziej wierzyć w to, że ziemia nie jest 

płaskim kołem, tylko kulą. Pogląd ten zadecydował o poszukiwaniu nowej drogi do 

Indii, ponieważ stara znajdowała się na terenach zdobytych przez Turków
134

. 

Na obszarze Europy pomiędzy XIII a XV wiekiem istniały również ośrodki 

nieulegające wpływom chrześcijaństwa. Kształt kultury europejskiej nie jest jedynie 

zasługą Kościoła rzymskiego, jest to także dziedzictwo Kościoła greckiego. Jak 

czytamy w Historii Europy pod redakcją A. Mączaka: „Rzymski dzięki sprężystej 

organizacji centralnej i większej mobilności społeczeństw, w których działał, mógł 

sobie pozwolić na ciągłe reformy dostosowujące go do nowych prądów i potrzeb epoki, 

na ujawnianie wewnętrznych sprzeczności doktrynalnych i sprzeczności między 

doktryną a rzeczywistością. Te sprzeczności właśnie stawały się motorem postępu 
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kultury i społeczeństw chrześcijańskiego Zachodu. Kościół grecki skazany był na 

konserwatyzm, bo tylko konserwatyzm był gwarantem jego jedności. Niemniej świat 

wartości kulturowych, zwłaszcza na najniższym szczeblu parafialnym, był podobny – 

oparty na tym samym Piśmie Świętym i na tradycji częściowo tylko odmiennej. Rytuał 

postępowania, propagowany na przykład przez żywoty świętych, mimo coraz bardziej 

odmiennego ich katalogu, był podobny - a te właśnie żywoty stanowiły wzorce 

kulturowe mające największy rezonans społeczny
135

”. Kościół katolicki będący 

właściwie jedynym wyznaniem chrześcijańskim w Zachodniej Europie, uformował się 

w potężną instytucję. Władze kościelne w XIII-wiecznym zyskały przywilej odrębnej 

władzy, ze ściśle uformowanymi prawami, mogły ściągać od wiernych podatki                        

i zarządzać ziemią znajdującą się w ich posiadaniu
136

. 

 

Inne wyznania 

W Europie dominowała ludność chrześcijańska, ale wśród niej żyli również 

Żydzi i muzułmanie. Posiadali oni własne rytuały religijne. Mieli oni w zwyczaju 

obrzezać chłopców po ich urodzeniu, natomiast śluby i pogrzeby, podobnie jak                       

w chrześcijaństwie, przewidywały obecność duchownego, członków rodziny                            

i przyjaciół. Dla Żydów najważniejsza była modlitwa, dlatego ich życie skupiało się 

wokół świątyni. Już od najmłodszych lat uczyli się hebrajskiego i studiowali nauki 

religijne oraz prawo żydowskie. Kobiety nie kształcono tak, jak mężczyzn, dlatego 

głównie zajmowały się domem. W taki sam sposób postępowały muzułmanki, kiedy ich 

mężczyźni odprawiali publicznie obrzędy religijne w meczecie lub zajmowali się nauką 

Koranu. Nie oznacza to, że muzułmanki nie były religijne, ale ich wiara wyrażała się                       

w domowych obowiązkach: przygotowywaniu postu (Ramadanu), odmawianiu modlitw 

i noszeniu amuletów z wersetami z Koranu. Czym zatem różniły się te religie od 

wyznawców chrześcijaństwa? Warto podkreślić, że nie miały one struktury 

hierarchicznej, tak, jak w Kościele katolickim. Co prawda obie religie opracowały 

kodeksy prawa, które należało przestrzegać, ale były one często interpretowane w różny 

sposób, bez nadzoru najważniejszych przywódców religijnych
137

. 
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Rodzina 

 Ślubów kościelnych udzielał ksiądz, który także błogosławił łoże małżeńskie. 

Zarówno na wsi, jak i w miastach gospodarstwa domowe skupiały się wokół rodziny. 

Zakładając, że we wspólnym domu mieszkał dorosły mężczyzna z dorosłą kobietą, 

możemy opisać jak wyglądało życie przeciętnej, sprawnie działającej rodziny, ponieważ 

obowiązki były uzależnione od danej płci. Co więcej specyfika pracy na roli sprawiła, 

że na wsiach, dużo częściej niż w mieście zawierano ponownie małżeństwo                          

w przypadku śmierci współmałżonka. Jak już zostało wspomniane śmiertelność wśród 

dzieci była bardzo wysoka, przestrzegano przed tym, aby wychowywać je surowo i nie 

okazywać zbyt wylewnych uczuć. Z drugiej jednak strony rodzicielskie uczucia musiały 

być silniejsze niż nauki i nakazy skoro znane są przykłady (o czym napisane zostanie 

szerzej w rozdziale IV) chronienia i ratowania dzieci za wszelką cenę. Dzieci 

wychowywano według obowiązków, które miały przejąć w późniejszym czasie. 

Dziewczyny nabywały umiejętności gotowania, opieki nad zwierzętami gospodarskimi, 

jak również przędzenia i szycia. Dziewczynki na wsi uczyły się pracy na roli, a te 

zamieszkujące miasto przyglądały się profesji wykonywanej przez ojca starając się mu 

pomóc. Chłopcy częściej od dziewczyn starano się uczyć czytania i przekazywać im 

ogólne nauki, ponieważ miało im się to bardziej przydać w dorosłym życiu. Szybciej 

także w to życie wkraczali, ponieważ mogli się ożenić już w wieku czternastu lat. Wiek 

ten pozwalał także na zawarcie umowy o praktykę lub wyruszenie na uniwersytet, nie 

upoważniał jednak do tak ważnej funkcji, jak np. dziedziczenie ziemi. Dla tych, którzy 

uczyli się zawodu pod okiem mistrzów, był to niejednokrotnie moment zrobienia 

własnego dzieła i wstąpienie do cechu
138

.  

 

Rozwój filozofii 

W szkołach średniowiecznych popularyzowano scholastykę (od łacińskiego 

słowa schola oznaczającego szkoła). Nauka ta polegała głownie na uzasadnieniu prawd 

wiary na drodze rozumowej. Stworzony w średniowieczu nurt zwany tomizmem jest do 

dzisiaj podstawą oficjalnej nauki Kościoła katolickiego
139

. Wilhelm Peraldus (1200-

1280), przeor w klasztorze dominikańskim w Lyonie, napisał dzieło pt. O wykształceniu 
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książąt (7 tomów). W 5 tomie zawarł systematyczną naukę odnoszącą się do 

wychowania: celu kształcenia, nauczycielach, przedmiotach edukacji i wychowaniu 

fizycznym, nauczaniu dziewcząt i zagadnieniu wyboru zawodu. Głównie oparł się na 

Piśmie Świętym, dziełach Ojców Kościoła, a szczególnie na utworach św. Augustyna               

i św. Grzegorza Wielkiego.  

Ważną postacią dla średniowiecznej nauki był św. Albert Wielki (1206-1280) -

dominikanin, filozof, teolog, mistyk i przyrodnik. Zasłynął na gruncie teologii 

wykładając ją na Uniwersytecie Paryskim. Posiadał lekkość słowa, co sprawiło, że miał 

wielu słuchaczy. Był autorem programu studiów uniwersyteckich (w Kolonii)                           

i szkolnictwa dominikańskiego
140

. Był uczonym, komentatorem pism, a jego sława 

wynikała również, tuż obok erudycji z wielostronnych zainteresowań z zakresu teologii 

i filozofii. Miał rozległą wiedzę na temat filozofii żydowskiej i arabskiej, dlatego też 

często cytował poglądy innych autorów
141

.  

Kolejnym wielkim myślicielem był św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), jeden                

z najpotężniejszych umysłów wieków średnich. Już w czasach, kiedy żył nazywano go 

księciem scholastyki. O wychowaniu traktuje tylko przygodnie na kartach swoich dzieł 

teologiczno-filozoficznych, ale jego poglądy odznaczały się oryginalnością
142

. Filozofia 

św. Tomasza w sposób najpełniejszy została wyłożona w dziele Summa teologiczna,                 

a w szczególności w traktacie O celu ostatecznym, czyli szczęściu
143

. Określane mianem 

paedagogica perennis (pedagogiki wieczystej) stały się i pozostały do dziś filarem 

pedagogiki chrześcijańskiej
144

. Św. Tomasz z Akwinu wierzył w olbrzymie możliwości 

rozwojowe człowieka. Ogólną potencję zdolności do wszechstronnego rozwoju 

człowieka św. Tomasz nazywa za Arystotelesem entelechią. Pod wpływem otoczenia 

naturalnego, społecznego i kulturalnego siły wrodzone aktualizują się i rozwijają . Tego 

rodzaju przemiany nazywa rodzeniem się. Pierwszorzędnym środowiskiem 

wychowawczym dziecka jest dom rodzinny. Wszelkie nauczanie i uczenie się wspiera 

się z jednej strony na doświadczeniu zewnętrznym, zaś z drugiej strony – na 

subiektywnych doznaniach. W nauczaniu punktem wyjścia jest poznanie zmysłowe, ale 

wewnętrzny akt umysłu jest w stosunku do poznania zmysłowego dominujący. Z 
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zewnątrz uczeń doznaje tylko bodźców, zachęt, upomnień i pomocy do zainteresowania 

się przedmiotem nauki. Bodźce zewnętrzne aktualizują w uczącym się wrodzone 

zadatki wiedzy i umiejętności, tak, że tylko pośrednio uczymy się przez kontakt                       

z drugimi osobami i rzeczami, pośrednio zaś człowiek uczy się sam. Proces nauki 

porównuje do zabiegów lekarza w stosunku do chorego. Do zdrowia doprowadza go 

lekarz przez aktualizowanie w uczniach potencjalnego rozumu, co pobudza do 

samodzielnej aktywności
145

. Do poznania prawdy człowiek dochodzi dwiema drogami. 

Jedną z nich jest pouczenie ze strony innych, natomiast drugą stanowią własne badanie, 

osobiste studium. W takim przypadku nauczycielem mógł być zarówno człowiek, jak               

i Bóg. Dla otrzymania nauki od Boga potrzebna była modlitwa, od człowieka – 

słuchanie żywego lub pisanego słowa. Do samodzielnego uczenia się niezbędna była 

kontemplacja i logiczne rozumowanie. Programy szkolne według św. Tomasza powinny 

zawierać przedmioty powiązane ze sobą jednolitą myślą przewodnią, która doprowadzi 

uczniów do jednolitego światopoglądu. Od ucznia wymagał intensywnego 

współdziałania z nauczycielem w procesie nauczania. Z tego powodu nauczycielowi 

przypada tylko rola pomocnicza. Nauczyciel powinien posiadać niezbędną wiedzę, ale 

ma dominować u niego pokora, życie cnotliwe, wymowność i znajomość metod 

nauczania (jasność wykładu, krótkość, praktyczność oraz budzenie zainteresowań 

uczniów). Zachęcał do rozwijania samodzielnej aktywności badawczej, a równocześnie 

do nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem. Uważał, że 

między wiarą, a rozumem nie ma sprzeczności, głosił, że filozofia powinna służyć 

teologii, pomagać ludziom w zrozumieniu religii bronić jej przed przeciwnikami                      

i przygotować umysły młodzieży do obrony
146

. 

Warto wspomnieć także o Idzim z Colonny znanym również jako Idzi Rzymianin 

(ok. 1234 – 1316), który uczęszczał na wykłady św. Tomasza z Akwinu. Był 

augustianem oraz profesorem Uniwersytetu Paryskiego. Napisał dzieło pt.                             

O wychowaniu książąt będąc wychowawcą króla Francji, Filipa IV. Treść dzieła oparta 

jest nie na Piśmie Świętym i literaturze chrześcijańskiej, ale wyłącznie na racjonalnych 

wnioskach - tezach zaczerpniętych od Arystotelesa. Opisuje m.in. stosunek rodziców do 

dzieci, podkreśla obowiązek dobrego wychowania dzieci obu płci. Uwzględniał 
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wykształcenie intelektualne, moralne, fizyczne, co odróżnia go od innych pedagogów 

średniowiecznych, którzy nie doceniali kwestii wychowania fizycznego.  

Wymieniając myślicieli późnego średniowiecza nie można pominąć Jana Gersona 

(1363-1429). Był on nie tylko ważną osobą średniowiecznego świata nauki, ale również 

Kanclerzem Uniwersytetu Paryskiego. Na uwagę zasługują jego rozprawy: Wskazówki 

dla magistra Jana, nauczyciela syna króla francuskiego Karola VII i Rzecz                             

o prowadzeniu dziatek do Chrystusa. Podkreśla w nich ważność starannego 

wychowania religijnego. Pozytywnie zapatrywał się na rolę języka ojczystego w 

nauczaniu, był przeciwny karom cielesnym, a za łagodnością i środkami pozytywnymi, 

bo umysły młode wolą się dać prowadzić niż ciągnąć, wolą słyszeć pochwały, niż 

doznawać ostrych kar. Spowiedź chrześcijańską uznawał za dźwignię wychowania. 

Uważał, że do trwałych wartości pedagogiki wieków średnich należy idealizm życiowy 

oparty o wiarę i zasady etyczne, którego wyrazem było zainteresowanie się życiem 

wiecznym, przy równoczesnym zdyscyplinowaniu życia doczesnego
147

. 

 

Narodziny humanizmu 

Aby zrozumieć społeczność późnego średniowiecza należy prześledzić 

wydarzenia związane ze zwrotem myśli, ku człowiekowi. Warto podkreślić, że opisana 

zmiana myślenia była kluczowa dla podstaw rozwoju nauki myśl filozoficzna przybrała 

inny charakter przez wzgląd na rozwijający się zwrot ku człowiekowi. Widać to było 

bardzo wyraźnie we wszystkich dziedzinach. Jak już zostało wspomniane powyżej,                 

w nauczaniu sięgnięto do cywilizacji i osiągnięć starożytnych myślicieli. Wśród 

filozofów, którzy zostali ponownie docenieni szczególne zainteresowanie wzbudził 

Terencjusz żyjący w II wieku p.n.e. Humaniści szczególnie upodobali sobie sentencję 

wspomnianego filozofa, która mówiła, że „człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest 

mi obce”. To nowatorskie podejście wywróciło cały świat średniowiecznej Europy 

wokoło własnej osi
148

. Rewolucyjne myślenie nie odrzucało wiary chrześcijańskiej, ale 

zmieniło ośrodek swojego rozumowania. Wcześniejsze pojmowanie świata stawiało               

w centrum zawsze Boga, nowość polegała na tym, że na pierwszym miejscu pojawił się 
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człowiek i wszystko to, co jest z nim związane. Powszechny stał się pogląd stawiający 

w centrum właśnie możliwości człowieka, jego wolność, wartość i wiedzę. Co więcej 

sztuka będąca wcześniej rzemiosłem - dziełem ku chwale Boga - zaczęła być 

postrzegana jako wytwór geniuszu ludzkiego. Zwrócono uwagę na twórców kultury                  

i sztuki. Ludzie zaczęli inaczej patrzeć na świat. Humanizm w dużej mierze odbiegał od 

przyjętych wcześniej poglądów filozoficznych. Początkowa nauka została wzbogacona 

o refleksyjność. Studenci w nauczaniu po raz pierwszy mogli mieć własne przemyślenia 

i indywidualne interpretacje poznawanych tekstów
149

. Ludzie docenili wartość swojej 

egzystencji. Zauważyli, że życie jest zbyt krótkie, żeby poświęcić je całe na pracę                     

i modlitwę. Przypomnieli sobie, że mają wielkie możliwości, z których nie korzystają. 

Pozwolili na zaspokojenie swojej dociekliwości w wielu różnych dziedzinach nauk. 

Zaczęli głosić maksymę radości z życia tu na ziemi, które nabrało tym samym 

większego rozmachu. Mieszkańcy średniowiecznej Europy zaczęli rozwijać swoje 

zainteresowania, odeszli od umartwień, nieco mniej czasu poświęcili na pracę, więcej 

na własne potrzeby
150

. 

 

Późnośredniowieczne dzieła literackie 

Również na gruncie literatury dokonały się zmiany, które uznać możemy za 

znaki ewolucji i powolnego przejścia w stronę szeroko pojętego odrodzenia. Wśród 

wybitnych dzieł pojawiła się Boska komedia Dantego Alighieri napisana w latach 1308–

1321
151

. Po raz pierwszy z taką determinacją i świeżością osoba nie duchowna 

postanowiła wyobrazić sobie jak mogą wyglądać zaświaty w podziale na piekło, 

czyściec i raj. Co więcej w opisie tym ukazała się prawda tak już szeroko pojmowana w 

okresie późnego średniowiecza a mianowicie równość wszystkich wobec śmierci. Fakt 

ten został obrazowo ukazany w poszczególnych kręgach piekielnych, w których 

czytelnik spotkać mógł przedstawicieli każdego stanu. Nikt wcześniej nie ośmieliłby się 

możnych i dostojników Kościoła umieszczać tam, gdzie znajdują się ubodzy z 
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najniższego stanu społecznego
152

. Na ilustracji do opisanego piekła widzimy nagich 

pątników, którzy odbywają kary za swoje przewinienia w wielkim cierpieniu
153

. 

W poezji sukcesy odnosili: Francesco Petrarka i Giovanni Boccaccio. Autor 

Dekameronu, Boccacio, przedstawił ludzkie losy i tym samym pokazał, jakie człowiek 

mógł przyjąć postawy wobec „czarnej śmierci”. Jego opowiadanie określa życie na 

ziemi we wszystkich jego odsłonach, czyli pokazując rzeczywistość. Z jednej strony 

opisywał tragedie, które zawsze się gdzieś w bytowaniu ludzkim pojawiały, ale również 

pokazał przyjemności: ludzkie namiętności oraz budującą do działania miłość. Również 

Anglicy, tacy jak Geoffrey Chaucer (1343-1400) oraz William Langland (1330-1400) 

rozwijali zdolności pisarskie. We Francji z kolei znana i uznawana za wybitną była 

twórczość kobiety o włoskich korzeniach, Christine de Pisan (1364-1430). W XV wieku 

tworzył pochodzący z Walencji powieściopisarz Joanot Martorell, jak również 

walencyjski poeta Ausias March. W tym czasie powstały także kroniki: Llibre deles 

Feyts autorstwa Jakuba I
154

. 

 

Rozwój sztuki  

Koniec średniowiecza sprzyjał rozwojowi sztuki
155

, w której nadal dominował 

styl gotycki. Ogrom przestrzeni dostępnej w katedrach dawał możliwości, które z chęcią 

wykorzystywali artyści myślący o ulotności życia ludzkiego. Na ścianach powstawały 

monumentalne malowidła, zawieszano obrazy, fundowano tablice pamiątkowe 

(dziękczynne, memoria). W świątyni wciąż znajdowało się dużo miejsca na rzeźby, 

płaskorzeźby czy grobowce duchownych i ludzi, którzy byli uznawani za wybitne 

jednostki. Często takimi osobami byli władcy, fundatorzy kościołów, czy inni 

dobroczyńcy społeczności wiernych. Triumfy święciło malarstwo niderlandzkie, do 

którego należeli artyści tacy, jak Jan van Eyck (1390-1441), jak również Rogier van der 

Weyden (1399-1464).  

Ikonografia chrześcijańska coraz częściej służyła indywidualnej kontemplacji. 

Modlitwy zaczęły być odmawiane nie tylko w kościołach, czy kaplicach, ale także przy 

                                                           
152

 U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1994, s. 181–185; J. A. Gierowski, Historia Włoch, 

Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, s. 100–101. 
153

 A. McCall, The medieval underworld, London 1979, s. 86. 
154

 R. Hryszko, Libre de Sent Sovi. Katalońska średniowieczna książka kucharska, Kraków 2010, s. 9; K. 

Morawski, Dante, s. 238; K. Baczkowski, J. Smołucha, K. Stopka, Cywilizacja, s. 52; A. K. Turner, 

Historia Piekła, Gdańsk 2004, s. 111–112. 
155

 cf. J. Vegh, Malarstwo niderlandzkie XV wieku, Warszawa 1979, s. 12–13. 



62 

 

małych, prywatnych ołtarzykach. Sztuka z wyobrażeniami sakralnymi coraz częściej 

przeniosła się również do domów ludzi, których było na to stać. Często pozwalali sobie 

oni na zakupienie bogato zdobionych książek, obrazów lub innych cennych dzieł sztuki. 

Rozpowszechniane utwory miały w sobie wiele sugestywnych rysunków oraz rycin. 

Tworzone były modlitewniki wykorzystywane podczas indywidualnej kontemplacji. 

Najbardziej popularnym manuskryptem o bogato iluminowanych stronnicach są Bardzo 

bogate godzinki księcia de Berry. Jej autorem z dwunastoma przejmującymi obrazami, 

jest najprawdopodobniej francusko-flamandzki malarz Jacques Daliwe (1380-1416), 

który przybył do Francji z Niderlandów i pracował na dworze księcia de Berry. Obrazy 

te również dotykają problemu cierpienia. Najbardziej przejmującą wizją jest obraz 

przedstawiający zdjęcie ciała Jezusa z krzyża. Na wizerunku tym ukazany został dramat 

cierpiącej Matki Bożej i towarzyszącego jej św. Jana
156

.  

Wzrost zamożności społeczeństwa sprawił, że kupcy zaczęli być pasjonatami 

sztuki. Zamawiali oni portrety swoich rodzin, gromadzili bogato zdobioną biżuterię, 

szkatułki, czy większe kufry, jak również drogie ozdobne naczynia. Również znaleźć 

wśród tego bogactwa można było gobeliny, które produkowane miedzy innymi we 

Flandrii stały się alternatywą dla tych sprowadzanych z Bizancjum. Duże znaczenie                  

w rozwoju sztuki i kultury miały miasta Italii: Florencja, Siena, Rzym. W świeżym 

spojrzeniu na otaczającą rzeczywistość zmianę postaw reprezentowali włoscy artyści,   

w tym: malarze Giotto di Bondone (ok. 1266-1337)
157

, Duccio di Buoninsegna (1260-

1318)
158

, rzeźbiarze: Nicola (1220-1278) i Giovanni Pisano (1250-1314)
159

.  
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Rozwój przynależności do danej kultury i państw narodowych 

W nierozerwalnym związku z łaciną wykształciły się wspomniane już literackie 

języki narodowe
160

. Trzej wielcy pisarze Dante (1265-1321), Patrarka (1304-1374) oraz 

Boccaccio (1313-1375) pisali utwory w języku włoskim
161

. Pomimo powszechności 

łaciny wśród ludzi wykształconych już od XIV wieku zaczęły się pojawiać dzieła                  

w regionalnych dialektach, co znacznie przyczyniło się do rozwoju języków 

narodowych (m.in. włoskiego, angielskiego i francuskiego). Pozwoliło to na dotarcie do 

najniższych warstw społecznych. Coraz częściej języki ludowe stawały się nie tylko 

językami wykorzystywanymi w mowie, ale także w urzędach, korespondencji                          

i wymianie handlowej
162

. Wpływ na taki, a nie inny rozwój odrębności narodowej miał 

dalszy rozkwit szkolnictwa, począwszy od szkółek parafialnych do ówczesnych 

uniwersytetów. Znaczenie miały w tym zakresie także XIV wieczne biblioteki, przede 

wszystkim kościelne. Już w latach 50-tych XV wieku wynalazek druku spopularyzował 

się na tyle, że technika ta była wykorzystywana nie tylko na terenie zachodnich 

Niemiec, ale również w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Rozwinęła się także 

twórczość szeroko pojętych elit obejmując coraz to szersze tematy zainteresowania
163

. 

Początkowo książki były przepisywane ręcznie, ale zapotrzebowanie na coraz większą 

ich ilość oraz wysoka cena przyczyniły się do wykorzystywania techniki 

drzeworytniczej w procesie kopiowania. Technika polegała na wycinaniu w drewnie 

strony książki, która następnie była odbijana na papierze. Sposób został jeszcze bardziej 

udoskonalony w Holandii początkiem XV wieku. Drukarze zaczęli posługiwać się 

pojedynczymi, wyrzeźbionymi w drewnie literami, które można było wykorzystać do 

wytwarzania większej ilości stron. Nie tylko była to oszczędność czasu, ale również 

zmniejszenie dotychczasowych kosztów kopiowania. Prawdziwym przełomem                       

w historii książki było udoskonalenie przez Niemca. Jana Gutenberga, techniki,                    

w której zamiast elementów drewnianych zaczął wykorzystywać metalowe. Pierwsza 

książka w nowej technice została wydrukowane w 1457 roku
164

. Dzięki wynalazkowi 

druku książka stała się tańsza, przez co łatwiej dostępna. W XV powstawały w Polsce 
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pierwsze spisane genealogie rodowe, zapiski upamiętniające ważne wydarzenia 

publiczne, czy w końcu rozwinięta została działalność kancelarii różnych urzędów.  

Język narodowy był czynnikiem fundamentalnym sprzyjającym wzrostowi 

kształtowania się odrębności poszczególnych państw. Od około 1500 roku można 

mówić o wykształceniu się dojrzałego języka literackiego Polaków, jak również od tego 

wieku wzrosła liczba tłumaczeń dzieł oryginalnych, podobna sytuacja zachodzi również 

na obszarze Węgier, zwłaszcza w dziedzinie literatury religijnej. Świadomość narodowa 

mieszkańców krajów europejskich powstająca już wcześniej w wieku XIV – XV 

zaczęła przybierać formy bliższe „narodowi politycznemu”, „(…) obejmującego coraz 

szersze kręgi ludzi zaangażowanych we własne państwo, skupionych przy dynastii, 

zagrożonych przez innych. Obok języka szereg czynników sprzyjało tu wytwarzaniu 

pewnego rodzaju wspólnoty. Ważny był mit pochodzenia starannie podtrzymywany 

przez erudytów, tradycja historyczna – pamięć o postaciach – symbolach                                 

i wydarzeniach frapujących wyobraźnię, uznani za własnych święci patronowie 

pamiętający o „swoich” krajach zwłaszcza w trudnych momentach, oczywiście religia 

chrześcijańska już „zadomowiona” i obrosła „swojskością”. Jest to także odbicie leku, 

który dotyka Europę, obawiającą się zagrożenia ze strony Turcji
165

”.  

 

Wierzenia ludowe 

 Pomimo przyjęcia chrześcijaństwa w Europie wciąż praktykowane były 

wcześniejsze rytuały. Często stare wierzenia łączono z nowymi, wykorzystując np. 

święconą wodę, by pokropić przedmioty z magnesami, by lepiej służyły                                  

do wyszukiwania zagubionych przedmiotów
166

. Jak podkreśla Bohdan Baranowski 

granica pomiędzy religią a demonologią była zawsze niewyraźna, wręcz zatarta i trudna 

do przeprowadzenia. Wiele religii (prymitywnych, jak również tych bardzo 

rozwiniętych) dopuszcza istnienie tzw. demonów (z greckiego dajmon)
167

. W tradycji 

greckiej słowo to miało wiele znaczeń, mogło odnosić się do zmarłych dusz, to samo 

słowo oznaczać mogło mniej znaczące duchy matury lub jej moce. Znana była również 

interpretacja, że mówiąc demon ma się na myśli bogów olimpijskich. Pomimo tego, że 

stworzenie to mogło działać dobrą lub złą siłą, to jednak przyjęło się, że głównie jest 

przedstawicielem zła. Chrześcijaństwo również potwierdzało istnienie aniołów oraz 
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demonów (a nawet diabłów i ich pomocników). Co więcej pomimo powszechności 

chrześcijaństwa jeszcze przez wiele pokoleń istniała tuż obok obowiązującej wiara 

dotycząca dawnych pogańskich religii
168

.  

 

Herezje średniowieczne 

 Człowiek średniowiecza, jak to określił J. Le Goff, żył w obsesji grzechu. Być 

może właśnie to było przyczyną tak dużej obawy przed herezją napędzającą strach                   

i burzącą ład społeczny, ponieważ była ona odstępstwem od obowiązujących dogmatów 

Kościoła
169

. Pomimo zawziętej walki chrześcijaństwa z herezją powstawały nowe grupy 

interpretujące Pisma Ojców Kościoła oraz Biblię w zupełnie nowy sposób
170

. Duże 

znaczenie miała tu herezja waldensów, albigensów, husytów jak również reforma 

protestancka, zmieniająca całkowicie, jak się wtedy wydawało, świat chrześcijański.
171

 

To niebezpieczeństwo było na tyle duże, że Kościół postanowił znaleźć sposób, aby 

poradzić sobie z ogarniającą trwogą, podzielił jeden wielki potężny strach, na mniejsze 

– bardziej realne i mniej groźne.  

 

Święta inkwizycja  

Już w XIII wieku z polecenia papieża Grzegorza IX została powołana specjalna 

instytucja mająca na celu ściganie heretyków i ich zwolenników zwana świętą 

inkwizycją od inquisitio, co oznacza w języku łacińskim „poszukiwać, badać”. 

Duchowni zwani inkwizytorami, którzy działali w tej organizacji dostali uprawnienia do 

„(...) ścigania herezji, prowadzenia procesu, wydawania wyroku oraz wymierzania kary 

(...)
172

”. Osoby, które dostały przyzwolenie na działanie w imieniu papiestwa zostały 

nazwane inkwizytorami. Mieli oni dużą swobodę działań, ponieważ nie wymagano od 

nich posłuszeństwa wobec miejscowych biskupów, a co więcej sami mogli zażądać 

pomocy w swoich działaniach od instytucji kościelnych oraz świeckich. Była to 

papieska misja poszukiwania herezji, którą mieli sprawować wyznaczeni zakonnicy 

należący do wielkich zakonów żebraczych. Począwszy od XIII wieku podstawy prawne 

ulegały zmianom i poszerzeniom, ale w dużej mierze opierała się na wcześniejszych 
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doświadczeniach Kościoła oraz normach prawnych, które instytucja kościelna powołała 

podczas walki z herezjami. Od XIII wieku zaczął funkcjonować proces inkwizycyjny, 

co usprawniło walkę z herezją
173

. Sędzia mógł w tym przypadku zarządzać 

dochodzenia, przesłuchiwać świadków, wnosić zażalenia i wydawać wyroki. Papież 

Grzegorz IX na tych nowych zasadach w roku 1231 uchwalił dwa listy pozwalające na 

dochodzenie w sprawie herezji Konradowi z Marburga oraz dwóm dominikanom                     

z Ratyzbony. W obydwóch przypadkach osobom duchownym zostały udzielone 

specjalne przywileje sędziowskie. Coraz większe zaostrzenia wydawane przez papieża 

dla heretyków doprowadziły w 1231 roku do ustanowienia kary śmierci na stosie. 

Doświadczenia papiestwa w zwalczaniu herezji pokazywały, że zakon dominikanów 

doskonale nadawał się do prowadzenia walki z innowiercami. Było to przyczyną 

rozwoju zakonu, jego wsparcia finansowego oraz duchowego przez papiestwo. W roku 

1233 papież powołał przełożonych zakonów dominikańskich, by wybrali osoby, które 

nadawałyby urząd inkwizytora. Pierwszy oficjalny proces odbył się w 1233 roku                    

w Tuluzie gdzie dwóch dominikańskich inkwizytorów skazało na śmierć Jana Textora. 

Rozwój poszukiwania i karania czarownic nastąpił w 1484 roku, kiedy papież 

Innocenty VIII upoważnił dwóch dominikanów Heinricha Krämera (1430-1505)                      

i Jakoba Sprengera (1436-1495) do ścigania uprawiania czarów w imieniu Kościoła 

katolickiego. Polowanie na oblubienice szatana rozpoczęto od południowych 

Niemiec
174

.  

 Sądy świętej inkwizycji mogły nakładać kary, których konsekwencją mogło być 

spalenie na stosie oraz konfiskata dóbr skazanej osoby. Uczonych, którzy działalni 

niezgodnie z przyjętymi prawdami zamykano w więzieniach. Angielski filozof Roger 

Bacon (1214-1292) za swoje poglądy przebywał czternaście lat w więzieniu 

kościelnym. Działania inkwizycji polegały także na paleniu dzieł filozofów, czy innych 

myślicieli, których dzieła były niezgodne z nauką Kościoła. Jak czytamy w utworze                

J. P. Dedieu pt. Inkwizycja papiescy inkwizytorzy „(…) palili jednorazowo po kilka lub 

kilkanaście wozów bezcennych rękopisów, niejednokrotnie wraz z ich autorami.                     
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W roku 1410 arcybiskup praski jednego tylko dnia spalił dwieście rękopisów dzieł 

wybitnego reformatora i patrioty angielskiego Wiklefa
175

”. 

Powstała realna możliwość walki człowieka z ogarniającym strachem przed 

ingerencją zła w życie, i tym samym poradzenia sobie z tym przytłaczającym, 

paraliżującym uczuciem dotyczącym obawy przed działalnością wysłanników szatana. 

Aby wytłumaczyć istnienie innowierców, czy też rozprzestrzenianie się odmiennych od 

chrześcijaństwa religii, uwagę zwrócono na szatana i na jego ingerencję we wszystkie 

nękające społeczeństwo wydarzenia. Heretycy wedle nauk Kościoła, jako jego 

wysłannicy, niczym stado wilków, burzyli spokój ludności. Pod pretekstem zwyciężania 

zła dobrem instytucja kościelna zniszczyła wszystkie zalążki myślenia niezgodnego               

z jej nauczaniem
176

. 

 

Problemy Kościoła katolickiego 

Bogacenie się duchowieństwa oraz jego chęć do posiadania dóbr doczesnych 

były przyczyną powstania dwóch największych ruchów heretyckich – waldensów             

i katarów. Nie oznacza to, że były to jedyne ruchy heretyckie, ale z pewnością wywarły 

największy wpływ na społeczeństwo późnośredniowieczne i tym samym stanowiły 

największe zagrożenie dla Kościoła.  

Twórcą ruchu waldensów, był bogaty kupiec z Lionu - Piotr Waldo (1140-

1218), od którego powstała nazwa. Sprzedał swój majątek i rozdał pieniądze ubogim. 

Dążył on do dobrowolnego ubóstwa na wzór pierwszych chrześcijan.  

Drugą grupą heretycką byli katarzy, zwani również albigensami od miasta Albi 

we Francji. Wierzyli oni w istnienie dwóch bogów dobrego oraz złego, uznawali, że 

istnieje wędrówka dusz, odrzucali sakramenty i dogmaty Kościoła. Uważali, że wszelka 

materia była dziełem tego złego boga. Wykluczali małżeństwo, ponieważ dążyło jak 

uważali, do tworzenia nowych niewolników materii. Zostali wyniszczeni w wyniku 

wypraw krzyżowych skierowanych przeciw nim. Po krucjacie przeciwko albigensom            

w latach 1209-1229 i upadku ostatniej katalońskiej twierdzy Montesegur w 1244 roku 

kataryzm mógł znaleźć spokój jedynie w Italii (przebywali m. in. w Weronie), pomimo 

tego, że i tam działała Inkwizycja
177

. Walka z katarami nie była łatwa dla Kościoła 
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katolickiego przez wzgląd na ich powiązania we wszystkich warstwach społecznych,            

w tym także wśród osób sprawujących władzę
178

. 

Niezadowolenie z działań papiestwa, posiadania wielu dóbr materialnych                       

i przywilejów doprowadziło do otwartej krytyki ze strony teologów uniwersyteckich. 

Głos zabrał Jan Wycliffe (1330-1384), profesor uniwersytetu w Oksfordzie, który pod 

wpływem nauk św. Augustyna (354-430) oraz poglądów Joachima z Fiore (1135-1202) 

postulował powrót do prawdziwych wartości chrześcijańskich. Zaczął on podważać 

doktrynę i ustrój kościoła, uważając całą hierarchię za niepotrzebną
179

. Prawdziwym 

źródłem wiary było dla niego Pismo Święte, które zaczął tłumaczyć na język angielski. 

Poglądy Wycliffe poparł Edward III będący w konflikcie z papiestwem z powodu 

odmowy płacenia świętopietrza. Początkowo wsparcie znalazł również po stronie 

szlachty angielskiej liczącej na udział w zyskach z sekularyzacji dóbr kościelnych.              

W późniejszych latach ze względu na działalność zwolenników Wycliffa oraz z powodu 

poparcia powstańców chłopskich w 1381 roku szlachta odstąpiła od wspierania 

reformatora. Ostatecznie synod w Londynie w 1382 roku potępił naukę Wycliffa             

i nakazał mu opuszczenie uniwersytetu. Sprzeciw wobec bogacenia się kleru oraz 

nadużywania praw przeniósł się również na inne ośrodki naukowe. Także na 

uniwersytecie w Pradze kaznodzieje czescy oraz niemieccy popierali tezy propagowane 

przez Wycliffa
180

.  

Na początku XV wieku w Czechach narastał konflikt społeczny, ekonomiczny                   

i religijny. Wśród patrycjatu i hierarchii duchownej i możnowładztwa przeważali 

Niemcy, natomiast Czesi mieli ograniczone prawa polityczne w państwie. Rektor 

Uniwersytetu praskiego – Jan Hus (1370-1415) wystąpił przeciwko nadużyciom                    

w Kościele, co więcej chciał wprowadzić język czeski do liturgii. Jego praca łącząca 

ruch reformatorski ze środowiskiem akademickim była dla ludzi autentyczna przez 

wzgląd na jego pobożne i skromne życie nieprzejawiające próżnych ambicji
181

. Król 

Niemiec, Zygmunt Luksemburski (1368-1437) wezwał Husa na sobór do Konstancji 

gwarantujące mu bezpieczeństwo osobiste. Hus udał się na spotkanie, ale został 

aresztowany w 1415 roku, uznany za heretyka i spalony na stosie
182

. Po Janie Husie 
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pozostało jednak wielu jego zwolenników zwanych husytami. W 1417 roku ogłosili oni 

tzw. Cztery Artykuły Praskie, domagali się w nich prawa swobodnego głoszenia 

ewangelii, komunii pod dwoma postaciami dla wszystkich wiernych, sekularyzacji dóbr 

kościelnych oraz karania grzechów śmiertelnych przez świeckie sądy. Zwolennicy Jana 

Husa nie uznali również prawa do objęcia tronu po zmarłym Wacławie IV przez 

Zygmunta Luksemburskiego, który chciał zdobyć koronę Czech zbrojnie. Ruch husycki 

podzielił się na dwa odłamy: umiarkowany (kalikstynii) oraz radykalny (taboryci). 

Zygmunt Luksemburski nie zdołał pokonać w walce zbrojnej husytów. Na początku 

walki zawarł przymierze z kalikstynami uznając Cztery Artykuły Praskie. W 1434 roku 

po zawarciu tej ugody kalikstyni w bitwie pod Lipanami pokonali taborytów. Był to 

koniec radykalnego ruchu husyckiego, a Zygmunt Luksemburski został królem 

Czech
183

.  

 

 

1.4 Sposoby spędzania wolnego czasu  

 

 Średniowiecze to nie jedynie czasy, w którym jedynym zajęciem większości 

społeczeństwa była ciężka praca i wznoszenie modlitw do Boga. Zmierzch 

Średniowiecza to nie tylko ból, strach i lęk o przyszłość, ale również początek 

dostrzegania pozytywnych aspektów życia. Zapewne społeczeństwo końca 

średniowiecza nie miało aż tak wielu rozrywek do wyboru, jak znane nam 

współcześnie, ale potrafiło wykorzystać każdą wolną chwilę. Warto już na samym 

początku rozważań podkreślić, że rozrywki były ściśle uzależnione od stopnia 

zamożności oraz pozycji prawnej i społecznej danego człowieka
184

. Sposób spędzania 

czasu władców z pewnością różnił się od zainteresowań duchowieństwa, czy 

mieszczaństwa, inaczej bawiła się szlachta (wcześniej rycerstwo), a już w zupełnie inny 

sposób wolny od pracy czas spędzali chłopi. Rozrywki średniowieczne można podzielić 

dodatkowo na dwie grupy, na te, które były charakterystyczne dla danej grupy 

społecznej oraz na dostarczające rozrywki każdemu człowiekowi.  
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Świętowanie było powiązane z uroczystościami rodzinnymi. Do ważnych 

obrzędów zaliczano zmówiny, po których wyprawiano w domu, ratuszu bądź                         

w klasztorze (w zależności od zamożności) ucztę zaręczynową. Przed ceremonią ślubu 

urządzano tradycyjne zabawy i odprawiano specjalne obrzędy, które często trwały kilka 

dni. Dzień ślubu rozpoczynał się poranną mszą, młodzi udawali się do kościoła                     

w towarzystwie rodziny i przyjaciół, gdzie odbywały się zaślubiny. Po dopełnieniu tego 

ważnego kościelnego ceremoniału orszak weselny kierował się do domu rodziców 

panny młodej, gdzie odbywało się wesele trwające czasami nawet kilka dni. Tradycją 

zachodnioeuropejską było przekazywanie młodej parze prezentów od gości.                        

W przypadku zamożnych rodzin prezenty stanowiły czasami sporą wartość. Takie 

uroczystości były okazją do rozrzutności, dlatego przyjęcia weselne również zostały 

uwzględnione w ustawie Kazimierza Wielkiego wydanej dla Krakowa w 1336 roku. 

Kolejną okazją do ucztowania były chrzciny związane z przyjściem na świat dziecka. 

Również na pogrzebach wydawano uczty nazwane stypami. W ceremoniach tych brali 

udział krewni oraz przyjaciele zmarłego. Z powodu częstego nadużywania alkoholu ze 

smutnego nastroju często przechodzono do wesołej zabawy
185

. 

 

Święta kościelne oraz świeckie 

 O rozmachu organizowanych uroczystości w dużej mierze decydowała 

zamożność państwa lub miasta, w którym odbywała się ceremonia. W Wenecji święta 

organizowane były także w dniu patrona miasta lub kościoła. Ze wszystkich miast 

europejskich najliczniejsze i najbardziej huczne uroczystości miały miejsce w Wenecji. 

Organizowanie publicznych uroczystości było ważnym wydarzeniem, świadczy o tym 

fakt powołania w XV wieku specjalnego urzędu odpowiedzialnego za przygotowanie 

każdej uroczystości, zwany Magistrato alle Pompe
186

.  

Czas odpoczynku ustalał kalendarz liturgiczny, który wyznaczał święta 

krzyżujące się z cyklami siewów i zbiorów. Chrześcijanie czcili święta przedstawione 

różnymi etapami życia Chrystusa. Inne były również dni świąteczne poświęcone Maryi 

Dziewicy oraz różnym świętym
187

. Dla człowieka średniowiecza utrudzonego 

                                                           
185

 T. Manteuffel, Kultura, s. 187-189, 190. 
186

 D. Quirini - Popławska, Italia mia. Studia z dziejów Italii i powiązań polsko - włoskich w późnym 

Średniowieczu i Renesansie, Kraków 2016, s. 387 – 392; cf. D. Quirini - Popławska, Urbs populissima, 

opulentisssima, liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji?, Kraków 1997, s. 

212. 
187

 M. E. Wiesner - Hanks, Early modern Europe, s. 41. 



71 

 

codzienną ciężką pracą odpoczynek był ważną częścią życia. Często związany był                  

z uroczystościami kościelnymi. W XIII wieku potrzebę odpoczynku i zabawy 

połączonej z refleksją religijną postulowali dominikanie. Rozpowszechnili oni wśród 

ludności, głównie miejskiej, formę procesji religijnych
188

. W roku 1450 wśród świąt 

obchodzonych w chrześcijańskiej Europie Zachodniej można było doliczyć się aż 

pięćdziesięciu dni uznawanych, jako święta (bez uwzględnienia niedziel)
189

. 

We Florencji obchodzone było święto patrona, które miało wiele zadań: 

zaznaczenie pozycji, publiczną ceremonię oraz utworzenie poczucia wspólnoty.                    

W miastach włoskich szczególnie kultywowano uroczystości na cześć patronów miasta 

i komuny, w których uczestniczyły również władze. Każde miasto miało swojego 

patrona i dzień, w którym świętowano jego wspomnienie. Dla przykładu w Bolonii 

organizowano uroczystości na cześć trzech świętych: Dominika, Petroniusza oraz 

Prokula. W Mediolanie natomiast wspominano św. Ambrożego, w Modenie – św. 

Geminiano, w Weronie – św. Zenona, w Wenecji – św. Marka, a we Florencji św. Jana 

Chrzciciela
190

. 

  

Widowiska i ich obserwatorzy 

  Miejscem, w którym często odbywały się różnego rodzaju uroczystości, zawody 

oraz ważne dla społeczności wydarzenia był plac miejski. Na przykładzie Wenecji 

wiemy, że w takich miejscach organizowano m.in. turnieje, czy walki byków. 

Wydarzenia tego typu były specjalnie przygotowywane, dekorowane w taki sposób, by 

wzbudzać ciekawość i gromadzić jak największą liczbę zainteresowanych widowiskiem 

osób. Mieszczanie gromadzili się zazwyczaj wokół placu, a najbogatsi przyglądali się 

wydarzeniu z okien budynków, lub specjalnie dla nich przygotowanych miejscach na 

placu. Zazwyczaj były to bardzo wystawne uroczystości, ponieważ miasta prześcigały 

się w dążeniu do ukazania jak największego bogactwa
191

.  

Rangę wielkich ceremonii miały święta państwowe. Co należało do takich 

obchodów? Otóż były to wszelkiego rodzaju rocznice bitew ważnych dla danego 

państwa. Co zazwyczaj świętowano? Najczęściej były to rocznice upamiętniające 
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ważne wydarzenia historyczne takie jak odniesione zwycięstwa lub przyznane miastu 

uprawnienia. Okazją do celebrowania były także święta kościelne
192

. Oprócz 

uroczystości obchodzonych wszędzie występowały również takie, które były związane 

z danym obszarem czy miastem. W Wenecji dla przykładu hucznie obchodzono 

wspomnienie św. Marka, który był jednocześnie patronem tego miasta. Uroczystości 

odbyły się również w dniach, kiedy Kościół katolicki wspominał świętych: Marię 

Dziewicę, Stefana, Jana Ewangelistę, Wawrzyńca, Michała, Marcina, oraz Mikołaja. 

Nie można zaprzeczyć, że im bogatsze społeczeństwo tym więcej organizowano zabaw 

i rozrywek, które były przedmiotem zainteresowania. Najwystawniejszymi 

uroczystościami mogła poszczycić się Wenecja będąca jednym z najbogatszych państw 

średniowiecznej Italii. Otóż w mieście tym w trosce o świętowanie mieszkańców                     

i przybyszów zagranicznych zadbano o odpowiednie przygotowanie uroczystej oprawy 

świąt państwowych i kościelnych. W tym celu powołano w 1476 roku specjalny komitet 

zajmujący się organizacją uroczystości (tzw. Provveditori alle Pompe). Miał on na celu 

przygotowanie całości obchodów począwszy od scenariusza wydarzenia, poprzez jego 

oprawę plastyczną.  

Również we Florencji chętnie uczestniczono w świętach państwowych, podczas 

których tłumy wypełniały place. Najbardziej zaludnionymi częściami miasta był teren 

wokół kamiennego mostu przez Arno - Ponte Vecchio, okolica spichlerza komunalnego 

zwanego Or San Michele oraz Stary Rynek (Mercato Vecchio). W miastach 

niemieckich także świętowano. Popularną datą był 1 maja, ponieważ obchodzono wtedy 

święto wiosny
193

. 

Przytaczając wyniki badań Danuty Quirini-Popławskiej czytamy w Italia mia. 

Studia z dziejów Italii i powiązań polsko - włoskich w późnym Średniowieczu                           

i Renesansie następujące słowa dotyczące świąt kościelnych obchodzonych w Wenecji: 

„Święta religijne - takie jak dzień 3 maja obchodzony na pamiątkę odnalezienie Krzyża 

Świętego, 25 czerwca, gdy celebrowano datę odnalezienie ciała św. Marka, 

Wniebowstąpienie i rocznica Zaślubin Morza przez dożę i Signorę, Zielone Świątki, 

Boże Ciało oraz Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii - nabierały rangi 

uroczystości państwowych. Szczególnie wyróżniał się dzień 2 lutego - święto delle 

Marie, przypominające, wedle legendy, porwanie przez piratów narentańskich w 943 r. 
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dwunastu dziewic z kościoła św. Piotra na wyspie Castello. Wówczas doża Pietro 

Candiano III na czele weneckiej floty podążył w ślad za porywaczami i uwolnił 

porwane dziewczęta
194

”. Pomijając pobożność mas należy podkreślić, że państwo                  

w skuteczny sposób podporządkowało swoim interesom Kościół. W dużej mierze 

obchodzone uroczystości miały charakter polityczny, ale przypadały na dni świąt 

kościelnych
195

.  

 Turnieje również były bardzo spektakularnym wydarzeniem. Turniej rycerski 

Fontaine des pleurs (Fontanną łez), który miał miejsce w Chalon-sur-Saône we Francji 

w latach 1449-1450 jest bardzo ciekawym przykładem rozrywek tego typu. Odbywał 

się przed trybuną, na której zasiadał najważniejszy uczestnik wydarzenia. Zazwyczaj 

był to król, księżna oraz ludzie dworu. W opisywanym turnieju na Wyspie Świętego 

Wawrzyńca leżącej na Sonie w pobliżu Chalon-sur-Saône zbudowano pawilon, a nad 

nim wizerunek Najświętszej Panienki. Przed pawilonem ustawiono kukły. Jedną z nich 

była panna z włosami do ramion w długiej sukni z ozdobami przypominającymi łzy. 

Opiekowała się jednorożcem, który miał zawieszone u szyi trzy tarcze wyglądające jak 

zalane łzami. Każda tarcza miała inny kolor, który sugerował, jaką broń wybierze 

walczący. Rycerz biorący udział w turnieju miał do wyboru kolor biały, fioletowy oraz 

czarny, co odpowiadało w tej samej kolejności walce na topory, miecze lub kopie.                

Na wyspę pierwszego dnia miesiąca przybywał herold, żeby nadzorować tarcze. 

Zapisywał on na tarczach, imię rycerza, który chciał walczyć wybraną bronią oraz 

sprawdzał jego szlacheckie pochodzenie. Herold wyznaczał również termin, w którym 

rycerze stawali w szranki, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nagrodą dla 

zwycięscy turnieju w swojej kategorii był złoty topór, złoty miecz lub złota kopia. 

Przegrany w walce na topory rycerz dostawał złotą bransoletę z zamkiem. Musiał ją 

nosić przez rok lub do czasu, kiedy spotka damę posiadającą klucz do jego rozpięcia. 

Podobne kary były również przewidziane w pozostałych dwóch kategoriach.                      
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Po zakończeniu turnieju zorganizowano wielką ucztę, podczas której rozdawano 

nagrody. Jako przekąskę zaserwowano dokładne odzwierciedlenie Chalon-sur-Saône 

wraz z mostem prowadzącym na wyspę Świętego Wawrzyńca i znajdującym się tam 

pawilonem. Było to wielkie i wystawne wydarzenie trwające rok. Zazwyczaj 

uroczystości tego typu odbywały się około tygodnia. Podobnych zabaw było bardzo 

wiele, a ich uczestnicy musieli przyjąć ryzyko odniesienia obrażeń, a nawet śmiertelnej 

rany. Stający do szranki rycerz bronił honoru swojego i wybranki serca. Pod koniec 

XIII wieku na popularności zyskały indywidualne walki na kopie
196

.  

 Urządzane w mieście widowiska były bardzo popularne i gromadziły wokoło 

wydarzenia rzesze obserwatorów. Mieszkańcy wychodzili na ulice żeby zobaczyć, co 

dla nich przygotowało miasto, do którego zjeżdżali się nawet widzowie z dalekich 

zakątków. Wśród przygotowanych imprez trzy razy do roku organizowano zawody 

strzeleckie. Brali w nich udział młodzi chłopcy, dla których występ był jednocześnie 

demonstracją ich zręczności. Władze miasta z chęcią organizowały zawody 

zręcznościowe, ponieważ zachęcały one chłopców do ćwiczeń, co przekładało się na 

przygotowanie poniekąd wojskowe, na wypadek konieczności walki lub obrony miasta. 

Demonstracja zręczności odbywała się również podczas turniejów walk na kije i pięści. 

Dodatkową atrakcją było miejsce organizowania takich przedstawień, a mianowicie 

mosty. W momencie, kiedy jeden z zawodników przegrywał, wpadał do wody. Inne 

widowiska również ćwiczyły zręczność uczestników. Jedne z zawodów polegały na 

tym, że ludzie ustawiali się w kształt piramidy, jeden na drugim na chwiejnej 

drewnianej podstawie. Organizowano też regaty, w których już od XV wieku mogły 

uczestniczyć również kobiety
197

.  

Także karnawał był okazją do świętowania i odpoczynku. Podczas jego 

obchodów świętowano w pałacach i na placach, a zabawa obejmowała całą społeczność 

miasta, w której uczestniczyli wszyscy - bogaci i biedni. Największym i najbardziej 

wystawnym był ten organizowany w Wenecji. Początkowo pochód ludzi przebranych w 

wystawne kostiumy miał charakter ściśle religijny. Natura tej uroczystości sprawiła, że 

bardzo szybko z religijnej przybrała charakter świecki. Były to wydarzenia ukazujące 

największy przepych miast oraz podkreślające artyzm starannie przygotowanych 
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korowodów
198

. Także Rzym mógł się poszczycić wspaniałą organizacją karnawału. 

Podczas obchodów tego święta nie tylko ulice oblegane były przez barwne korowody, 

ale organizowano również wyścigi konne, także z udziałem innych zwierząt. Jacob 

Burckhardt opisuje te wydarzenia następująco: „Za Innocentego VIII rozwinął się w 

całej pełni już poprzednio występujący zdrożny obyczaj kardynałów; podczas 

karnawału 1491 roku posyłali sobie nawzajem rydwany pełne wspaniale przebranych 

masek, buffonów i śpiewaków, deklamujących skandaliczne wiersze; towarzyszył im co 

prawda orszak jeźdźców
199

”. 

Zabawy odbywały się nawet kilka tygodniu. Ludzie uczestniczący w imprezie 

przebierali się i zakładali maski, które w XV wieku były bardzo rozpowszechnione. 

Warto tutaj dodać, że pomimo zabawowego charakteru przebrań został on 

wykorzystany przez ludzi niebezpiecznych. Wiemy, że w 1463 roku dekret wydany 

przez dożę Cristofora Mora zabraniał używania masek, ponieważ osoby, które nosiły 

takie przebrania niejednokrotnie popełniały przestępstwa, a z powodu ich 

zamaskowania nie można było zidentyfikować złoczyńcy. Skoro więc został wydany 

zakaz problem musiał być poważny
200

. Należy podkreślić, że miasto średniowieczne nie 

było oświetlone, pełno było ciemnych ulic. Jednak w trakcie nadzwyczajnych 

uroczystości i festynów mieszczanie umieszczali przed domem pochodnie, które 

oświetlały ulice
201

. Jak czytamy w Kulturze Odrodzenia we Włoszech: „Niezależnie od 

uroczystości karnawałowych Rzymianie, zdaje się, pierwsi zrozumieli piękno pochodu 

z pochodniami. Kiedy Pius II w 1459 roku wrócił z kongresu w Mantui, cały lud na 

koniach oczekiwał go z pochodniami, zataczając świetlne kręgi koło pałacu 

papieskiego
202

”. 

 

Rozrywki władców 

 Jeśli weźmiemy pod uwagę Polskę, to już Jan Długosz w Rocznikach czyli 

Kronikach Sławnego Królestwa Polskiego wspominał o zamiłowaniu Bolesława 

Wstydliwego jak również Władysława Jagiełły do polowań
203

. Innym źródłem 
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potwierdzającym skłonność władców do organizowania łowów jest opis, jakich 

czynności powinien się wyzbywać władca idealny. Jednym z takich dzieł jest 

Kopiariusz włocławski znajdujący się obecnie w zbiorach krakowskiej Biblioteki 

Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, a pochodzący 

prawdopodobnie z przełomu XIV-XV wieku. Według Mieczysława Gębarowicza oraz 

Krzysztofa Kuczyńskiego autorem dzieła był prawdopodobnie pisarz grodzki krakowski 

Jerzy alias Jurga z Chrostowa. Otóż z przytoczonego utworu dowiadujemy się, że 

władca nie powinien brać udziału w polowaniu, ponieważ jego rolą jest stanie na straży 

porządku prawa, czyli rozwiązywanie sporów i dbanie o utrzymanie pokoju. Skoro więc 

została zwrócona uwaga na to zajęcie, musiało być ono popularne wśród władców
204

. 

Co więcej jest to kolejne potwierdzenie, że najbogatsi spędzali czas właśnie w taki 

sposób.  

Ważnym elementem uroczystości publicznych był taniec
205

. 

 Gra w szachy i kości była ulubionym zajęciem Władysława Jagiełło. 

Zagorzałymi miłośnikami rozgrywek szachowych byli książę Witold, stryjeczny brat 

Jagiełły oraz Kazimierz Jagiellończyk. Jak wynika z ustaw synodalnych ustanowionych 

na przestrzeni XIII-XV wieku gra w szachy i kości była popularna również wśród 

duchowieństwa, co starano się wyeliminować przez wzgląd na hazardowy charakter tej 

rozrywki
206

.  

 Jak spędzano czas na dworach królewskich i książęcych? Zazwyczaj 

organizowano turnieje rycerskie, polowania oraz uczty. Marcin z Touru's za 

preorganizatora pierwszych zawodów tego typu uznaje Geoffroy de Preuilly. Pierwsze 

formy turnieju rycerskiego odbywały się w latach sześćdziesiątych XI wieku. Nie były 

jedynie sposobem na spędzanie wolnego czasu. Dawały również rycerzom możliwość 

pierwszych starć zbrojnych w pełnym umundurowaniu, co było świetną formą ćwiczeń 

przed prawdziwą walką. Rycerze chętnie wykorzystywali zabawę celem wyćwiczenia 

swoich umiejętności. Najbardziej popularną formą spędzania czasu była zabawa                    

z manekinem. Nazwa rozrywki wzięła się od kukły, która miała w jednej ręce kij lub 
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miecz, natomiast w drugiej tarczę. Zabawa polegała na tym, żeby trafić manekina 

dokładnie w pierś. Wycelowanie w inne miejsce powodowało gwałtowne odwrócenie 

kukły i bolesne uderzenie przeciwnika.  

 Władcy często organizowali uczty, na które zapraszali ważne osobistości. 

Relacja Jeana de Joinville zawarta w książce pt. Czyny Ludwika Świętego króla Francji 

opisuje jedną z takich uroczystości, czytamy tam: „(…) król urządził wielkie 

zgromadzenie swoich wasali i krewnych w Saumur w Andegawenii. (...) przy ścianie 

klasztoru, gdzie zasiadał król, otoczony przez rycerzy, którzy zajmowali wielką 

przestrzeń, jadło jeszcze przy stole dwudziestu biskupów lub arcybiskupów (...). Na 

skraju wirydarza, z drugiej strony, byli kucharze, podczaszy, piekarze i szafarze, aby 

służyć przed królem i królową mięsem, winem i chlebem. I we wszystkich innych 

skrzydłach i na wewnętrznym dziedzińcu jadła tak wielka ilość rycerzy, że nie umiałem 

ich policzyć. I słusznie mówili ludzie, że nigdy nie widzieli tylu szat ze złotego sukna              

i atłasu na jednej uroczystości, jak na tej, która tam się odbyła, i mówiło się, że było tam 

trzy tysiące rycerzy
207

”.  

 W Hiszpanii biesiadowanie miało na celu nie tylko pogłębienie więzów 

rodzinnych, ale również pokazanie zajmowanego przez gospodarza statusu 

społecznego. Rafał Hryszko w książce pt. Libre de Sent Sovi. Katalońska 

średniowieczna książka kucharska pisze następująco: „Wykorzystywanym w tym celu 

instrumentem była wystawna sala oraz jej luksusowe wyposażenie, co wydatnie 

podkreślało ekskluzywność serwowanych dań. Całości dopełniał ceremoniał posiłku i 

stosowany rytuał zachowań przy stole
208

”. 

 

Uciechy rycerstwa (szlachty; mieszczaństwa) 

Rozwój form artystycznych sprzyjał tym samym nowym formom spędzania 

czasu. Teatr objął pełen cykl realizacji opowiadających całe życie Chrystusa, które stały 

się znane pod nazwą „misteria”
209

. Były również inne rodzaje przedstawień, jak 

czytamy w Kulturze średniowiecznej Europy Le Goffa: „(…) w średniowieczu teatr nie 

ma osobnego miejsca czy budynku. Gdzie jest centrum życia społecznego, tam 

naprędce buduje się scenę i buduje przedstawienie. W kościele uroczystościami 

religijnymi są święta, a teatr rodzi się po prostu z dramatu liturgicznego. Życie w zamku 

                                                           
207

 J. de Joinville, Czyny Ludwika Świętego króla Francji, Warszawa 2002, s. 38 - 39. 
208

 R. Hryszko, Libre, s. 62. 
209

 A. Langley, Średniowiecze, s. 58. 



78 

 

– to nieustające uczty, turnieje, widowiska urządzane przez truwerów, żonglerów, 

tancerzy, niedźwiedników. W mieście kuglarze ustawiają na placach swoje estrady (…). 

We wszystkich klasach społecznych święta rodzinne dają okazję do rujnujących 

uroczystości: śluby zubożają chłopów na całe lata, rycerzy na miesiące. Gry mają            

w sobie nieprzeparty urok, pociągający wyalienowane społeczeństwo (…). Wszystkie 

klasy społeczne zostają porwane przez muzykę, śpiew i taniec: śpiewy kościelne, 

kunsztowne tańce zamkowe, zbiorowe tańce ludowe. Całe społeczeństwo odgrywa 

samo siebie
210

”. Z przedstawieniami połączona była muzyka, która zajmowała                     

w średniowieczu ważną rolę. Początkowo słuchana była tylko w kościołach, podobnie 

jak teatr, a następnie objęła miejsca publiczne i prywatne domy. Królowie i możni 

chętnie biesiadowali przy dźwiękach harfy i lutni. Natomiast prości ludzie w dni 

świąteczne śpiewali pieśni ludowe i tańczyli przy takich instrumentach jak: bębny                    

i piszczałki. Już po roku 1400 większość miast posiadała zawodowych muzyków
211

.  

Mieszczanie, kiedy nie odbywały się inne uroczystości, zbierali się po pracy                

w domach gildyjnych i cechowych, jak również w karczmach i gospodach, aby spędzać 

czas na grach towarzyskich. Mieszkańcy średniowiecznej Europy znali warcaby, 

szachy, kręgle, gry w kości, a także od XIV wieku w karty
212

. 

 Teatr był jedną z najpopularniejszych rozrywek dostępnych w średniowiecznym 

świecie. Co więcej nie była to rozrywka zupełnie świecka, z jaką kojarzą nam się 

współczesne instytucje teatru. W średniowieczu powstał tzw. dramat liturgiczny,                   

w którym brali udział poszczególni uczestnicy nabożeństwa. Formą zbliżoną do 

wystąpień teatralnych były misteria, które dotyczyły treści Nowego Testamentu 

uzupełnionego o informacje starotestamentalne. W przedstawieniu tym głównym 

tematem były nie tylko historie biblijne, ale również żywoty świętych.                         

Co najważniejsze opowiadane w nich historie były ukazywane w dwóch częściach, jako 

historia, która miała miejsce na ziemi oraz jako opowieść ze sfery pozaziemskiej.                  

W społeczeństwie ogarniętym strachem o przyszłe zbawienie bardzo szybko rozwinęła 

się i przyjęła forma teatralna zwana moralitetem, która dotyczyła człowieka i jego 

ziemskich pokus. Oczywiście teatr miał też swoją odmianę ludyczną, przeznaczoną dla 

rzeszy ludzi, którzy nie chcieli się już martwić swoim losem, a którzy pragnęli odrobiny 
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rozrywki w swoim życiu. Dla nich doskonale nadawała się komedia elegijna o lekkiej 

tematyce miłosnej. 

 

Zabawy chłopów 

 Najniższa warstwa społeczna, czyli chłopi, również spędzali czas na 

biesiadowaniu, podczas którego opowiadali sobie różne historie. Mężczyźni                               

z zamiłowaniem spędzali czas na grach grupowych w zajazdach oraz karczmach. Jedna 

z popularniejszych rozrywek tego typu była gra w kości. Znano również grę w szachy. 

Lubiano gry zręcznościowe uprawiane na wolnym powietrzu. Były to zagrania, które 

przypominały współczesną piłkę nożną, ponieważ polegały na popychaniu nogą 

piłeczki lub kulki. Zajęciem kobiet było haftowanie, z chęcią również tańczyły podczas 

rodzinnych spotkań i uroczystości
213

.  

 

1.5 Niepokoje społeczne 

 

Śmierć oswojona 

Strach przed śmiercią, który nękał najbiedniejszych był niepokojem również 

najbogatszych. Nie można było się uchronić przed nieuchronnym końcem ludzkiego 

bytowania. Jeśli Śmierć postanowiła zebrać swoje żniwa, to nie było już przed tym 

odwrotu, aby zabezpieczyć swój status, poczuć się nieco pewniej i bezpieczniej „(…) 

Możni panowie nie wyruszali nigdy bez zbytkownej broni i okazałego orszaku, 

wzbudzając tym zawiść i strach
214

”. Wzbudzenie lęku w innych było również formą 

poczucia większej władzy na tym świecie. Z tego powodu plemiona, a potem państwa i 

nawet narody łączyły się ze sobą, aby napaść na jakieś tereny. Był to sposób na 

uspokojenie w sobie głosu, który mówił, że wobec śmierci wszyscy są sobie równi. 

Pomimo powszechności śmierci, od XIII wieku zwłoki, będące wcześniej 

naturalnym widokiem, zaczynają przerażać, więc ukrywano je przed ludzkim wzrokiem. 

Powszechna stała się praktyka zakrywania zwłok, którą opisuje Philippe Ariès w pracy 

pt. Człowiek i śmierć: „(…) od wieku XIII w chrześcijaństwie łacińskim z wyjątkiem 

krajów śródziemnomorskich, gdzie stary obyczaj przetrwał do dzisiaj, widok odsłoniętej 

twarzy zmarłego stał się czymś nie do zniesienia. W krótki czas po zgonie, a nawet              
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w miejscu, gdzie on nastąpił, ciało zmarłego zaszywano całe od stóp do głów w całun 

albo częściej zamykano w drewnianej skrzyni (…)
215

”. Gnijące, poddające się 

rozpadowi ciało zaczynało budzić w człowieku przerażenie. Ten wstręt nie trwał jednak 

zbyt długo, ponieważ w krótkim czasie rozkładające się ciało stało się symbolem 

kruchości ludzkiego życia. To, co było wcześniej zakrywane na nowo zostało pokazane. 

Pojawiła się również potrzeba zadbania o najbliższych po śmierci w pozostawionych po 

sobie testamentach. To właśnie z tych dokumentów, wyrażających ostatnią wolę 

umierającego odczytać możemy, z jakimi problemami borykali się ludzie 

średniowiecza. Warto podkreślić, że śmierć opisywana w testamentach miała znamiona 

śmierci idealnej, która pozwalała na śmierć w łóżku. Był to więc dokument, w którym 

nie pozwalano na zwroty tak charakterystyczne dla poezji i utworów nawiązujących do 

śmierci, a podkreślających cielesność człowieka. W testamentach z pewnością nie 

opisywano zgnilizny, która zostanie pochłonięta przez robaki. Z testamentów wiemy 

także, że kościoły pozostawały pod opieką nie wyłącznie władz miasta, ale również 

bogatych mieszczan, którzy wyrażając ostatnią wolę przekazywali nań bogate datki, 

fundowali ołtarze i kaplice 
216

.  

Warto zauważyć, że w XV wieku dokonały się znaczące zmiany społeczne.                

O bogactwie i pozycji społecznej nie decydowało jedynie urodzenie, ale także majątek, 

który można było zgromadzić. Coraz większe znaczenie społeczne posiadali kupcy. 

Aby zarabiać na życie musieli oni poznać języki krajów, w których prowadzili wymianę 

handlową oraz znać podstawy rachowania oraz czytania i pisania. Handel wiązał się z 

licznymi niebezpieczeństwami, o czym zostanie jeszcze wspomniane na kartach tej 

pracy. Kupiec mógł więc zdobyć bogactwo, nie będąc przy tym szlachetnie urodzonym. 

Mógł zapracować na swoje dziedzictwo
217

.  

W wyniku wojen prowadzonych wewnętrznie, jak również zewnętrznie,                     

z powodu nieurodzaju, klęsk głodowych oraz epidemii ludność Europy z 73 mln w roku 

1300 spadła do 45 mln w 1400 roku
218

.  
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Choroby i epidemie 

Społeczeństwo średniowieczne zdawało sobie sprawę z kruchości własnego 

życia. Byli świadomi licznych zagrożeń, które mogli napotkać. Nie tylko choroba, czy 

wypadek decydowały o śmierci. Dla kobiety w średniowieczu nawet ciąża stanowiła 

śmiertelne zagrożenie życia. Po szczęśliwym porodzie zagrożenie nie znikało. Niska 

wiedza medyczna oraz brak odpowiednich środków leczniczych sprawiały, że mało 

odporne na choroby dzieci szybko umierały. Śmiertelność noworodków w 

średniowieczu należała do bardzo wysokiej. Również napływ ludności do miast 

przyczyniał się do rozwoju chorób, które szybko się rozprzestrzeniały
219

. 

Radość z życia doczesnego, która pojawiła się wraz z nową ideą myśli 

humanistycznej nie trwała długo. Świat średniowieczny ogarnęła „czarna śmierć”, 

zaraza, która wszystko zmieniła. Niemal każdy mieszkaniec Europy średniowiecznej lat 

1348–1352 zetknął się z tą chorobą
220

. Rozwinęła się w 1346 roku w Astrachaniu (na 

terenie dzisiejszej Rosji), po czym przez Wołgę i Don dotarła do Kaffy nad Morzem 

Czarnym. Genueńska Kaffa pozostawała w tym czasie w konflikcie z Tatarami. Podczas 

oblężenia miasta w 1347 roku tatarski chan Dżanibek nie mogąc zdobyć miasta, 

zrezygnował z jego osaczenia. Odchodząc postanowił, jak sam powiedział, „zatruć 

powietrze chrześcijanom”
221

. W związku z tym, że w latach 1346-1347 Złota Orda
222

 

była osłabiona przez epidemię dżumy władca, wrzucił ciała zmarłych żołnierzy do 

miasta. Chciał w ten sposób przenieść chorobę ze swojej armii do wnętrza obleganej 

fortecy
223

. Choroba w zamkniętej przestrzeni szybko się rozprzestrzeniała, po czym 

przeniosła się na kolejne tereny. Jej największy rozwój nastąpił w Konstantynopolu,           

w tym samym czasie również w Trapezuncie. Jeszcze w październiku tego samego roku 

dwanaście genueńskich galer dotarło do portu w Mesynie. Większość załogi zmarła            
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w trakcie rejsu, a ci, którzy przeżyli byli bardzo chorzy. Po przybyciu do portu zarazili 

mieszkańców Sycylii. Macierzysty port odmówił przyjęcia statków do Genui, więc 

udały się one do Marsylii, gdzie 1 listopada 1348 roku wpłynęły zakażając miasto
224

. 

Choroba ta sprawiła, że ludzie nawet, jeśli przeżyli, to jednak z trudem odnajdywali się 

w nowej rzeczywistości, gdzie śmierć ponieśli często nie tylko sąsiedzi, ale także 

najbliżsi. Powracające ogniska choroby dawały przeświadczenie, że nawet, jeśli udało 

się uniknąć śmierci, to jednak mogła ona do człowieka bardzo szybko powrócić
225

.  

Prawdziwie niebezpieczną plagą rozprzestrzeniającą się w XIV wieku był trąd, 

zakaźna choroba skóry i nerwów. Zawsze wywoływała ona emocje, wokół zarażonych 

krążyły pogłoski o tym, że zatruwają studnie, spiskują, rzucają na innych uroki. 

Podejrzenia były wywołane przede wszystkim lękiem, tym bardziej, że można było się 

tą chorobą zarazić
226

.  

Agresja i choroby nękające Europę XIII – XV wieku spowodowały zachwianie 

psychicznego komfortu, czego wynikiem były liczne słowne i obrazowe przedstawienia 

trwogi nękającej ludność tamtych czasów
227

. Strach budziła z pewnością świadomość 

niemożności działania wobec choroby i zarazków, które rozwijały się w zaskakująco 

szybkim tempie, przystosowując się tym samym do warunków pogodowych. Powstała, 

jakby można to określić, cywilizacja strachu, będąca poważnym zagrożeniem dla 

spójności i uczuciowości społeczeństwa
228

. Problem zbiorowego lęku, który dotyczył 

rozprzestrzeniającej się choroby zostanie szczegółowo opisany w III rozdziale poniższej 

rozprawy.  

Ważne jest jednak to, aby już na wstępie zaznaczyć, że choroby nękały ludność 

średniowieczną, która była przekonana, ze Bóg zsyła na nich karę i pokazuje w jak 

bardzo niepewnych dla ówczesnych ludzi czasach przyszło im żyć i to z pewnością 

wywoływało duży niepokój. Georges Minois pisał w Historii starości, że czasy 

pięknego średniowiecza zakończyły się już po 1270 roku, a czasy wielkiej zarazy były 
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jej definitywnym końcem (1348 rok)
229

. Ludzie przerazili się tym, co zobaczyli. 

Zetknęli się z prawdą ponadczasową, że człowiek wobec zagrożenia nie ma szans. 

Zwykła choroba wyludniła miasta, czyniąc z nich opustoszałe cmentarzyska
230

. 

Sytuacja nie tylko chłopa, ale również osoby każdego stanu nie była bardziej 

komfortowa. Widać to również w ogólnym rozrachunku: wzrost demograficzny 

najniższej warstwy społecznej, odnotowany na początku XIV wieku, w wyniku wojen, 

zaraz i nieurodzajów
231

 spadł w gwałtowny sposób w połowie XV wieku.  

 

Schizma zachodnia 

W średniowieczu wewnętrzne konflikty mające miejsce w Kościele 

doprowadziły do zmiany dotychczasowej jego struktury. Począwszy od 1054 roku 

chrześcijanie znajdujący się w Europie Zachodniej zaczęli oddalać się pod względem 

praktyk religijnych i przyjętych doktryn od tych z rejonu Europy Wschodniej. 

Doprowadziło to do rozłamu, którego pomimo kilku prób nie udało się już zażegnać. 

Powstał Kościół prawosławny, nazwa z języka greckiego miała oznaczać podążanie za 

prawidłową i ugruntowaną wiarą
232

. Początkiem XIV wieku polityczna władza 

papiestwa w Europie Zachodniej straciła na znaczeniu.  

Papież Bonifacy VIII (1294-1303), który walczył braćmi apostolskimi i ze 

spirytuałami, przegrał walkę z królem Francji, Filipem IV Pięknym (1268-1314), 

popartym w Rzymie przez znaczącą rodzinę Colonnów. Konflikt ten doprowadził do 

powstania dwóch stronnictw. Do jednego należały kardynałowie popierający Francję,            

a do drugiego osoby o poglądach antyfrancuskich. Pierwsze z wymienionych stronnic 

dokonało wyboru papieża w 1305 roku. Głową Kościoła został arcybiskup Bordeaux, 

który ogłosił się Klemensem V (1305-1314). Naciskany przez Filipa IV przeniósł kurię 

na teren Francji. W latach 1309 – 1377 rezydencją papieża został Awinion we Francji. 

Okres ten został przez historyków nazwany „niewolą awiniońską papieży”. 

Rezydowanie Głowy Kościoła w tym mieście było z jednej strony korzystniejsze ze 

względu na większe bezpieczeństwo, dogodniejsze położenie i zdrowszy klimat.                   

W Rzymie papież narażony był na niebezpieczeństwo ze strony możnowładców oraz 
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zrywy zbrojne pospólstwa. Z drugiej jednak strony papież nadal był biskupem Rzymu            

i władcą Państwa Kościelnego, więc powinien mieszkać we Włoszech. W dodatku 

zakup Awinionu na własność od królowej Neapolu w 1348 roku, budowa nowego 

dworu papieskiego i utrzymywanie starego w Rzymie generowała ogromne koszty dla 

Kościoła
233

. Wspomnianą niewolę zakończył Grzegorz XI (1329-1378), który w 1377 

roku powrócił do Rzymu. Po jego śmierci papieżem wybrany został Urban VI (1378-

1389), ale kardynałowie pod wpływem króla Francji nie uznali tego wyboru                       

i zadecydowali o powołaniu własnego papieża – Klemensa VII (1342-1394). W tym 

samym czasie władze nad Kościołem sprawowało więc dwóch papieży - Urban VI                  

w Rzymie oraz Klemens VII w Awinionie. Podejmowane były próby zmiany tego 

stanu. W Pizie 1409 roku odbył się sobór, podczas którego zadecydowano o usunięciu 

obu papieży i wybraniu kolejnego – Aleksandra V (1409-1410). Zamierzony cel nie 

został osiągnięty, ponieważ żaden z wykluczonych papieży nie zaakceptował 

postanowień soboru. O władze w Kościele walczyło wówczas już trzech papieży. 

Wielka schizma zachodnia zakończyła się dopiero w 1417 roku na soborze                            

w Konstancji. Odwołano wtedy dotychczasowych papieży i wybrano Marcina V (1417-

1431)
234

.  

 

Konflikty zbrojne 

Konfliktów zbrojnych w średniowieczu było wiele, końcem epoki zdarzały się 

one często i zazwyczaj lokalnie
235

. Już w XIII wieku św. Tomasz z Akwinu w swojej 

Sumie teologicznej wprowadził podział konfliktów militarnych na następujące: „Wojna 

w ścisłym znaczeniu, jest przeciw wrogowi zewnętrznemu jako starcie społeczności ze 

społecznością; zwada jest starciem między jednostkami lub małymi grupami;                           

a warcholstwo właśnie jest starciem między nie zgadzającymi się ze sobą częściami 

społeczeństwa, na przykład, gdy jedna część miasta burzy się przeciw drugiej
236

”.                   

Co warte podkreślenia w XIV wieku wojny, podobnie jak epidemie i głód były jedną                 

z przyczyn wysokiej śmiertelności wśród ludzi
237

. 
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Rycerstwo licząc na bogate łupy, lub uzyskanie stanowiska z chęcią 

podejmowało się wypraw wojennych. Właśnie z tego powodu ekspansja Plantagenów 

we Francji w XIV wieku spotkała się z ogromnym poparciem rycerstwa angielskiego. 

To samo rycerstwo w momencie, kiedy nie udało się utrzymać francuskich zdobyczy 

próbowało walczyć między sobą, by zdobyć jak najwięcej korzyści materialnych. Także 

w Niemczech rycerze chętnie brali udział w konfliktach pomiędzy Habsburgami, 

Wittelsbachami i Luksemburgami
238

.  

 

Wojna stuletnia 

 Wojna stuletnia przyjęła swoją nazwę od konfliktu zbrojnego pomiędzy Anglią  

a Francją, który trwał ponad sto lat na przestrzeni wieków XIV oraz XV. Nazwa została 

użyta przez historyków, aby podkreślić długotrwałość tego sporu
239

.  

Genezy konfliktu angielsko-francuskiego należy doszukiwać się 

nierozstrzygniętej kwestii lenn Plantagenetów we Francji. Otóż na terenie Francji 

podzielonej na księstwa feudalne swoje ziemie posiadali również królowie angielscy 

(m.in. Normandię i Akwitanię). Filip IV Piękny, który objął rządy we Francji dążył do 

opanowania wszystkich ziem, w tym także tych należących do angielskiego rodu 

Plantagenetów. Sprawa nie ograniczała się do prostego konfliktu zbrojnego, ponieważ 

Francuzi napotkali opór. Mieszkańcy terenów Gujenny (jak nazywano posiadłości                  

w Akwitanii) nawiązali silne do zerwania kontakty handlowe z Anglią, więc zmiany 

polityczne nie leżały w ich interesie. Filip IV Piękny rozpoczął walkę z Edwardem I, po 

czym jego syn Karol IV również zaatakował kolejnego władcę – Edwarda II (1377-

1399). Konflikt zaostrzył się, kiedy Francja przyznała lenno Edwardowi (który 

pozostawał w konflikcie ze swoim ojcem Edwardem II), który wkrótce, w 1327 roku, 

objął tron Anglii, jako Edward III (1327-1377). We Francji z kolei pojawił się problem 

dziedziczenia tronu, w związku z wygaśnięciem głównej linii Kapetyngów. Edward III, 

który był wnukiem Filipa Pięknego, a siostrzeńcem trzech ostatnich królów 

zrezygnował z pretensji do tronu francuskiego, ale za przyzwoleniem nowego króla, 

Filipa VI (1328-1350), zatrzymał w posiadaniu ziemie Akwitanii
240

.  
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Na linii Anglia – Francja powstawały wciąż nowe nieporozumienia. Drugą areną 

sporu pomiędzy tymi krajami stała się Szkocja, której niepodległość ogłoszono w 1328 

roku. Niezadowolenie angielskiego rycerstwa zmusiło jednak Edwarda III do 

wznowienia wojny z Szkocją, której wsparcia udzieliła Francja. Widząc te 

niesprzyjające wsparcie wroga Edward III rozpoczął zbrojenia potwierdzając swoje 

pretensje do tronu. W odwiedzi Filip VI ogłosił konfiskatę lenn króla Anglii położonych 

we Francji (24 maja 1337 r.). Dla wielu historyków jest to data rozpoczynająca trwającą 

ponad sto lat wojnę
241

.  

Kolejne wydarzenia zaostrzały konflikt. Sprawę skomplikowało niezadowolenie 

społeczne mieszkańców francuskiej Flandrii w XIV wieku. Problemy, które dotykały 

flandryjskie sukiennictwo doprowadziły do buntu chłopów domagających się likwidacji 

poddaństwa i zmniejszenia powinności
242

. Powstanie udało się opanować w krwawy 

sposób, ale w jego konsekwencji zabroniono kontaktów handlowych z Anglią. Edward 

III w odpowiedzi na te działania zaaresztował znajdujących się w Anglii kupców 

flandryjskich i zabronił wywożenia tam wełny. Problemów nie udało się zażegnać. 

Każda ze stron waśni poszukiwała sojuszników swoich rozgrywek wojennych, w które 

z biegiem wydarzeń została zaangażowana również Hiszpania, Niderlandy oraz 

Szkocja. 

Konflikt przybierał na sile raz na korzyść Francji innym razem na Anglii. 

Ostatecznie spór został zakończony dopiero początkiem XV wieku. W 1429 roku 

przybyła do zamku francuskiego następcy tronu młoda dziewczyna - Joanna d'Arc 

(1412-1431)
243

. Obwieściła, że miała widzenie, w którym Michał Archanioł,                           

w towarzystwie innych świętych nakazuje jej przepędzić Anglików z Francji                            

i doprowadzić do koronacji na króla francuskiego Karola VII
244

. Wierząc w jej 

prawdomówność Delfin pozwolił, aby poprowadziła wielotysięczną armię do walki                   
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z Anglikami. Przebrana w zbroję rycerską i z własnym białym sztandarem, na którym 

widniał wizerunek Boga i lilia, mężnie stanęła do walki. Wojska francuskie 

oswobodziły okupowany przez angielskie wojska Orlean oraz zajęły Reims. 

Przepowiednia się spełniła, Karol VII koronował się na króla Francji w katedrze                     

w Reims
245

. Od tego czasu kolejne miasta będące dotąd w rękach Anglii zaczęły 

przechodzić pod panowanie zwierzchników Francji. Zagrzewająca do walki Joanna 

d’Arc została pojmana przez Burgundczyków i dostała się do angielskiej niewoli. 

Wyrokiem sądu biskupiego została ona oskarżona o herezję i czary. Nie zdołała 

wybronić się z oskarżeń i 30 maja 1431 roku za swoją działalność spalono ją na stosie. 

Miało to miejsce na Starym Rynku w Rouen
246

. Karol VII nie interweniował w sprawie 

uwolnienia Joanny d'Arc. Po kilkuletnim rozejmie, zawartym w 1444 roku, Francja 

dźwignęła się z ruin wojennych. Król Karol VII Walezy podbił zbuntowane księstwa,              

a w 1451 roku Anglicy całkowicie wycofali się z terenów francuskich. Wojna pomiędzy 

Anglią i Francją została zakończona w 1453 roku wyparciem Anglików z Francji. 

Niezawarty został żaden traktat pokojowy, a królowie angielscy nadal nosili tytuł 

królów francuskich
247

. Jedyną trwałą zdobyczą króla Anglii było miasto Calais
248

.  

 

Powstania chłopskie we Francji 

 We Francji wyniszczonej przez wojny i złe zarządzanie na przestrzeni lat 1355-

1359 zdecydowano o powołaniu zgromadzenia szlachty, kleru i mieszczaństwa, którzy 

spotykali się corocznie żeby obradować nad losami Francji. Wielokrotne próby 

wprowadzenia reform nie przynosiły elektów. Ludzie domagali się m. in. usunięcia 

złych doradców dworu, jak również powstania rady królewskiej. Zgromadzenie, 

nazwane Stanami Generalnymi, dostały w 1357 roku szansę na współrządzenie 

państwem
249

. Delegaci wysyłani do króla, w celach doradczych nie mieli jednak 

doświadczenia w prowadzeniu gry politycznej. Brak porozumienia wszystkich warstw 

wchodzących w skład Stanów Generalnych sprawił, że szlachta i kler odsunęły się na 
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dalszy plan, pozwalając działać szlachcie. Przedstawiciel tej warstwy społecznej, Stefan 

Marcel przejął na krótko rzeczywiste rządy w Paryżu, ale już w drugiej połowie 1357 

roku po ordynansie marcowym dwór królewski odzyskał władzę w mieście
250

. 

 W rozegranej pod Poitiers bitwie z Anglikami w 1356 roku król Francji Jan II 

Dobry dostał się do niewoli
251

. Na skutek tego wydarzenia władza we Francji przeszła 

w ręce najstarszego syna Jana II Dobrego, Karola, który zwołując Stany Generalne 

przekazał im tym samym rzeczywistą władzę
252

. Sprawowanie rządów w takiej formie 

nie przyniosło efektów. Rząd oraz możnowładcy z rodów francuskich chcieli pokryć 

koszty prowadzenia wojny z podatków narzuconych na chłopstwo. Wywołało to serie 

buntów, wystąpień zbrojnych, które miały pokazać sprzeciw wobec niesprawiedliwych 

uregulowań. Grupy chłopów wspierane przez ludność zbuntowanego Paryża ograbiły                

i zniszczyły wiele zamków. Chłopi palili wszystkie znalezione książki myśląc, że w ten 

sposób pozbędą się dokumentów i uwolni ich to od płacenia podatków. Trwająca wojna 

i wewnętrzne wyniszczenie kraju doprowadziły do buntu chłopskiego, czyli tzw. 

"żakerii". Nazwa pochodzi od przywódcy, Poczciwego Kuby, który był zwykłym 

chłopem
253

, którego nazywano Jacques Bonhomme
254

. Ludność zmęczona trwającą 

wojną, widząca wyniszczone niemal doszczętnie walkami wsie, obarczona 

dodatkowymi podatkami i daninami oraz atakowana klęskami naturalnymi, powstała 

zbrojnie w maju 1358 roku pod przywództwem Wilhelma Cale (zmarł w 1358 r.)
255

.               

Z powodu braku planu działania i jednolitej organizacji oraz braku poparcia 

mieszczaństwa, pomimo początkowych sukcesów żakeria poniosła klęskę
256

. 

Ostatecznie została stłumiona w sierpniu 1359 r. przez Karola II Złego, króla 

Nawarry
257

.  

 

Bunt ciompich we Florencji 

 Warto podkreślić, że wśród zamieszek zbrojnych średniowiecznej Europy 

Zachodniej znalazła swoje miejsce również Florencja. W mieście tym zdominowanym 

przez bogate mieszczaństwo najbardziej rozwinięte było rzemiosło sukiennicze. Po 
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epidemii dżumy zaczęło brakować rąk do pracy, surowy nadzór nad pracownikami                   

i utrzymywanie wśród nich dyscypliny nie wystarczyło, by zatrzymać ich w zakładzie 

pracy. Przy bardzo niskich stawkach, które otrzymywali normą było pobieranie zaliczek 

pieniężnych. Aby ograniczyć migrację pomiędzy zakładami zabroniono oddawania 

pożyczek w gotówce, a jedyną formą należnego zwrotu, było odpracowanie. Był to 

doskonały sposób na zatrzymanie ludzi w jednym miejscu. Przedsiębiorcy nie obawiali 

się grupowych strajków, ponieważ zakazywali pracownikom zrzeszania się                              

w stowarzyszenia. Nie przeszkodziło to w organizowaniu się w potajemne zrzeszenia, 

które były gotowe zrobić wszystko, byleby tylko polepszyć swoje warunki materialne. 

Robotnicy sukienniczy, tzw. ciompi, zaangażowali się w walkę prowadzoną w 1378 

roku pomiędzy patrycjatem (popolo grasso) i wspieranym przez nich 

drobnomieszczaństwem (popolo minuto). Pomimo początkowych zwycięstw ostatecznie 

starania objęcia władzy przez warstwę ludową zakończyły się niepowodzeniem
258

.  

 

Powstanie Wata Tylera 

 Również Anglię nie ominął problem buntów chłopskich. Anglia wyczerpana 

wojną stuletnią poszukiwała środków potrzebnych do prowadzenia wojny w nałożonym 

na ludność podatku pogłównego. W dodatku ponowne obarczono chłopów 

pańszczyzną i ustalono niską płacę robotników. Na bunt nałożyły się również trudności 

gospodarcze oraz niepokoje społeczne związane z wyzyskiem i niewolą chłopską. 

Największym strajkiem zbrojnym chłopów było powstanie Wata Tylera wiosną 1381 

roku, które swoim zasięgiem objęło cały kraj
259

. Przyczyną wzniecenia buntu był nowy 

podatek wojenny szczególnie obciążający ludność wiejską
260

. Za symboliczne 

rozpoczęcie starć uznaje się atak na poborców podatkowych w południowo-wschodniej 

Anglii
261

. Najbardziej zorganizowane grupy powstańców działały na terenach 

sąsiadujących z Londynem w hrabstwach Essex i Kent
262

. Do strajku przyczynili się 

wędrowni kaznodzieje, którzy popularyzowali radykalne hasła. Jednym z nich był John 
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Ball (zmarł w 1381 roku)
263

. W swoich mowach potępiał bogactwo Kościoła, nędzę 

ludu i niepowściągliwość możnowładców
264

. Obiektem ataków były dwory i miasta, 

palono spisy podatkowe, a nawet zabijano szlachtę i urzędników. Słuchano również 

kazań lollardów nawołujących do stworzenia Królestwa Bożego na ziemi opartego na 

powszechnej równości. Powstańcy spotkali się z królem Ryszardem II, który zakończył 

starcia zbrojne i obiecał przebaczenie buntownikom oraz ich wsparcie. Nie do końca 

jednak deklaracje zostały spełnione. Wat Tyler ponownie spotkał sie z królem zadając 

zniesienia stanów i wszelkiej nierówności społecznej oraz sekularyzacji majątków 

kościelnych. Przywódca buntu został zamordowany przez burmistrza Londynu, a król 

odwołał wcześniejsze obietnice. Powstanie chłopskie pozbawione przywódcy zostało 

stłumione, a nadane wcześniej przywileje odwołano
265

.  

 

Wojna Dwóch Róż w Anglii 1455-1485 

 Wojna wewnętrzna w Anglii związana była z kwestią przejęcia władzy 

królewskiej. Problem pojawił się po śmierci Ryszarda II w 1399 roku, który był 

ostatnim władcą z rodu Plantagenetów. O tron zaczęły się ubiegać dwie rodziny: 

Lancastrów (z herbem, w którym znajduje się czerwona róża i Yorków (z herbem 

ozdobionym białą różą). Ten trwający prawie 30 lat konflikt został nazwany od herbów 

obu stronnictw wojną Czerwonej i Białej Róży lub Wojną Dwóch Róż. Początkowo 

władzę udało się utrzymać Lancastrom, których przedstawiciele zasiadali kolejno na 

tronie. Zmiany dokonały się kiedy zasiadający na tronie, chory psychicznie, Henryk VI 

Lancaster (1422 – 1461) za przedstawiciela sprawującego władzę posiadał Ryszarda - 

księcia Yorku. Regent ten korzystając ze sposobności sprawowania władzy odsunął od 

króla doradców z rodu Lancastrów
266

. Konflikt zaognił się do tego stopnia, że wybuchła 

wojna. Ryszard York sprawował władzę do 1460 r., w którym zginął w bitwie. Na czele 

stronnictwa Yorków stanął jego syn, Edward IV York (1461 – 1483). Jeszcze przed 

objęciem władzy uwięził on Henryka VI i w 1461 r. ogłosił się królem
267

. Przeciwko 
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niemu podniósł bunt hrabia Warwick, który poparł Henryka VI Lancastera i pomógł mu 

odzyskać tron w 1470 roku. Już w kolejnym roku (1471 r. ) Edwardowi IV udało się 

pokonać hrabiego Warwicka i ponownie dojść do władzy. Powracając do Anglii 

rozkazał zamordować zarówno Henryka VI oraz jego najstarszego syna, księcia Walii. 

Po śmierci Edwarda IV Yorka, władzę sprawował jego brat Ryszard III York (1483 – 

1485). Pozbawił on tronu prawowitego dziedzica Edwarda IV – jego najstarszego syna. 

Determinacja w dążeniu do władzy sprawiła, że pojmał swoich bratanków, Edwarda                

i Ryszarda, po czym uwięził ich w Tower i zamordował. Czasy jego panowania można 

nazwać brutalnymi, ponieważ bez skrupułów pozbywał się potencjalnych konkurentów. 

Okrutna polityka wzbudzała niezadowolenie. Na czele buntowników przeciwko królowi 

stanął Henryk Tudor, spokrewniony z Lancastrami. Wygrana bitwa i pretensje do tronu 

pozwoliły mu na objęcie władzy, jako Henryk VII (1485 – 1509). Był to powrót do 

panowania dynastii Tudorów. Henryk VII w celu umocnienia swojej pozycji ożenił się z 

córką Edwarda IV Yorka i w ten sposób zakończył spór między dwoma największymi 

rodami feudalnymi w Anglii. 

 

Pomniejsze konflikty militarne 

 Zmiany społeczno-ekonomiczne, gospodarcze, wojny i konflikty zbrojne miały 

wpływ na rozwój taktyki, strategii prowadzenia wojen. Dokonano także szeregu zmian 

w sposobie prowadzenia wojny. Końcem średniowiecza niemal we wszystkich krajach 

rola piechoty bardzo zmalała na rzecz kawalerii (ciężkiej jazdy rycerskiej), która                   

w znaczący sposób decydowała o wyniku przeprowadzanej walki. Pomimo licznych 

zalet - jeźdźcy byli groźniejsi i szybsi) to jednak ze względów finansowych w walkach 

nadal walczyło wielu piechurów. Wysoki koszt utrzymania konia oraz sprzętu sprawiał 

jeźdźcom problemy. Z tego względu wykształcił się system wasalno-lenny, w którym 

wojownicy otrzymywali (jako wasale) od seniorów ziemie (lenna) w zamian hołd lenny 

i obowiązek walki w imieniu seniora
268

.  

Powstawały również kampanie najemników, którzy oferowali swoje usługi 

wojskowe w zamian za pieniądze. Jak czytamy w książce Philippe Contamine pt. 

Wojna w średniowieczu: „(...) w dwu ostatnich stuleciach średniowiecza rozpętały swą 
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działalność kompanie najemników: Wielkie Kompanie we Francji i w Hiszpanii, 

Kompanie Awanturników we Włoszech, Obłupiaczy we Francji (…)
269

”. 

Krwawe działania wojenne przyczyniły się również do rozwoju dyplomacji                  

i negocjacji. Początkiem XV wieku Francuzi wykorzystywali nawet kobiety, jak 

również kupców flamandzkich, do pozyskiwania poufnych informacji. Z historii znane 

są przypadki podwójnych agentów, którzy szpiegowali dla obydwóch stron, które 

chciały zdobyć wiedzę na potrzebny temat. Jednym z takich „agentów” był Mikołaj 

Scoorkinne, który zdobył informacje zarówno dla książąt burgundzkich, jak również dla 

królów angielskich
270

. 

Przyjrzyjmy się ponownie schyłkowemu okresowi średniowiecza tym razem 

jednak jedynie pod względem rozwoju kulturowego. Ludzie średniowiecza coraz 

bardziej dostrzegali piękno otaczającego świata. Także wierzyli mocniej w możliwości 

człowieka oraz w pewnym stopniu powoli akceptowali ludzkie, grzeszne ciało. 

Wiadomym jest, że pomimo rozwoju uniwersytetów oraz wynalezieniu druku, ludzie 

nadal byli w większości (jak wspomniałam w pracy około osiemdziesiąt procent) 

analfabetami. Umiejętność czytania i pisania pozostawała monopolem ludzi Kościoła, 

ale z czasem stała się również potrzebna kupcom. Było to więc społeczeństwo, które nie 

potrzebowało wiele. Prawie w ogóle się nie przemieszczało, chyba że brak środków do 

życia ich do tego zmuszał. Te osoby, które przeżyły wojny, wielkie fale głodu, czy 

wyniszczające epidemie żyli w spokoju doceniając, że udało im się przetrwać czasy 

kryzysu. Co prawda mogliby rozkoszować się życiem i jego urokami, ale niniejsza 

praca ma na celu wykazanie, że nie było możliwości, aby wyzbyć się lęku. Ludzie 

odważni, nowatorzy w dziedzinach filozofii, nauki, sztuki, w sferze dokonań 

militarnych, czy urbanistycznych, wcale nie byli ludźmi pozbawionymi strachu. Nie 

rzadko lęki i obawy skłaniały ich do pozytywnego społecznie działania. Współcześnie 

mamy odpowiednie określenia, szczegółowe definicje do tego by nazwać strach po 

imieniu. Wiemy jak go opisać, jaka jest jego przyczyna, ale człowiek średniowiecza 

wiedział niewiele o emocjach, których doświadczał. Zapewne był świadom tego, co się 

wokół niego działo, ale nie potrafił tego opisać, a tym bardziej nad nim zapanować. 

Ludzie, o których mowa nie mieli wielu narzędzi do opisania świata, w dużej mierze 

brakowało im doświadczenia i możliwości porównania tego, co widzieli i doświadczali 
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z tym, co działo się w tym samym czasie w innych zakątkach Europy. Warto podkreślić, 

że końcem średniowiecza tworzyło wielu artystów, filozofów, myślicieli, którzy swoimi 

poglądami w znacznej mierze wyprzedzali wiedzą ogółu społeczeństwa i to właśnie oni 

byli pionierami późniejszej myśli renesansowej. Należy zauważyć, że pomimo nikłej 

znajomości świata poza własnym, bezpiecznym miejscem zamieszkania, ludzi wzywał 

świat. Czasem poszukiwanie źródeł utrzymania, ale nierzadko też zwykła ciekawość 

sprawiała, że zaczęto podróżować. Chciano na własne oczy zobaczyć nie tylko to, co 

jest poza horyzontem, czego jeszcze nikt wcześniej nie opisał, ale także to, co było im 

znane z dostępnych dzieł, czyli z całego dorobku starożytnego. Nie oznacza to, że świat 

który znali ówcześni podróżnicy nie przerażał, wprost przeciwnie. Podróżom również 

towarzyszył lęk, co postaram się wyjaśnić w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.  
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II ROZDZIAŁ 

Psychospołeczne aspekty obaw i niepokojów 

 

 

 

Istota omawianych zjawisk (lęków, obaw)  

Zanim zaczniemy analizować obawy i niepokoje w późnym średniowieczu 

warto zastanowić się nad samą naturą tych odczuć. Przede wszystkim musimy sobie 

uzmysłowić, że mamy do czynienia z emocjami
271

. Pierwszymi (i zarazem 

podstawowymi), które przychodzą nam do głowy są radość, smutek, złość, strach, 

zdziwienie, podekscytowanie, ale jeśli przywołamy na myśl jeszcze inne, takie jak: 

wściekłość, poczucie winy, wstyd, ulga, troska, uwielbienie, zdamy sobie sprawę, że 

trudno jest oddzielić emocje od uczuć. A może to jedno i to samo? Co więcej okazuje 

się, że dużo łatwiej jest je wymienić niż zdefiniować. Musimy jednak zrozumieć, czym 

są wspomniane mechanizmy, żebyśmy mogli wyjaśnić, czym są lęki, obawy, niepokoje 

oraz strach. Skoro więc problem dotyczy reakcji emocjonalnych na niebezpieczeństwo 

warto najpierw przeanalizować same emocje. Idąc od ogółu do szczegółu zadajmy sobie 

pytanie: czy istnieją ludzie, którzy nie odczuwają emocji? Odpowiedź zdaje się być 

jednoznaczna i niepodważalna - nie, gdyż nawet obojętność jest emocją
272

. Czym więc 

są te odczucia? 

 

Historia badań nad emocjami 

 Emocje nie zawsze były rozumiane w taki sposób, jak określilibyśmy je dzisiaj. 

Przez długi czas uważane były za cechę ludzką i badania nad ich naturą prowadziła 

jedynie filozofia
273

. W podziale na poszczególne stany, takie jak „(...) uczucia, 

pragnienia, sentymenty, nastroje, postawy i dramatyczne reakcje (...)
274

” stanowiły one 

przedmiot zainteresowań od starożytności po współczesność. Uczeni poddawali 

dyskusji te stany mając na uwadze inne wpływające na nie czynniki kulturowe, 
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społeczne, etyczne oraz psychologiczne. Platon (ok. 428-347 p.n.e.) w swojej filozofii 

nie poświęcił wiele miejsca na emocje. W dziele „Uczta” wyjaśnił jedynie, że                   

w rozumie znajduje się pierwiastek uczuć
275

. Nieco więcej dowiadujemy się z dzieł 

Arystotelesa (384-322 p. n. e.), który zdefiniował emocje w „Retoryce”, jako „(…) to, 

co prowadzi do takiej odmiany stanu człowieka, że upośledzona zostaje jego zdolność 

oceny, i czemu towarzyszy przyjemność i ból
276

”. Czytamy dalej, że „(...) przykładami 

emocji są: złość, strach, litość, itd. oraz ich przeciwieństwa
277

”. Myśliciel opisał strach 

kontrastując go z odwagą, która nie jest wyzbyciem się obawy, a jedynie emocją, 

mającą w sobie właściwy poziom strachu. W tym przypadku jednak taki, który 

motywuje do działania. Arystoteles opisywał emocje, uznając je za element "dobrego 

życia"
278

. Dla stoików emocje były oceną, którą człowiek dokonuje względem swojego 

miejsca w świecie i samego świata. Uważali oni, że dobre może być tylko to, co jest 

moralnie poprawne. Adekwatnie do tego stwierdzenia prawdziwym złem jest zło 

moralne (w kontekście cnót oraz wad moralnych), a resztę można zakwalifikować, jako 

obojętne. Warto podkreślić, że w tym rozumowaniu może dojść jednak do błędnych 

sądów wartościujących, co jest tym samym źródłem namiętności. W tym przypadku 

wartością obojętnym przypisuje się niesłusznie wartość pozytywną lub negatywną. 

Dobrym przykładem jest dbanie o własne bezpieczeństwo lub chciwość, która sprawia, 

że na pierwszym miejscu pojawiają się dobra materialne
279

. W pracy zbiorowej pt. 

Psychologia emocji pod red. Michaela Lewisa oraz Jeannette M. Haviland-Jones zostało 

podkreślone negatywne postrzeganie emocji, jak czytamy: „Chociaż filozofia -                       

w znacznej mierze za sprawą Sokratesa i jego ucznia Platona - ukształtowała się jako 

dążenie do racjonalizmu, to gdzieś w tle zawsze kryły się emocje, często spostrzegane 

jako szkodliwe dla rozumu, zagrażające filozofii i filozofom. Jedną z najbardziej 

nośnych metafor przedstawiających relacje między rozumem a emocjami jest metafora 

"pana i niewolnika". Rozum, reprezentujący mądrość, sprawuje tu kontrolę nad 

groźnymi impulsami emocji, które zostają bezpiecznie stłumione, właściwie 
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ukierunkowane lub - w idealnym wypadku - zharmonizowane z rozumem
280

”. 

Średniowieczne koncepcje emocji zostały podważone przez Kartezjusza (1596-1650), 

który w rozprawie pt. Namiętności duszy dowodził, że umysł wpływa na ciało za 

pośrednictwem tzw. "tchnień życiowych" i właśnie to wywoływało emocje oraz 

towarzyszące im na ciele reakcje fizyczne. Emocje stały się więc w epoce Odrodzenia 

czymś w rodzaju namiętności, które przysłaniają nam prawdziwy obraz. Bojąc się, nie 

będziemy więc w myśl tej filozofii uciekać, ale rozważymy różne warianty. 

Zastanowimy się, czy uciekając przysporzymy sobie wstydu, czy zagrożenie jest aż tak 

duże i stąd też po odpowiednim rozpatrzeniu podejmiemy decyzję o działaniu, które 

będzie równoznaczne z odwagą lub tchórzostwem. Emocjami zajmowali się również 

późniejsi myśliciele tacy jak: Benedykt Spinoza (1632-1677), David Hume (1711-

1776), Immanuel Kant (1724-1804), czy Friedrich Nietzsche (1844-1900). Prawdziwa 

zmiana badań nad emocjami nastąpiła w XX wieku, kiedy uznano, że kwestie ich 

dotyczące należą do zagadnień psychologii
281

. Badania nad emocjami prowadzili 

niezależnie od siebie Carl George Lange (1834-1900), oraz William James (1898-

1944). Z ich dociekań wynikało, że emocje powstają na podłożu fizjologicznym i do 

tego samego poziomu można je zredukować. Lange uważał ponadto, że emocje są                  

w najprostszym rozumieniu zwykłymi reakcjami naczyniowo-ruchowymi
282

. Byli 

również naukowcy, którzy podobnie, jak Franz Brentano (1874-1971)
283

, starali się 

zbudować system etyczny oparty właśnie na emocjach. Kluczową rolę emocji                       

w ludzkiej egzystencji dostrzegali Martin Heidegger (1927-1994) i Paul Ricoeur (1950-

1967). Badaniom nad emocjami nowy wymiar nadał Jean-Paul Sartre (1905-1980)                  

w dziele pt. Zarys teorii uczuć, podkreślając, że emocje są sposobem człowieka na 

poradzenie sobie z trudnym światem. Jeszcze inne wytłumaczenie znajdziemy we 

Wprowadzeniu do psychologii Ernesta R. Hilgarda (1904-2001), który uważał, że 

emocje są stanem „(..) organizmu w czasie doznawania uczuciowo zabarwionych 

przeżyć, niezależnie od tego, czy zabarwienie uczuciowe jest słabe czy silne
284

”.  
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Współcześnie problem emocji staje się coraz popularniejszy. Aby zrozumieć 

mechanizmy emocji badaniami nad nimi zajmują się nie tylko naukowcy z dziedziny 

psychologii, ale również m.in. neurologii, antropologii i filozofii moralności
285

. Autorzy 

artykułu pt „Emotion Regulation and Cognition” (Gaurav Suri, Gal Sheppes oraz James 

J. Gross) podkreślają, że emocje nie zawsze są pomocne dla naszego organizmu, 

czasem, kiedy są “złego typu”, to potrafią wyrządzić dużą szkodę. Emocje różnią się 

intensywnością, mogą przechodzić od łagodnego ich odczuwania do przytłaczającego. 

Różnią się one także czasem trwania oraz szybkością ich początku i spadku. Dla emocji, 

takiej jak smutek, wzrost i upadek odczuwania będzie powolny, zupełnie inaczej jest w 

przypadku obrzydzenia, gdzie emocje szybko osiągają swój szczyt i prędko wracają do 

punktu odniesienia. Emocje można opisać na podstawie trzech aspektów, które ich 

dotyczą: empirycznego, behawioralnego oraz fizjologicznego
286

. Według Dirka 

Hermansa, Franka Baeyensa i Brama Vervlieta emocje mogą być reakcjami 

poznawczymi, fizjologicznymi lub ruchowymi. Są reakcją – odpowiedzią organizmu na 

wywołujące je bodźce, które mogą być proste lub bardziej skomplikowane. Co więcej 

reakcja pomimo tego, że wygląda na prostą tak naprawdę jest złożona. Powiązana jest                

z wieloma mechanizmami poznawczymi, a w szczególności z tymi związanymi                     

z percepcją, uwagą i pamięcią danego człowieka
287

.  

Co do jednego możemy być pewni, emocje pozwalają nam poradzić sobie                    

z różnymi sytuacjami adaptacyjnymi w życiu, z którymi mamy styczność. Zazwyczaj są 

to okoliczności, które nieustannie się powtarzają.  

  

 

2.1 Psychiczny proces związany z odczuwaniem obawy 

 

Lęk w ujęciu Antoniego Kępińskiego 

Psychologia w szczególny sposób zajmuje się kwestią lęku, ponieważ jest to 

kluczowe zagadnienie. W wielu przypadkach pozbycie się obaw występujących u pac 

jęta pozwala na wyleczenie wielu innych objawów psychologicznych. Co więcej lęk              
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(w różnych postaciach) znany jest każdemu człowiekowi. Antoni Kępiński (1918-1972) 

omawiając genezę lęków podzielił to uczucie na cztery grupy lęku według klasyfikacji 

genetycznej: biologiczny, dezintegracyjny, społeczny oraz moralny. Co najważniejsze 

wszystkie one sprowadzają się do najważniejszej obawy człowieka, czyli lęku przed 

śmiercią
288

.  

Lęk biologiczny podzielić można na dwa rodzaje. Pierwszy z nich dotyczy 

zachowania własnego lub większej grupy, a przejawia się obawą o konkretne 

zagrożenie. Gdybyśmy nie zauważyli niebezpieczeństwa, np. wchodząc do klatki                    

z jadowitymi wężami, których nie dostrzegliśmy, to też nie będziemy odczuwać lęku. 

Zaspokojenie tej potrzeby biologicznej zapewnienia sobie bezpieczeństwa jest 

kluczowa do realizacji, ponieważ jej brak powoduje śmierć. Jest to zatem działanie 

krótkotrwałe. W drugim przypadku lęk nie jest chwilowy, a przyjmuje postać zjawiska 

długoterminowego, który może towarzyszyć człowiekowi przez całe życie i przybierać 

różne formy. Obawa znika, kiedy nie ma już zagrożenia, po wykonaniu działania nie ma 

miejsca na lęk. Po tej „akcji” następuje czas ulgi, odprężenia i triumfu, że wyszło się 

cało z opresji. Dzieje się tak dlatego, że zawsze w sytuacjach silnego napięcia 

emocjonalnego powstają trzy elementy: oczekiwanie, wyładowanie i odprężenie
289

. 

Warto również dodać, że dzieje się tak w momencie zagrożenia z zewnątrz,                           

w przypadku sygnału z wewnątrz organizmu jest nieco inaczej. Jeśli coś dzieje się                   

w naszym wnętrzu, to organizm rodzi w nas lęk, ale nie mamy świadomości powagi 

zagrożenia. Człowiek odczuwa lęk, przed nieokreśloną materią. Możemy jedynie 

podejrzewać, np. jeśli zakłuło serce, że będziemy mieć zawał, ale nie zawsze pojawiają 

się objawy, które mogą nam dąć jakieś podstawy naszego lęku
290

.  

Jak sama nazwa wskazuje lęk dezintegracyjny działa niekorzystnie na czynności 

psychiczne, które stają się rozchwiane, a samo zachowanie impulsywne i często 

przypadkowe. Powstaje on przy każdej zmianie konstrukcji metabolizmu 

informacyjnego. Nie da się go uniknąć, ponieważ sygnały odbierane z otoczenia ulegają 

nieustannej zmianie. Człowiek potrzebuje celu, który uporządkowuje jego świat 

wewnętrzny: m.in. wartości, orientację i zachowanie. Jedynie cel podporządkowujący 

zachowanie człowieka jest w stanie zawładnąć nad pojawiającą się obawą. Lęk w tym 

wypadku ma zasadę błędnego koła: zwiększa dezintegrację, która z kolei potęguje 
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odczuwany lęk. Jesteśmy wtedy nastawieni na odczuwanie bodźców zewnętrznych, 

ponieważ tych wewnętrznych nie jesteśmy w stanie uchwycić. Ten rodzaj lęku 

towarzyszy człowiekowi stale, ale zmienia się jego natężenie od niedostrzegalnego, do 

bardzo dużego w przypadku np. kataklizmów lub ostrej schizofrenii
291

. 

Przedostatni z czterech głównych lęków jest społecznym sygnałem zagrożenia, 

ponieważ nie odnosi się do zagrożenia jednostki, a całego społeczeństwa. Nie jest tutaj 

do końca jasne na ile odczuwanie lęku jest uwarunkowane genetycznie, a na ile 

społecznie. Pewne znaki stanowią o zagrożeniu nawet w świecie zwierząt. Doskonałym 

przykładem jest strach ptaków przed człowiekiem, a nawet przed samym zarysem 

postaci. Mowa tutaj o „strachu na wróble”, który umieszczony w formie manekina na 

polach uprawnych i sadach skutecznie odstrasza ptaki. Kępiński uważał, że kontakt                 

z pożądanym środowiskiem naturalnym uzyskuje się przez kontakt społeczny. 

Prawdziwość tego stwierdzenia podkreśla już życie płodowe i wczesne dzieciństwo.               

W pierwszym przypadku środowiskiem naturalnym jest organizm matki, w drugim 

matka lub osoba opiekująca się dzieckiem również stwarza to samo bezpieczne 

środowisko. W ten sposób zostają usunięte wszystkie zewnętrzne zagrożenia,                            

a człowiek ma poczucie bezpieczeństwa, które tak bardzo potrzebuje. Następnie 

podstawowa orientacja w otaczającym nas świecie staje się orientacją społeczną. 

Otoczenie, które nas otacza daje nam sygnał zwrotny, jakbyśmy widzieli siebie                    

w zwierciadle. Pozwala to na zmianę naszego zachowania i dostosowanie go do potrzeb 

społeczeństwa. Pierwsza wymiana sygnałów ma miejsce w świecie społecznym, gdzie 

matka odbiera sygnał od dziecka i w drugą stronę, to dziecko odbiera pierwsze sygnały 

od matki. Idąc dalej, warto podkreślić, że lęk, który się tutaj pojawia u jednego 

osobnika daje sygnał alarmowy całej grupie. Ważnym czynnikiem jest tutaj pozycja, 

jaką dany osobnik zajmuje w grupie. Jeśli jest osobą wysoko postawioną w hierarchii, 

to jego obawami będą przejmować się wszyscy, jeśli natomiast jest nisko 

umiejscowiony, to jego lęki mogą nie wywrzeć żadnego wrażenia na pozostałych 

członkach społeczności. To zachowanie jest podobne również w świecie zwierzęcym, 

ponieważ pojawia się tam, gdzie osobniki żyją w stadzie
292

.  

Przechodząc dalej, do ostatniego lęku możemy powiedzieć, że jest on czymś                 

w rodzaju kary za naruszenie porządku moralnego. Jest to także dalszy etap rozwoju 
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lęku społecznego. Organizm dostosowany do kultury, w której egzystuje, potrafi silnie 

bronić przyjętej w niej moralności. Oznacza to, że w niektórych społecznościach 

naruszenie norm etycznych mogło być przyczyną skazania jej członka na śmierć. Dzieje 

się tak dlatego, że zwierciadło, jakim jest środowisko daje zbyt zniekształcony obraz. 

Człowiek staje się w takiej sytuacji najsurowszym sędzią i katem dla siebie, a nie 

oznacza to, że tak samo oceniłoby jego zachowanie środowisko. Z tego przystosowania 

można wywnioskować, że otoczenie społeczne jest ważne dla rozwoju struktury 

człowieka. W toku tego dojrzewania dochodzi jednak do rozszczepienia struktury, która 

powstaje. Nie da się temu zaradzić, a wynikające z tego schizy są wynikiem 

długotrwałego procesu trwającego od narodzin aż do śmierci, w którym obrane plany 

zmieniają się pod presją otoczenia. Sygnały, które odbieramy od otoczenia są 

odpowiedzią na nasz własny obraz i są przez świadomość odbierane, jako cel, do 

którego należy dążyć – jako dobro idealne
293

.  

Lęk jest także objawem nerwic, które są powszechnym zjawiskiem w świecie 

człowieka. Pojawia się w różnych postaciach: stałej, napadowej lub zlokalizowanej.               

W pierwszym przypadku mówimy o nieokreślonym niepokoju, w drugim o nagłym 

ataku, który silnie zaburza gospodarkę wegetatywną, a w trzecim o lęku odnoszącym 

się do konkretnej części ciała lub sytuacji.  

 

Jak możemy opisać strach? 

 Według Kępińskiego strach jest po prostu konkretnym lękiem przedmiotowym 

(przed zagrożeniem pochodzącym z zewnątrz), ale jest to pojęcie względne, ponieważ 

mamy do czynienia z reakcją emocjonalną. Zatem małe zagrożenie może wywołać duży 

strach, lub odwrotnie, duże zagrożenie może wywołać mały strach, a wszystko jest 

uzależnione od człowieka, który tej emocji doświadcza
294

. Siła emocji nie jest 

uzależniona tylko od genetyki, ale stanowi połączenie bardzo wielu czynników. Może 

mieć na nią wpływ dotychczasowe życie danego człowieka, aktualny stan nastrojowo-

uczuciowy, jak również zasada błędnego koła, która sprawia, że pod wpływem lęku 

przedmiot zagrożenia zostaje wyolbrzymiony, a to z kolei nasila odczucie strachu
295

.  
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Podstawową reakcją na to uczucie jest ucieczka bądź atak. Człowiek jest 

również w stanie przyzwyczaić się do sygnałów, które doświadcza, przez co działają 

słabiej na jego organizm, zupełnie jak dzieje się w przypadku szkolącego się w boju 

żołnierza. Strach wymaga od człowieka odwagi, ponieważ świat jest pełen 

niebezpieczeństw, z którymi musi się zmierzyć
296

. Strach jest również sygnałem 

plastycznym, co sprawia, że może maleć lub przybierać na sile, ale jego pokonanie 

zawsze będzie w człowieku wywoływało pozytywne odczucie. Opanowuje on 

człowieka, ale daje mu też wielką ulgę i zadowolenie, jeśli się go tylko przezwycięży. 

Są ludzie, którzy czerpią wiele przyjemności z tego procesu, co skłania ich np. do 

uprawiania niebezpiecznych sportów, czy też podejmowania działań wojennych, gdzie 

ryzykują własne życie
297

. 

 

Freudowskie postrzeganie lęku i strachu 

Lęk stał się również przedmiotem analizy teorii związanych z psychoanalizą. 

Dla Sigmunda Freuda (1856-1939) lęk jest przede wszystkim doznaniem, subiektywną 

reakcją na zagrożenie. Może on przyjmować kilka form – lęk realny, lęk moralny oraz 

neurotyczny. Lęk realny jest reakcją na zewnętrzne zagrożenie i jest jednocześnie 

reakcją samozachowawczą mówiącą człowiekowi, że powinien się przygotować do 

ucieczki, chociaż nie dostrzega przyczyny obawy (podobieństwo do strachu, w którym 

zagrożenie jest realne i widoczne)
298

. Trzeba podkreślić, że lęk ten jest dla osoby 

odczuwającej obawę realny. Jest to odczucie podobne do instynktu zwierzęcego, który 

ostrzega przed możliwym zagrożeniem
299

. Idąc za słowami Freuda: „Uważamy to za 

zupełnie zrozumiałe, że człowiek pierwotny obawia się armaty i lęka się zaćmienia 

słońca, podczas gdy biały, który potrafi władać owym instrumentem i przepowiedzieć 

to zjawisko, pozostaje w tych warunkach wolny od lęku. Innym razem jest właśnie 

zbytnia wiedza tym, co stwarza podstawę do lęku, ponieważ pozwala zawczasu poznać 

niebezpieczeństwo. Tak więc człowiek pierwotny przestraszy się tropu w lesie, który 
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jednostce nie znającej się na rzeczy nic nie mówi, jemu jednak zdradza bliskość 

drapieżnego zwierzęcia; doświadczony żeglarz będzie z przerażeniem obserwował 

chmurkę na niebie, która pasażerowi wydaje się niepozorna, podczas gdy jemu 

zwiastuje zbliżanie się orkanu
300

”.  

 Kolejnym lękiem, który uwypuklił Freud był ten o charakterze moralnym. 

Pojawia się jako poczucie winy, kiedy dochodzi do przekroczenia norm, według 

których postępuje człowiek. Poczucie winy, jest jednocześnie gwarantem rozwoju 

kultury, ale w jego wyniku istota ludzka traci szczęście. Jak jest to możliwe i co 

wspólnego ma z tym lęk? Otóż wewnętrznie w człowieku występuje instancja „nad-ja”, 

w której znajduje się sumienie nadzorujące i oceniające nasze uczynki potrafiące 

jednocześnie wywołać w człowieku poczucie winy. Sprawia to, że „nad-ja” jest tym 

samym, co srogość sumienia oraz „ja” postrzeżone. Tutaj właśnie pojawia się lęk przed 

naszą wewnętrzną instytucją krytyczną. Świadomość winy zaistniała w człowieku 

wcześniej niż samo „nad-ja”, a więc narodziła się przed sumieniem, a dodatkowo jest 

bezpośrednim wyrazem lęku. Mowa tutaj o obawie przed zewnętrznym autorytetem. 

Powstaje napięcie pomiędzy potrzebą miłości do autorytetu (wszystko dzieje się we 

wnętrzu człowieka), a dążenia do zaspokojenia popędu, które wytwarza agresje, gdy 

jest zahamowane. Nakładają się zatem na siebie dwie warstwy – lęk przed autorytetem 

zewnętrznym oraz wewnętrznym. Powstające poczucie winy wywołuje skruchę, która 

jest pochodną działającego na człowieka lęku. Jest ona sama w sobie karą. W człowieku 

znajdują się również inne sprzeczności: dążenie do indywidualnego szczęścia i potrzeba 

przyłączenia się do innych ludzi. Jest to wewnętrzna walka pomiędzy „ja”, a innymi 

obiektami. Freud w swoich rozważaniach dowodzi tezy, że społeczność również 

wytwarza pewien rodzaj „nad-ja”, pod którego wpływem dokonuje się rozwój kultury. 

Obydwa „nad-ja” (epoki kulturowej oraz danego indywiduum) mają podobne 

pochodzenie i na ich rozwój wpływają zazwyczaj osobowości przywódcze. Historia 

pokazuje, że takie osoby były często przez społeczeństwo źle traktowane, nie 

rozumiane, a nawet zabijane. Tutaj za idealny przykład posłużyć może postać Jezusa 

Chrystusa. Powstałe „nad-ja” jednostki oraz kultury stawia wysokie wymagania 

moralne, a ich nieprzestrzeganie grozi kara, którą jest „lęk sumienia”
301

.  
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Ostatnią formą omawianego uczucia jest lęk neurotyczny, nerwicowy. Ten 

rodzaj obawy również dzieli się na trzy charakterystyczne typy: lęk oczekiwania, fobie 

oraz napady lękowe. Freud uważał, że tego lęku doświadcza większość ludzi 

nerwowych i jest on dla nich najstraszniejszym cierpieniem. Ludzie tego typu są 

ogólnie rzecz ujmując lękliwi, na tyle, że byle błahostka może stać się dla nich 

przyczyną lęku. Wygląda to tak, jakby oczekiwali na obawę, która może się pojawić,              

a określana jest mianem „lęku oczekiwania” lub „lękliwym oczekiwaniem”
302

. Osoby 

narażone na ten stan wszędzie dopatrują się zagrożenia i przyjmują najgorsze                         

z możliwych do przewidzenia scenariusze wydarzeń, które mają nastąpić. Oczekują 

nadejścia niebezpieczeństwa, szukają także znaków, które mają potwierdzić ich obawy. 

Pomimo intensywności przeczucia, że wydarzy się coś złego nie są to osoby, które 

przyporządkowuje się do chorych. Jeszcze silniejszą postacią lęku dotyczącą sytuacji 

lub przedmiotów są wszelkiego rodzaju fobie. Te specyficzne obawy charakteryzują się 

zbyt dużym lub całkowicie irracjonalnym strachem przed przedmiotem lub sytuacją, 

nieproporcjonalnym do rzeczywistego zagrożenia. To zagrożenie budzi intensywny 

niepokój. Przedmiot naszej obawy jest zazwyczaj wypatrywany i unikany. Skąd 

wiadomo, że mamy do czynienia z chorobą, a nie racjonalnym zagrożeniem? Otóż 

rozpoznanie tej specyficznej fobii można podejrzewać, gdy trwa co najmniej pół roku. 

Najczęstsze fobie są związane z obawą przed zwierzętami (arachnofobia, która jest 

lękiem przed pająkami) lub związane z naturą (lęk wysokości). Ludzie boją się też 

sytuacji, w których będą mieli styczność z igłą lub zobaczą krew, a także sytuacji 

związanych z przemieszczaniem (lot samolotem). W psychiatrii znane są także 

zaburzenia związane ze strachem przed pozostaniem samemu wśród społeczności
303

. 

Trzecim rodzajem lęku nerwicowego są napady lękowe, w których w zupełności nie 

można doszukać się związku pomiędzy lękiem, a zagrożeniem
304

. W tym wypadku 

organizm dopada nagły, bezpodstawny lęk, który ma charakter jednorazowego 

wybuchu, jakby wyładowania obaw w organiźmie. Czas takiego ataku może trwać od 

kilku, do kilkunastu godzin, po czym przechodzi i sprawia, że człowieka ogarnia 

fizyczne zmęczenie oraz wielka psychiczna ulga. Takie przeżycie może być silniejsze 

niż strach w wyniku realnego zagrożenia. Człowiek odczuwa, ze coś niedobrego się                 
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z nim stanie, że oszaleje, że coś złego mu się przydarzy, a nawet, że umrze. 

Wspomniany już wcześniej Antoni Kępiński opisuje wyładowanie tego lęku                          

w następujący sposób: „Napadowi lęku towarzyszy zwykle gwałtowne wyładowanie 

wegetatywne. Jak zwykle w stanach lęku i agresji, wyraźnie zaznacza się przewaga 

układu sympatycznego. Źrenice są rozszerzone, szpary powiek większe, zaznacza się 

lekki wytrzeszcz oczu, skóra twarzy jest blada lub zaczerwieniona, często występuje 

silne pocenie się, tętno jest przyspieszone, ciśnienie krwi podwyższone, usta wysychają, 

z trudem przełyka się ślinę, niekiedy odczuwa się parcie na pęcherz i na odbytnicę
305

”. 

Przedstawiony opis pokazuje nam, że lęk jest równie niebezpieczny dla organizmu, jak 

uzasadniony lęk, a jego objawy równie silne dla ustroju człowieka. Okazuje się, że nie 

musi być konkretnego zagrożenia, by człowieka ogarnęły lęki związane z jego 

własnymi obawami. Ponadto badania Freuda dowodzą, że stan lęku, który traktować 

można, jako zespół bodźców może ulec rozszczepieniu. Oznacza to, że zamiast kilku 

objawów napadu lękowego może pojawić się tylko pojedynczy, który nie pozwoli na 

identyfikację problemu, może to być samo drżenie, albo zawrót głowy lub bezdech
306

.  

Ponadto w swoich badaniach Freud próbował wyjaśnić źródło lęku, doszukując 

się podrażnień w układzie nerwowym: „Twierdzi się zazwyczaj, że podrażniony jest 

rdzeń przedłużony, i chory dowiaduje się, że cierpi na nerwicę nerwu błędnego
307

”. 

Strach dla Freuda ma zatem realne uzasadnienie, kiedy się pojawia                            

w organizmie człowieka to jest bodźcem na konkretne zagrożenie
308

. Jest to stan mający 

źródło w konkretnym przedmiocie. Gdzie tak naprawdę znajduję się strach? Gdzie 

zaczyna się lub w którym momencie się kończy? Nie sposób jednoznacznie 

odpowiedzieć na te pytania. Największy problem pojawia się wtedy, kiedy strach nie 

pozwala na normalne funkcjonowanie, rozrasta się do przesadnych rozmiarów                         

z jednego lub kilku obiektów do zagrożenia na każdym kroku
309

. 
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Obawy według Karen Horney 

Karen Horney (1885-1952), podobnie jak Freud, zwraca uwagę na lęk będący 

„ośrodkiem dynamicznym” nerwic
310

. Do osobowości, które często popadają w stany 

lękowe zaliczają się neurotycy. Pomimo osiągnięcia składników życiowych takich jak 

miłość, sukces, idealny obraz siebie, czyli tych najbardziej pożądanych, człowiek 

neurotyczny zawsze będzie odczuwał lęk o to, co może stracić. To także obawa                    

o zmianę czegokolwiek w sobie, co sprawia, że wpada się w błędne koło, gdzie nie 

można zaznać spokoju. Człowiek ten nie ma do siebie zaufania. W jego głowie 

powstają kolejne obawy, takie jak lęk przed zakłóceniem wewnętrznej harmonii, przed 

odsłonięciem się, przed lekceważeniem ze strony innych ludzi, upokorzeniem lub 

ośmieszeniem. Wynika to z silnej potrzeby utrzymania swojego wizerunku w oczach 

innych. Neurotyk nie myśli o tym, jak sam siebie postrzega, ale chce być widziany                   

w odpowiedni sposób, jako osoba zrównoważona o silnym charakterze i boi się, że 

może ten obraz w oczach innych ludzi utracić
311

.  

Lęk dotyczy osobowości, człowieczego centrum, które Horney nazywa 

osobowym „ja”, nie jest to możliwe w przypadku strachu, który porusza człowieka 

jedynie częściowo
312

. Strach ma nam zapewnić biologiczne przetrwanie, ponieważ daje 

sposobność do uniknięcia sytuacji zagrażającej życiu jednostki
313

. Jest to przecież nic 

innego, jak reakcja fizjologiczna występująca po usłyszeniu sygnału alarmowego, która 

ma postawić organizm w stan gotowości przed określonym niebezpieczeństwem. Co 

więcej strach, jak już zostało wspomniane jest reakcją także zwierząt, natomiast lęk to 

emocja przypisywana jedynie człowiekowi
314

. Autorka dzieła pt. Neurotyczna 

osobowość naszych czasów posługuje się trafnymi przykładami, pozwalającymi 

rozróżnić lęk i strach. W książce czytamy następujące słowa: „Gdy matka boi się, że jej 

dziecko umrze, a ma tylko krostę albo niewielki katar, to mówimy o lęku; ale jeśli boi 

się wtedy, gdy dziecko jest poważnie chore, nazwiemy jej reakcję strachem. Jeżeli ktoś 

boi się, gdy tylko znajdzie się na większej wysokości lub wtedy, gdy musi omówić 

zagadnienie dobrze mu znane, nazywamy jego reakcję lękiem; jeżeli natomiast boi się, 
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bo zabłądził wysoko w górach w czasie gwałtownej burze, mówimy o strachu
315

”. Lęk, 

który nazwalibyśmy nieuzasadnionym może przerodzić się w strach, który jest reakcją 

na konkretne, poważne zagrożenie. Zatem, jak podkreśla Karen Horney różnica 

pomiędzy strachem, który jest proporcjonalny do istniejącego niebezpieczeństwa,                    

a lękiem będącym nieproporcjonalną reakcją na możliwe zagrożenie, jest prosta i łatwo 

zauważalna
316

.  

 

Psychologia egzystencjalna i jej podejście do lęku oraz strachu 

Aby zrozumieć podejście do obaw przedstawicieli egzystencjalizmu warto 

przyjrzeć się poglądom Sørena Kierkegaarda (1813-1855). Otóż filozof ten podkreślał, 

iż lęk jest wewnętrznym stanem człowieka, który jest rzeczywistością wolności będącej 

możliwością dla możliwości, czyli czymś zupełnie innym niż strach mający swoje 

odniesienie do czegoś konkretnego. Lęk określa zatem bezprzedmiotowość. W ujęciu 

Kierkegaarda natura człowieka składa się z trzech czynników: ciała, psychiki i ducha, 

który jest odpowiedzialny za zespolenie dwóch wcześniejszych. Pojawia się tutaj pewna 

sprzeczność, ponieważ duch z jednej strony jest podstawą połączenia psychiki i ciała, 

ale z drugiej strony zakłóca tę relację, w wyniku czego powstaje lęk. Co więcej uczucie, 

o którym mowa jest połączone z określeniem wolności
317

. Również w tym zagadnieniu 

pojawia się konflikt pomiędzy swobodnym wyborem, a koniecznością. Filozof posłużył 

się dla przykładu historią biblijną dotyczącą pierwszego grzechu w raju. Pomimo tego, 

że Adama charakteryzowała niewinność i niewiedza, ale także lęk przed zakazem 

spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. To właśnie lęk doprowadził 

paradoksalnie do skosztowania jabłka i z tego wydarzenia narodził się grzech 

pierworodny. Człowiek z niewinności stał się istotą grzeszną o określonej 

seksualności
318

. Co więcej Kierkegaard uważał, że przez ten akt człowiek pokazał swoją 

autentyczność, bo tylko prawdziwe życie polega na wewnętrznych konfliktach 

niepewności i lęku
319

.  
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Polski psycholog, Kazimierz Popielski w pracy zbiorowej Lęk. Różnorodność 

przeżywania pod redakcją Waldemara Tłokińskiego, zwrócił uwagę na szczególny 

rodzaj lęku egzystencjalnego zwanego „neotycznym”. Jest to obawa, której źródłem są 

dwa czynniki: od-podmiotowe i od-środowiskowe (czyli kulturowo-społeczne). Wiąże 

się ona z m.in. z niezaspokojonymi potrzebami i niespełnionymi oczekiwaniami. Jest to 

rodzaj lęku silnie związany z kulturą i społeczeństwem, w której egzystuje człowiek
320

.  

 

 Przyczyny lęków i strachów 

Większość ludzi chciałoby wieść spokojne uporządkowane życie, bez trosk                   

i zmartwień. Takie poczucie bezpieczeństwa może dać zazwyczaj środowisko,                      

w którym się egzystuje, ponieważ jest ono dobrze poznane i oswojone
321

. Zastanówmy 

się, co budzi w człowieku przerażenie? Cokolwiek byśmy wymienili, będzie się to 

sprowadzać do pewnych grup. Otóż strach z pewnością wywoła realne zagrożenie życia 

(naszego oraz naszych bliskich). Jesteśmy istotami, które w sposób szczególny                         

i instynktowny chronią swoich najbliższych, więc zapewnienie im bezpieczeństwa staje 

się często ważniejsze niż troska o własne przetrwanie. Do kolejnej grupy zaliczyć 

możemy lęk, który budzi się w człowieku, gdy jest świadkiem okaleczenia lub śmierci 

innych ludzi. Idąc dalej wiemy, że strach może nam towarzyszyć, jako trauma po 

wypadku albo ataku przemocy (gwałcie, pobiciu), lub być przykrym wspomnieniem 

związanym z okaleczeniem w przypadku tortur, doznania kontuzji, czy działań 

wojennych
322

. Także stan zdrowia ma wpływ na odczuwanie różnego rodzaju strachu. 

Lęk mogą powodować pewne zaburzenia układu hormonalnego (m. in. nadczynność 

tarczycy, hipoglikemia, niedobór witaminy B12), brak kondycji, wyczerpanie, jak 

również zmiany metaboliczne. Także stany związane z niewydolnością serca, 

obrzękiem płuc, czy problem z oddychaniem stają się przyczyną lęków i niepokojów, 

ponieważ są powiązane z obniżeniem odporności psychicznej
323

. 

Wymieniać tak moglibyśmy bez końca. Wydaje się być sprawdzonym 

stwierdzenie, że strachów jest tyle ile ludzi, ponieważ każdy ma swoje obawy
324

. 
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Uderza jednak ponadczasowość tych lęków. Przytoczone przykłady strachu lub lęku nie 

zmieniły się od czasów najdawniejszych. Być może strach nie ogarnia już tak dużej 

grupy ludzi, ponieważ mamy nowsze technologie i potrafimy wiele zjawisk 

wytłumaczyć i skutecznie sobie poradzić z wieloma problemami. Znamy także realne 

skutki wielu zagrożeń, co sprawia, że możemy się przed nimi skutecznie obronić. Co do 

jednego możemy być pewni - pomimo tego wszystkiego strach i lęk są zjawiskami 

ponadczasowymi, obecnymi w życiu człowieka po dzień dzisiejszy.  

 

Rodzaje lęków/strachów 

Wymieniliśmy wiele przyczyn strachu. Warto przy tym zauważyć, że strach jest 

zjawiskiem wielopostaciowym. Czym innym jest obawa przed poślizgnięciem się na 

oblodzonym chodniku, czym innym lęk przed pożarem, który rozprzestrzenia się                      

w zamkniętym pomieszczeniu, a jeszcze czymś innym jest strach przed egzaminem lub 

publicznym wystąpieniem. Z całą pewnością można powiedzieć, że nie ma na świecie 

człowieka, który nie zaznałby strachu. Oczywiście z historii znane są przypadki ludzi, 

którzy wykazywali się wielkim heroizmem. Przychodzi więc do głowy myśl, żeby 

stwierdzić, że być może właśnie takie jednostki nie odczuwały strachu. Nic bardziej 

mylnego, ponieważ wszyscy ludzie są pod względem biologicznym w ten sam sposób 

skonstruowani. Jako autorka niniejszej pracy postaram się to wyjaśnić w dalszych 

rozważaniach. Jak więc traktować bohaterskie wyczyny na przestrzeni wieków? Warto 

zauważyć, że to strach jest wyznacznikiem odwagi lub tchórzostwa
325

. Zatem z powodu 

obaw (być może o siebie, o swoje otoczenie, czy kraj) ludzie byli w stanie osiągnąć 

cele, które wydawały się wręcz niemożliwe do zrealizowania – stanąć na polu walki              

i tam wykazać się męstwem. Współcześnie żyjemy w czasach, gdzie człowiek poddany 

presji jest bardzo znerwicowany. Co najdziwniejsze żyjemy w pośpiechu, mamy 

dostępne technologie, które pozwalają na komunikację nawet z najdalszymi zakątkami 

świata, a jednak stajemy w obliczu lęków przed osamotnieniem lub przejmującą ciszą. 

Czasem ludzie zaczynają się obawiać nawet własnych myśli
326

. Lęk, jest podobnie jak 

strach, stanem emocjonalnym. Jest to odczucie związane z przewidywaniem 

zbliżającego się niebezpieczeństwa
327

. Jest to połączenie niepokoju z napięciem i 

aktywizacją mięśni ciała. Czym zatem różni się od strachu? Jest to proces, który 
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odbywa się wewnątrz naszego organizmu. Nie zwiastuje realnego, zbliżającego się 

zagrożenia, toteż z zewnątrz nie dostrzeżemy symptomów naszego lęku. Możemy być 

skrępowani lub mieć odczucie napięcia, ale nie wywoła u nas ten stan np. bólu, jaki 

jesteśmy w stanie odczuć w momencie, gdy ogarnia nas strach. Lęk może się przerodzić 

w poważny problem, jest w stanie zawładnąć naszym organizmem. Lęk jest czymś                 

w rodzaju nieokreślonego niepokoju, co jest zupełnym przeciwieństwem strachu 

odnoszącego się do konkretnego bodźca. Lęk możemy podzielić na wiele jego 

rodzajów. Lękiem odczuwalnym nazywamy czekanie na wydarzenie negatywne, które 

nie ma konkretnej postaci. Lękiem domniemanym natomiast nazwiemy stan 

emocjonalny, który rodzi się w naszej głowie na samą myśl o wyobrażeniu 

niebezpieczeństwa. Lękowi mogą towarzyszyć objawy somatyczne: pocenie się, 

drżenie, trzęsienie mięśni lub swędzenie skóry.  

 

Obawa oraz nastrój niepokoju 

Możemy również odróżnić od strachu i lęku obawę, czyli uczucie niepokoju, 

zamartwianie się tym, jakie będą następstwa wydarzeń lub czynów. Niepokój jest 

objawem tzw. lęku nerwicowego
328

. Może to być również odczucie niepewności, co 

wydarzy się w przyszłości, np. obawa o to, co spotka człowieka po śmierci. Do całej 

plejady odczuć związanych ze strachem wpisuje się także niepokój zaliczany do grupy 

stanu emocjonalnego. Niepokój różni się od strachu tym, że nie ma celowego obiektu. 

Nie jest to także rodzaj lęku, jako cechy emocjonalnej. Jest nakierowany na zagrożenie, 

więc sprawia, że człowiek interpretuje więcej rzeczy niż powinien, jako groźne, a nie 

zwykle
329

. Niepokój jest sygnałem, że w organizmie dzieje się coś niedobrego, może 

być powiązany z wieloma chorobami, w tym także z depresją. Osoby, które odczuwają 

lęk czasem mogą także być ogarnięte i tą negatywną emocją. Niepokój może wywołać 

zagrożenie własnego bezpieczeństwa. Kiedy odczuwamy ten stan emocjonalny nie 

zawsze zachodzą zmiany w naszym organizmie, które moglibyśmy dostrzec z zewnątrz. 

Niepokój sprawia, że czujemy, iż w naszym ciele coś się dzieje, odczuwamy skurcz              

w mięśniach, narządach, jak również pojawia się jedynie psychiczny dyskomfort.                  

W małych ilościach jest to bodziec mobilizujący, ale kiedy paraliżuje ciało objawia się, 
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jako choroba, przy której człowiek nie jest w stanie racjonalnie myśleć. Obawia się 

czegoś, ale sam nie jest w stanie określić przedmiotu swoich obaw
330

. 

 

Czy strach i lęk jest tym samym? 

Psychologowie, tacy jak Silvan Tomkins (1911-1991) oraz Carroll Izard (1923-

2017) uważali, że lęk i strach to te same zjawiska. Obszerne studia potwierdzają jednak 

pogląd, że należy wyraźnie rozdzielić strach od lęku
331

. 

Nie możemy używać pojęcia „strach” i „lęk” zamiennie, chociaż bardzo często 

się tak dzieje. Strach różni się od lęku tym, że jest wywołany konkretnym bodźcem. Lęk 

pojawia się zazwyczaj jeszcze wcześniej niż realny bodziec, a strach to już reakcja na 

wspomniany motywator
332

. Obydwa te zjawiska są emocjonalnymi reakcjami                       

na niebezpieczeństwo, jak również odznaczają się takimi samymi zmianami w ludzkiej 

fizjologii: drżeniem ciała, poceniem się, szybszym biciem serca.  

 

Charakterystyka strachu 

Strach zawsze odnosi się do konkretnych obiektów lub prawdopodobnych 

zdarzeń. Pojawia się on w tym samym momencie, kiedy trwa sytuacja niebezpieczna
333

 

lub wtedy, kiedy jest ona jedynie wspomniana. W ramach przypomnienia warto 

podkreślić, że człowiek czuje się zagrożony najczęściej w sytuacji, gdy istnieją obawy 

utraty własnego życia lub jego najbliższych, kiedy stan jego posiadania może się 

zmienić lub pod znakiem zapytania stoi realizacja jego planów. W momencie 

odczuwania strachu nie tylko mózg przetwarza całą sytuację, ale również pobudza do 

działania całe ciało. Odbywa się wewnętrzne poruszenie, skłaniające do ucieczki lub 

ataku. Co więcej bodźce te nie są tylko wyuczone, ale również instynktowne                                 

i sygnalizują odczuwanie bólu. Jak już zostało nadmienione strach jest rozumiany, jako 

jedno z uczuć, znane nam doskonale z codziennego życia. Wynika to z faktu, że jego 

reakcje są w pewnym stopniu wrodzone, ale w różnorodnych warunkach zmiennego 
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życia społecznego odruchy strachu zależne od pamięci gatunkowej nie mają większego 

znaczenia, ponieważ są wykonywane automatycznie
334

. 

 Trzeba zwrócić uwagę na wielkość równych form strachu i sytuacji, których 

dotyczą. W warunku zagrożenia używamy pojęć związanych z tym, co czujemy, są to 

często obawa, trwoga, niepokój, groza. Są to oczywiście tylko niektóre przykłady pojęć 

dotyczących odczuć w tym nieprzyjemnym momencie. Dla potrzeb niniejszej pracy 

przyjęłam podział na obawy i niepokoje. Obawami będę nazywała strach przed 

realnymi zagrożeniami, odnoszącymi się do określonych obiektów lub zdarzeń, 

natomiast niepokoje będą dla mnie tożsame z lękiem, ogólnym stanem emocjonalnym 

wyrażającym niepokój wywołany oczekiwaniem lub wyobrażeniem zagrożenia
335

.  

 

Czym jest lęk? 

Jak podkreśla Longin Klichowski autorzy zajmujący się wyobrażeniem lęku nie 

zawsze są zgodni w swoich teoriach. Dla jednych lęk należy do zespołu podstawowych 

emocji, dla innych jest to rodzaj ludzkiego popędu. Są również naukowcy, którzy 

uważają, że lęk jest reakcją emocjonalną
336

. Idąc za badaniami Ladera i Marksa lęk 

nazwiemy nieprzyjemnym i niesprecyzowanym poczuciem zagrożenia. Z jakim 

zjawiskiem mamy więc do czynienia? Lęk jest więc przewidywaniem przyszłych 

niebezpieczeństw, zagrożeń, którym towarzyszy odczucie niepokoju. Jest to uczucie 

dyskomfortu i przejawia napięcie emocjonalne. Według Kleina lęk może przybierać 

postać pomniejszych ataków paniki lub stałego psychicznego poczucia mniej lub 

bardziej prawdopodobnego niebezpieczeństwa. Czyli, jak czytamy w „Psychologia 

emocji” pod redakcją M. Lewisa oraz J. M. Havilanda-Jonesa „(...) nagłych przypływów 

emocji, zdominowanych przez objawy fizyczne, czasami związanych z wyraźnym 

bodźcem wyzwalającym, a czasami nie (...)
337

”. 

W przypadku lęku pojawiają się również teorie związane z wyznawaną wiarą. 

Aspekt religijny uzasadnia istnienie lęku, jako skutek utraty łaski bożej - oddalenia się 

od Boga. Pod względem filozoficznym cierpienie wynika z lęku i jest postrzegane 
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pozytywnie. O obawie możemy mówić taże w kontekście psychologicznym. Oznacza 

to, że lęk czujemy wtedy, gdy nie mamy konkretnej, namacalnej przyczyny naszego 

zaniepokojenia. Co więcej lęk, oprócz tego, że ma charakter irracjonalny jest również 

uważany za objaw psychopatologiczny, czyli taki, który występuje w rożnego rodzaju 

zaburzeniach nastroju, nerwicach oraz psychozach. Oczywiście to wyobrażone 

niebezpieczeństwo może być prawdziwe i w bardzo małym stopniu prawdopodobne, ale 

powstaje w wyobraźni człowieka i nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości - jest 

subiektywnym odczuciem. Lęk powstaje tam gdzie są sytuacje związane                                

z odczuwaniem przez człowieka niepewności. Co więcej jest to także system 

emocjonalny, który jest wrażliwy na różnice społeczne, wiąże się porażkami                            

i negatywną oceną własnej wartości
338

.  

Istnieją poglądy, takie jak badania Epsteina, który uważa, że lęk pojawia się też 

wtedy, kiedy strach nie ma swoich konsekwencji, czyli kiedy nie zmobilizuje 

organizmu do ucieczki. Otóż taki nierozwiązany strach przeradza się w lęk, będący 

stanem nieukierunkowanego pobudzenia po zauważeniu zagrożenia. Możemy zatem 

wnioskować, że jeśli strach nie przyniesie zamierzonych konsekwencji, przeradza się                

w lęk
339

.  

 Znany jest również tzw. "lęk egzystencjalny", który związany jest z tajemnicą 

samego istnienia. Jest to siła, która sprawia, że człowiek nieustannie jest niepewny, 

wątpi i poszukuje sensu własnego działania. Temu zagubieniu towarzyszy również 

poczucie winy
340

.  

Stanley Keleman w swoich pracach opublikowanych pod nazwą Anatomia 

emocjonalna. Struktura doświadczenia uważa, że każdy organizm jest wyposażony                

w „(...) instynktowny mechanizm radzenia sobie z zagrożeniem                                                  

i niebezpieczeństwem
341

”. Został on nazwany „odruchem przestrachu” z powodu 

uaktywniania się w przypadku krótkotrwałego zagrożenia lub pojawieniu się 

niebezpieczeństwa. 

Lęk, o którym mowa jest irracjonalny. Najlepszym przykładem jego 

nieuzasadnionego oddziaływania będzie obawa przed insektami. Załóżmy, że boimy się 

pająków. Nie spodziewamy się spotkać przedstawiciela tego gatunku, ale mamy 
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świadomość, że może się gdzieś pojawić. Zerkamy w różne strony, wyszukujemy 

zagrożenia. Kiedy na naszej drodze pojawi się pająk zazwyczaj nie mamy za dużo czasu 

na podjęcie decyzji. Musimy szybko zadecydować, które rozwiązanie przyjmiemy. 

Możemy wtedy zaatakować pierwsi lub uciec w popłochu. Równie dobrze moglibyśmy 

wtedy zachować spokój i poczekać, aż stworzenie pójdzie swoją drogą lub wynieść go 

na zewnątrz, jeśli pojawił się w pomieszczeniu. Tak mogłoby być gdybyśmy działali 

racjonalnie, ale strach ma to do siebie, że nie pozwala nam na logiczne rozumowanie. 

Boimy się rzeczy, która nie może nam zaszkodzić. Mamy do czynienia ze stworzeniem 

dużo mniejszym od nas, które pewnie bardziej się obawia nas, niż my jego. Co więcej 

insekt nie stanowi zagrożenia, chyba że jest on jadowitym pająkiem. W takiej sytuacji 

mamy do czynienia z odruchem opisywanym przez Kelemana. W procesie tym 

zaprzestajemy wykonywać naszą aktywność, zatrzymujemy się, a temu przestojowi 

towarzyszy spinanie mięsni i wstrzymanie oddechu. Następnie po ocenie zagrożenia 

staramy się je przeczekać lub podejmujemy działanie. Jeżeli zagrożenie jest poważne 

lub nie mija, wtedy robimy „(...) unik, odwracamy się, przygotowujemy do walki bądź 

ucieczki. Jeżeli zagrożenie trwa nadal lub pierwsza reakcja nie zredukowała 

zagrożenia, chowamy się, zagłębiamy się w sobie, wycofujemy się (...)
342

”. Warto dodać, 

że mamy do wyboru jeszcze inną reakcję, a mianowicie zastygnięcie w bezruchu. Nie 

wiadomo do końca, którą reakcję wybierze człowiek w momencie zagrożenia. Nawet      

w przypadku kolejnych niebezpieczeństwa nasze zachowanie może być zupełnie inne 

niż początkowa reakcja. Nie zawsze także to, co sobie wyobrażamy, że zrobimy                     

w momencie, kiedy pojawi się jakieś niebezpieczeństwo będzie tym, co faktycznie 

wykonamy.  

Podsumowując lęk ma taką samą strukturę co strach, ale różni się od niego 

poznawczym komponentem, czyli oczekiwaniem zagrożenia o irracjonalnym 

charakterze. Zupełnie tak samo człowiek reaguje w przypadku strachu oraz lęku: jest 

ten sam składnik somatyczny, te same elementy reakcji, lecz nie ma obiektu, czy 

sytuacji, od której powinien uwolnić się człowiek odczuwający lęk, ponieważ jego 

zagrożenie jest tylko wyobrażone. Lęk nie stanowi zagrożenia dopóki służy naszemu 

przetrwaniu, problem pojawia się wtedy, gdy destabilizuje nasze życie. 

 

Lęk społeczny 
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Lęk społeczny charakteryzuje się tym, że człowiek obawia się pewnej sytuacji 

społecznej. Może ona wyglądać różnorako, dla jednych będzie przejawiała się trwogą 

przed grupą ludzi, dla innych będzie to strach przed jedzeniem w miejscu publicznym, a 

dla jeszcze innych wykonywanie określonych działań w strefie publicznej. Za tą 

warstwą kryje się obawa przed poniesieniem porażki oraz osądzeniem w pewnych 

sytuacjach. Każde działanie może być przecież w takiej sytuacji wyśmiewane lub 

skrytykowane przez innych. Ludzie cierpiący na lęki tego rodzaju wolą unikać 

konfrontacji ze społeczeństwem
343

. 

 

Czy zbyt bogata wyobraźnia może być przyczyną lęku? 

 Człowiek, który posiada uwrażliwioną wyobraźnie jest szczególnie narażony na 

odczuwanie lęku. Kiedy w umyśle powstają wizje zagrożenia nie będzie to realny obraz 

rzeczywistości, a raczej rozmyte, nawet nierealne wyobrażenie tego, co może się 

wydarzyć. Przed takim urojeniem trudno się bronić, ponieważ dla człowieka o bogatej 

wyobraźni każdy scenariusz wydarzeń jest możliwy
344

. 

 

Miejsce strachu w średniowiecznym świecie 

Czy ludzie średniowiecza radzili sobie z trudnym światem, w którym przyszło 

im żyć właśnie za pomocą emocji? Czy stąd właśnie wzięły się przerażające i pełne 

strachu wizje Sądu Ostatecznego?  

Leki, które dotykały ludzi średniowiecza były związane ze zjawiskami, których 

ówcześni ludzie nie rozumieli
345

. Nie był to zadziwiający fakt, ponieważ lęk przed 

przyrodą dotykał człowieka od początku jego istnienia. Ludzie średniowiecza obawiali 

się wielu rzeczy, ataku ze strony zwierząt lub innych ludzi, chorób i wszystkiego, co 

mogło doprowadzić do śmierci. Idąc za tymi rozważaniami przyjmiemy, że                             

w średniowieczu występował strach przed: wojną, jeśli pojawił się konflikt zbrojny, 

przed śmiercią wskutek poważnej choroby, przed powodzią, jeśli dłuższy czas padał 

ulewny deszcz, przed karą i torturami, jeśli popełniło się jakiś występek, ale tym samym 

lęk przed niespodziewaną śmiercią, przed Sądem Ostatecznym, przed trafieniem do 

piekła, przed czarownicami i czarnoksiężnikami. To tylko nieliczne przykłady, 

ponieważ nie zawsze występował strach. Te same przyczyny, jeśli tylko były 
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nieuzasadnione, mogły być przyczyną lęku. Strach przed głodem, gdy sprzyjał urodzaj 

był w zupełności nieuzasadnionym lękiem. Czymś, co budziło w człowieku niepokój, 

ponieważ mogło spotkać każdego, ale czy spotkało?  

Każdy irracjonalny lęk był wtedy zamieniany na konkretny strach, przed którym 

trzeba było się bronić
346

. Z tego względu współcześnie wiara w demony, potwory, 

zamorskie dziwy oraz inne stworzenia znane ze średniowiecznych opowieści dzisiaj 

uznawane są jedynie za wytwór wyobraźni ówczesnego człowieka. Rozwój i postęp 

pozwala nam również wyjaśnić szereg zjawisk atmosferycznych, które w średniowieczu 

były uważane za złe omamy (np. zabarwienie się nieba na czerwony kolor, lub 

spadająca kometa), a dzisiaj potwierdzają jedynie różnorodność świata naturalnego. 

Dzisiaj takie zjawiska nie budzą przerażenia, ponieważ naukowcy odkryli przyczynę,              

a rozwinięte badania wciąż dostarczają naukowych uzasadnień pojawiających się zmian 

przyrodniczych.  

Skoro emocje były jednym z naturalnych sposobów radzenia sobie z problemem, 

to z pewnością miały swoje miejsce w świecie średniowiecza
347

. To strach przed 

wieloma istotami nadprzyrodzonymi sprawiał, że człowiek chciał poznać coraz więcej 

szczegółów z nimi związanych, aby wiedzieć, jak się przed nimi obronić. Wiedza ta 

zazwyczaj była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie
348

. Należy również 

dodać, że to, co widzieli nasi przodkowie było dla nich rzeczywistością, Obraz świata 

zawsze jest subiektywny, dlatego widzieli w nim inne zagrożenia. Co więcej ocena była 

dokonywana przez społeczeństwa, w którym żyli. W przyjęciu i ocenie 

niebezpieczeństwa człowiek kieruje się presją grupy społecznej i kręgu kulturowego, do 

którego przynależy. W takiej sytuacji, kiedy grupa stwierdzi, że coś jest zagrożeniem (a 

może w nim w zupełności nie być), to będą tak uważać również członkowie tej 

społeczności. Przekroczenie tabu może być dla takiego człowieka bardziej 

niebezpieczne niż śmierć. Aby utrzymać się przy życiu jednostka musiała dostosować 

się do wymagań środowiskowych
349

. Jest to wyraźne potwierdzenie zachowania w 

przypadku średniowiecznego polowania na czarownice oraz obaw przed 

niebezpiecznymi istotami nadprzyrodzonymi.  
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2.2 Biologiczne objawy zaniepokojenia 

 

Podobieństwa i różnice strachu oraz lęku pod względem fizjologicznym 

 Lęk oraz strach mają ze sobą wiele wspólnego. W momencie, kiedy występują 

pojawiają się te same zmiany fizjologiczne: drżenie ciała, zmiana barwy głosu. 

Stanowią również taką samą reakcję na bodziec, czyli ucieczkę lub unikanie. 

Czy lęk i strach to na pewno to samo w ujęciu fizjologicznym? M. Lewis, J. M. 

Haviland-Jones, autorzy książki Psychologia emocji objawy tego stanu uzależniają od 

trzech różnych postaci lęku, które występują, jako: „somatyczna hiperaktywność”, „lęk 

poznawczy” oraz „lęk psychiczny”. W pierwszym przypadku człowiek zaczyna się 

pocić i rumienić. Oddech staje się płytszy, ale serce zaczyna bardziej kołatać, czemu 

towarzyszą bóle i dyskomfort w jamie brzusznej. W pozostałych dwóch przypadkach 

człowiek miewa niechciane, natrętne myśli, zbytnio się przejmuje, ogarnia go niepokój, 

czasem czuje także nadmierne spięcie mięśni
350

.  

 

Jak zachowuje się organizm, kiedy się boimy? 

Strach ma swoje biologiczne uzasadnienie, przygotowuje organizm na 

poradzenie sobie z zagrożeniem. Ten fakt potwierdzają badania Charlesa Sherringtona 

(1857-1952) oraz Waltera Bradforda Cannona (1871-1945) oraz jego uczniów. Objawy 

strachu są najczęściej widoczne z zewnątrz, ponieważ organizm automatycznie 

uruchamia szereg działań. Ta obfitość w różnego rodzaju reakcje fizyczne sprawia, że 

bardzo łatwo można rozpoznać osobę, która boi się i bardzo trudno ukryć, że sami się 

obawiamy. Zdradza nas w tym przypadku nasze własne ciało. Reakcję fizyczną można 

wyćwiczyć do perfekcji, ale zawsze pozostanie to częścią naszej nieujarzmionej natury. 

Jest coś takiego, w głębi natury ludzkiej, co sprawia, że człowiek lubi dramatyzować. 

Być może nasz los jest nierozłącznie połączony ze strachem. Strach, jak opisuje Karol 

Darwin może przerodzić się w prawdziwą agonie. Dziko bijące serce może w jednym 

momencie przestać bić i wywołać tym samym omdlenie. Ciało może zesztywnieć lub 

poddać się konwulsyjnym drgawkom
351

.  

Według Bogusławy Bodzioch-Bryły oraz Lilianny Dorak-Wojakowskiej 

odczuwanie lęku, zgodnie z psychologią behawioralną, jest powiązane z wieloma 
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oznakami cielesnymi i somatycznymi, które wynikają z etymologii słowa „lęk”. Otóż 

słowo to pochodzi od czasownika „lękać się”, które w językach słowiańskich oznaczało 

„pochylać się, zginać”. Dokładnie taką samą postawę, zbliżoną do ułożenia 

embrionalnego, przyjmuje człowiek, który się czegoś obawia pokazując tym samym 

swoją bezbronność
352

. Strach może również wpłynąć na aktywność mięśni, podczas 

trwogi, ponieważ wtedy nasze ciało zostaje momentalnie „zmrożone”, a mięśnie 

ściągnięte, co nie pozwoli na ani jeden ruch
353

. 

Jak działa nasz organizm w sytuacji strachu? Można ująć to obrazowo, jako 

mobilizację sił żywotnych organizmu i ich przeniesienie ze środka na zewnątrz. Nie 

wchodząc w szczegóły procesów biologicznych wyobraźmy sobie, że organizm jest 

krajem. W chwilach odpoczynku ciało - nasz kraj znajduje się w czasach pokoju. 

Wszystko pracuje bez zarzutu, ale sytuacja się zmienia, kiedy wyczujemy zagrożenie. 

Wyobraźmy sobie, że zasypiamy po południu na kanapie. W pewnym momencie 

słyszymy z drugiego, pustego pomieszczenia jakieś hałasy. Nasze ciało daje nam 

sygnał, momentalnie potrafimy oprzytomnieć. W taki sposób działa nasz mózg, który 

szybko wysyła widomość "podejrzany dźwięk" do rządu autonomicznego. Jak opisuje 

to Pieter: „(…) rząd autonomiczny zarządza natychmiastową mobilizację. Wszystko 

nagle zmienia się. Naczynia włoskowate w jelitach kurczą się gwałtownie. Powoduje to 

przetłoczenie wielkich ilości krwi od trzewi na peryferię, w stronę mięśni prążkowych. 

Gruczoł nadnercza śpiesznie wydziela i wysyła na wszystkie strony agitatorów - 

adrenalinę. Ci przede wszystkim powodują otwarcie spichrzy cukru ukrytego                            

w wątrobie. Jego zapas w tempie pośpiesznym zamienia się na cukier użyteczny dla 

mięśni, do których dostaje sie wraz z masami krwi przerzuconymi z wnętrza ku 

obwodowi, gdzie są właśnie potrzebne. Serce i płuca zmobilizowane - dla pewności - 

zarówno przez rząd autonomiczny, jak i przez system gruczołowy, zwłaszcza 

adrenalinę, pracują z niezwykłym pośpiechem i jakby na kilka zmian. System 

komunikacyjny działa sprawniej
354

”. Powracając do porównania ciała ludzkiego                     

z obroną kraju wiemy już, że w wyniku zagrożenia zmobilizowane w środku siły 

zostają przerzucone na granice kraju, by przygotować granice do obrony. Pomimo tego 

przegrupowania sił nie zawsze ciało reaguje atakiem, czasami formą obrony jest 

znieruchomienie, czy zmiana koloru skóry. Nie zawsze także człowiek jest w stanie               
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w pełni wykorzystać możliwości, które daje mu własny organizm. Jeśli jednak dochodzi 

do działania naszego organizmu, to charakteryzuje się ono wzrostem ciśnienia krwi, 

podwyższonym stanem adrenaliny oraz wzrostem cukru we krwi
355

. Opisywanie strachu 

jest zawsze związane z mimiką twarzy, a szczególnie z szeroko otwartymi oczami oraz 

rozszerzonymi źrenicami
356

.  

Albert Ax w artykule pt. The Physiological Differentiation between Fear and 

Anger in Humans opisuje eksperyment, na podstawie którego możemy dowiedzieć się, 

jakie reakcje zachodzą wewnątrz organizmu człowieka, kiedy ogarnia go strach. Otóż w 

organizmie wzrasta przewodność skóry, mięśnie bardziej się napinają, a częstotliwość 

oddechów również rośnie
357

.   

Lęk, podobnie jak strach wywołuje w naszym organizmie zwodniczy sygnał 

zagrożenia, ponieważ pojawia się wtedy, gdy tak naprawdę nie dochodzi do żadnego 

realnego zagrożenia. Niebezpieczeństwo jest oddalone w przestrzeni i czasie, a nawet 

może w zupełności się nie pojawić. Co więcej, reakcją na prawdziwy strach jest ból,               

a człowiek lękając się może się do niego bardzo zbliżyć. Lęk wywołany przez wnętrze 

naszego organizmu nie informuje naszej świadomości o zagrożeniu. Czujemy lęk, nie 

wiemy dlaczego. Dzieje się tak, ponieważ obrona bez udziału świadomości uruchamia 

w naszym ciele mechanizmy obronne, endokrynne, wegetatywne i biochemiczne.                  

W świecie zwierząt ból zawsze jest związany z konkretną sytuacją, czyli realnym 

zagrożeniem, u człowieka natomiast reakcje odczuwania są dużo silniejsze, a co 

najważniejsze wcale nie muszą być wywołane prawdziwym zagrożeniem. Jesteśmy 

zatem organizmem bardziej skomplikowanym i narażonym na dużo większe bodźce 

wrażeniowe niż zwierzęta
358

.  

 

Zmiany biologiczne w organizmie w momencie odczuwania strachu 

Wiemy już, jaka jest przyczyna strachu, przyjrzyjmy się więc biologicznemu 

wymiarowi strachu, który jest, jak już wspominałam, celowym odruchem 

samozachowawczym. Według J. Pietera jest to jeden z wielu „urządzeń” w organizmie 
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człowieka, który służy do pobudzania naszego ciała, a jego celowość wskazuje 

jednocześnie na pożyteczność. Jest czymś w rodzaju tarczy ochronnej, a nawet 

sposobem samoobrony. Może być także przyczyną paraliżu całego naszego ciała. 

Dlaczego tak się dzieje? Zapewne ma to związek z odczytywaniem bodźców. Jacek 

Bielas w artykule pt. „Lęk w oczach” w świetle badań okulograficznych zwraca uwagę 

na asymetrię uwagową związaną z funkcjonalnym zróżnicowaniem półkul mózgowych. 

Otóż podkreśla on, że od czasów badań nad emocjami Davidsona powszechnym stało 

się twierdzenie, iż emocje pozytywne związane są z lewą półkulą mózgu, a negatywne      

z prawą
359

. W zależności zatem gdzie trafi bodziec pobudzony przez organizm, taka też 

będzie reakcja zwrotna.  

Artur J. Westermayr w artykule pt. Psychology of fear wymienia sześć istotnych 

punktów, które są przyczyną takich właśnie odważnych, wręcz heroicznych zachowań. 

Czytamy tam, że zanim dojdzie do działania w organizmie zachodzi jedna z poniższych 

reakcji: 

1. Brak wyobraźni, dzięki której jednostka staje się niezdolna do przewidywania, 

a zatem niezdolna do liczenia i mierzenia niebezpieczeństwa.  

W wyniku tego procesu nie jesteśmy zdolni właściwie ocenić sytuacji, zatem możemy 

podjąć działania trudne, wymagające odwagi i heroizmu. Te działania nie zostałyby 

podjęte, gdyby sytuacja została należycie zinterpretowana. 

2. Impuls, dzięki któremu odbicie jest unikane, a jednostka bezmyślnie 

przyjmuje niebezpieczeństwa, które zlekceważyła.  

Taki bodziec nie daje nam chwili na zastanowienie się, tylko sprawia, że podejmujemy 

automatyczne działanie. 

3. Superlatywny egoizm, który rodzi nadmierny apetyt na aprobatę i oklaski 

bliźniego. 

Przykład ten pokazuje jak duży wpływ środowisko potrafi wywrzeć na jednostce. Takie 

zachowanie jest często chęcią „pokazania się”, a nawet udowodnienia innym własnej 

wartości 

4. Strach przed pogardą (który jest awersem ostatniej propozycji) skłania do 

prowadzenia pozornie heroicznego.  
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Adekwatnie do poprzedniego punktu warto podkreślić, że ludzie żyją w grupie, w której 

potrzebują wsparcia drugiego człowieka. Wykluczenie z takiej społeczności jest czasem 

gorsze niż śmierć, zatem motywuje do podjęcia działań. 

5. Wyidealizowany egoizm, który znajduje prawdziwe szczęście w pomocy 

innym osobom, mimo że działanie to wymaga przyjęcia poważnego ryzyka osobistego.  

Czasem nie myśląc o własnej osobie zdajemy sobie sprawę, że trzeba działać, żeby 

pomóc innym. Taki impuls do działania pokieruje człowiekiem zawsze, jeśli stawia on 

dobro innych nad własne. 

6. Nadmierna próżność, której rozwój jest tak nienormalny na razie podbija 

prawo biologiczne
360

.  

Zbytnia wiara we własne umiejętności bywa przyczyną klęski niejednego sławnego 

wojownika, ale tym samym działanie ponad własne umiejętności może też doprowadzić 

do zwycięstwa, ponieważ czasami determinacja potrafi zdziałać więcej niż zdrowy 

rozsądek. 

Zaprezentowane przyczyny odważnych zachowań da się uzasadnić w wielu 

przypadkach. Co do jednego można być pewnym, jeśli ktoś doświadcza intensywnego 

strachu, gdy niespodziewanie napotyka niebezpieczne zwierzę, a jest sam w lesie to 

jego zachowanie uzależnione będzie od wielu czynników. Z pewnością będzie 

wpatrywać się w zwierzę, obserwując każdy jego ruch oraz z wytężeniem rejestrować 

dźwięk. Jego uwaga będzie całkowicie skupiona na przedmiocie emocji. Co do 

zachowania natomiast, to tylko instynkt i doświadczenie będzie nam podpowiadało,              

co robić w danej sytuacji
361

. 

 

Strach, jako siła destrukcyjna 

Człowiek nie zawsze wykorzystuje strach w pozytywny sposób, szczególnie 

wtedy, gdy przybiera postać czegoś więcej niż mechanizm obronny. Jak czytamy                  

w Strach i odwaga autorstwa Józefa Pietera: „Przekraczając granicę funkcji 

biologicznie użytecznej, strach, czynny niejako na rachunek własny, staje się nieznośną 

zmorą, okrutnym prześladowcą, wyrafinowanym sadystą, a nawet mordercą
362

”. Nie 

jest to korzystne dla naszego organizmu odczucie, ponieważ doprowadzić może do 

depresji. Kiedy wszędzie będziemy dostrzegać zagrożenie dla naszego życia, to nie 
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zaznamy spokoju. Nieustanne zamartwianie może niszczyć człowieka, zmienić jego 

nastawienie życiowe oraz dokonać zmian w osobowości. Człowiek zdominowany przez 

strach zawsze będzie się czegoś obawiał, kiedy nie starczy mu racjonalnych trosk, to 

sięgnie do świata nadprzyrodzonego. Pomimo tego negatywnego obrazu lęku, należy 

podkreślić, że gdyby nie poczucie strachu nie byłoby także bohaterstwa i waleczności. 

Zmaganie się z lękiem jest zatem czymś w rodzaju powinności, którą powinien 

wykonać
363

.  

Warto zauważyć, że pamięć gatunkowa podpowiada zwierzęciu, co jest 

zagrożeniem, kiedy należy uciekać, a kiedy atakować. Właśnie z tego powodu zwierzę 

nie potrzebuje takiej odwagi, jaką my rozumiemy w sensie ludzkiego odczuwania, „(…) 

pamięć gatunkowa niewiele mówi mu o tym, co obojętne, przyjazne lub groźne. Nie 

wskazuje zwłaszcza, jak dalece sytuacje niebezpieczne naprawdę zagrażają jego 

życiu
364

”. To człowiek zaznaje grozy lub poznaje dobroć rzeczy, z którymi ma do 

czynienia. Podobnie jak do niego należy decyzja o tym, czy stać go na odwagę w 

przypadku, gdy zdążył sobie już uzmysłowić zagrożenie. Poznaje świat w ujęciu tego, 

co jest dobre i złe oraz w perspektywie tego, że postępowanie nie zawsze będzie 

wywoływało odpowiedni efekt. Wobec tego pojawia się strach o to, czy dobrze 

interpretuje się pewne rzeczy i zjawiska. Zawsze pojawia się obawa o to, czy nasze 

postępowanie jest dobre, tym bardziej, że „cel nie uświęca środków”. W związku z tym 

także tchórzostwo jest pewnego rodzaju poddaniem się, a to z kolei budzi obawę                   

o własny wizerunek. Strach o to, co powiedzą o nas inni często jest bardzo mobilizujący 

do podjęcia walki
365

. 

Jeśli strach jest wywołany konkretnym zagrożeniem, to jest tym samym 

pierwszym sygnałem alarmowym dla organizmu, że dzieje się coś niedobrego.                       

W wyniku tego ostrzeżenia w organizmie uruchomi się seria zachowań, które należą do 

działania obronnego. Są to mechanizmy obniżające napięcie i pozwalające na 

przygotowanie się na konkretną reakcję
366

. 
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2.3 Skutki lęków i niepokojów 

 

Traumatyczne przeżycia 

 Zazwyczaj zagrożenie życia człowieka i jego bliskich pobudza w człowieku 

mocne w swoim oddziaływaniu przerażenie, które może doprowadzić do choroby - 

zespołu stresu pourazowego (zespół ten został nazwany PTSD od Posttraumatic Stress 

Disorder). Objawia się on tym, że osoba, która doświadczyła traumatycznych przeżyć 

wciąż na nowo je przeżywa, ponieważ wydarzenia wracają do niej w postaci obrazów, 

wspomnień z przeszłości
367

. Charakterystycznym zachowaniem dla osoby posiadającej 

PTSD jest unikanie wydarzeń i sytuacji związanych lub przypominających traumę. Jest 

to również odrętwienie emocjonalne, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu, 

rozdrażnienie, ataki złości, nadmierna czujność oraz nerwowość. Pamięć gatunkowa, 

która wspomina przykre wydarzenie niejednokrotnie może doprowadzić do reakcji 

przesadnych, które sprawiają, że człowiek nie może funkcjonować w społeczeństwie
368

.  

 

Zaburzenia lękowe 

Zaburzenia lękowe mają wspólne cechy nadmiernego strachu oraz lęk                           

i związane z tym zmiany behawioralne. W zaburzeniach lękowych powstaje bodziec 

zewnętrzny lub wewnętrzny nieproporcjonalny niepokój, który jest źródłem 

intensywności cierpienia jak również znacznego upośledzenia funkcjonowania
369

.  

Jedną z cech zaburzeń lękowych jest lęk przed oczekiwaniem, lub rosnące 

poziomy obaw i napięcia przy zbliżaniu się. Taka sytuacja dotyczy także unikania 

bodźców lub sytuacji, które wywołują lęk (z dalszymi ograniczeniami w normalnym 

funkcjonowaniu jednostki). Omawiane zaburzenia obejmują lęki separacyjne, 

selektywny mutyzm, specyficzne fobie, lęk społeczny, lęk paniczny, agorafobię, 

uogólnione zaburzenia lękowe, te wywołane substancjami i lekami oraz wszelkie 

zaburzenia lękowe spowodowane przez inne stany medyczne. Dla przykładu 
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wspomniane zaburzenia lękowe związane z separacją rozpoznaje się u dzieci, które 

mają nieproporcjonalnie silny lęk do rzeczywistych zagrożeń
370

. 

Uogólnione zaburzenie lękowe diagnozuje się natomiast w przypadkach 

nadmiernego lęku i zmartwień związanych z dużą liczbą codziennych zajęć. Obawa 

przed koniecznością wykonywania takich czynności, która jest z trudem kontrolowana, 

a związana jest, z co najmniej trzema następujących symptomami: ciągłym niepokojem, 

łatwym zmęczeniem, trudnościami z koncentracją, napięciem mięśni, przerwanym lub 

niezadowalającym snem. Średnio zaburzenie zaczyna się w wieku 30 lat, choć często 

ma początek w wieku dojrzewania lub pojawiają się dopiero w starszym wieku
371

. 

 

Atak paniki wywołany strachem 

Dla większości współczesnego społeczeństwa, które żyje „w ciągłym biegu” 

atak paniki zdaje się być bardzo dobrze znany. Czym jest to zjawisko? Otóż jest to 

nagły epizod, w którym odczuwamy intensywny niepokój i dyskomfort, który osiąga 

szczyt w kilka minut i wiąże się z takimi objawami somatycznymi jak kołatanie serca, 

pocenie się, drżenie oraz duszność. Może także wywoływać uczucie zadławienia, ból                   

w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy, drętwienie, strach przed popadnięciem        

w szaleństwo lub strach przed śmiercią. Atak paniki może mieć dłuższe konsekwencje. 

Zwykle po takim wydarzeniu następują ciągłe obawy, że stan ten może powracać. 

Ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że mogą dostać taki atak często aktywnie 

unikają sytuacji, które mogą wywołać napad, na przykład prowadzenie samochodu lub 

odwiedzanie zatłoczonych miejsc. Zaburzenie lękowe często wiąże się z agorafobią lub 

lękiem przed sytuacją, w której jest trudno (lub żenująco) uciec w przypadku ataku 

paniki. Sytuacje, których się boimy dotyczą zazwyczaj zatłoczonych miejsc 

(publicznego transportu, restauracji lub kina), otwartych przestrzeni, przebywania                

w korku samochodowym lub osób, w przypadku, kiedy jest się samemu i poza domem 

uznawanym za bezpieczne i odosobnione miejsce. Znajdowanie się w przerażającej 

sytuacji także wywołuje atak paniki. Takie zaburzenia zwykle pojawia się w młodym 

wieku z dużym nasileniem, ale także cierpi na nie wiele dorosłych osób. Zazwyczaj 
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zagrożenie jest większe u młodych kobiet, a u mężczyzn występuje z częstotliwością 

mniej więcej dwa razy niższą
372

. 

 

Śmierć będąca konsekwencją strachu 

Chociaż wydawać by się mogło, że strach, jako uczucie nie jest w stanie 

zaszkodzić człowiekowi, to jednak są przypadki, które mogą doprowadzić nawet do 

śmierci
373

. Zagrożenie stanowi nadmierny wysiłek (np. gdy uciekamy przed 

zagrożeniem) w połączeniu z odczuciem strachu może być przyczyną zatrzymania 

serca, tak samo jest wtedy, gdy pojawia się zbyt dużo adrenaliny w układzie krążenia. 

Pomimo tego, że organizm jest przygotowany do działania po przekazaniu sygnału                 

o zagrożeniu, to jednak, ta mobilizacja sił obronnych organizmu może poczynić duże 

szkody, w skrajnych przypadkach nawet niewytłumaczalną i nagłą śmierć mającą swoje 

źródło w strachu
374

.  

 

Strach zmieniający możliwości intelektualne  

Jeśli pojawia się zagrożenie, to człowiek mimowolnie skupia się na nim 

sprawiając, że obserwuje się nieustannie szkodliwy obiekt. Ta uwaga będzie skupiona 

do tej pory, aż nie minie zagrożenie. Dowodzi to, że tak długo jak człowiek jest w stanie 

emocjonalnym, czyli dopóki odczuwa strach, to w jego organizmie będzie zachodził 

proces polegający na wzajemnym hamowaniu funkcji poznawczych i afektywnych. Jest 

to zachowanie, które udowadnia, że dopóki człowiek znajduje się w takim stanie, to nie 

może w pełni zachować kontroli nad zmianą i utrzymaniem uwagi na czymś innym. 

Doskonałym przykładem jest sytuacja, kiedy w nocy obudzimy się lub usłyszymy jakieś 

kroki, które mogłyby być oznaką tego, że ktoś jest w mieszkaniu. Człowiek 

wystraszony tym, co mógł usłyszeć nie zasypia od razu, ale wytęża zmysły nasłuchując 

kolejnych znaków uważając, że coś jest nie tak, jak powinno być. Co prawda 

przygotowuje się tym samym do ewentualnej reakcji, ale nie zaśnie dopóki nie poczuje 

się, że jest bezpieczny. Uwaga zostaje wtedy zaalarmowana, że musi znaleźć się                    

w trybie alarmowym, ponieważ przestraszona osoba nie skupia się na niczym 

konkretnym. Odczucie lęku wywołuje nastrój niepokoju. Człowiek zachowuje się 

subiektywnie i odszukuje potwierdzeń swoich negatywnych odczuć. Postrzeganie 
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rzeczywistości pod presją lęku sprawia, że granica dotycząca tego, co może być 

niebezpieczne zostaje obniżona. Oznacza to, że więcej sytuacji jest interpretowanych, 

jako niebezpieczne niż powinno to mieć miejsce
375

. W takim kontekście człowiek 

potrafi się bać nawet tego, co sam może nieświadomie dokonać. Mowa tutaj                            

o niekontrolowanej skłonności do przemocy. Ludzie pochłonięci takimi obawami nie 

chcą nikogo skrzywdzić i to powoduje w nich jeszcze większe rozdarcie psychiczne
376

. 

 

Lęk, jako przyczyna zmiany postrzegania rzeczywistości 

Współczesna psychologia dowodzi, że strach może zmienić postrzeganie 

rzeczywistości. Odczuwanie lęku utrudnia logiczne myślenie i postępowanie                          

w racjonalny sposób
377

. Ponadto badania wykazały, że niepokój wpływa na 

przetwarzanie wyrazu twarzy i kierunek patrzenia. W związku z tym nie można 

wyciągnąć wniosków dotyczących wpływu różnic indywidualnych na lęk i depresję na 

percepcję wyrazu twarzy i kierunek spojrzenia. W jednym z amerykańskich badań 

uczestnicy zostali sklasyfikowani do grup lęku wysokiej i niskiej cechy. W obu grupach 

poproszono, aby ocenili wzrok twarzy wściekłych, lękliwych i neutralnych w różnych 

kierunkach spojrzenia. Wynik pokazał, że na percepcję kierunku spojrzenia miał wpływ 

wyraz twarzy i był on modulowany przez lęk cechy. W grupie lęku o wysokich cechach 

wyrażenia były szersze niż w wyrażeniach lękliwych i neutralnych, i nie pojawiła się 

żadna znacząca różnica między wyrazami lęku i neutralności. W przypadku grupy tej 

grupy o niskim odczuwaniu lęku zarówno dla wyrażenia wściekłego, jak i strasznego, 

było szersze niż dla odczuwania neutralnego, i nie pojawiła się istotna różnica między 

wyrażeniami wściekłymi i przerażającymi. Wykazało to, że lęk wyraźnie wpływa na 

postrzeganie spojrzenia w ekspresji, co stanowi zagrożenie (gniew, strach), także 

wysoki poziom lęku-cechy modulował wpływ wyrażeń zagrażających pośrednio 

(lękliwy) i nie wpływał na odpowiedzi bezpośrednio zagrażające ekspresji (zły).                      

Z przytoczonych badań wynika, że osoby niespokojne mają lepszą tendencję do 

rozpoznawania bodźców zagrażających. Wykrywanie bezpośredniego zagrożenia ma 

istotne znaczenie dla przeżycia - tendencyjność w osądzaniu wyrażeń gniewnych, jako 

skierowanych na siebie może odzwierciedlać efekt maksymalizacji prawidłowych 

detekcji zagrożenia. W przypadku informacji o bezpośrednim zagrożeniu chybienie 
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(niewykrycie występującego zagrożenia) może być znacznie bardziej kosztowne niż 

fałszywy alarm (wykrycie zagrożenia, gdy nie występuje). Podczas gdy zły                                

i przerażający wyraz twarzy może przekazywać informacje o zagrożeniu, a orientacja 

niebezpieczeństwa jest różna. Zła twarz może stanowić bezpośrednie zagrożenie. 

Oznacza to, że niebezpieczeństwo może wynikać z indywidualnego wyrazu twarzy. 

Straszna twarz wywołuje bezpośrednie zagrożenie, wskazując, że zagrożenie pochodzi       

z otaczającego środowiska. W omówionym badaniu osoby z wysokim poziomem lęku 

częściej oceniały kierunek patrzenia na gniewne twarze spoglądające na siebie,                      

a bardziej prawdopodobnie oceniały wzrok w przerażających twarzach patrzących                  

w dal. Osoby odczuwające lęk były skłonne oceniać kierunek spojrzenia, patrząc na 

siebie w warunkach emocjonalnych (gniew i strach). To odkrycie ujawniło, że osoby                  

o wysokim lęku są skłonne oceniać kierunek spojrzenia, jako zgodny z potencjalnym 

źródłem zagrożenia opartego na specyficznym typie ekspresji. Interpretowali to 

następująco: zagrożenie ze strony wściekłej twarzy pochodzi z twarzy, zagrożenie ze 

strony strasznej twarzy pochodzi z otaczającego środowiska. Osoby o wysokim stopniu 

lęku mogą poświęcać więcej zasobów uwagi, aby wykrywać zagrożenia. Ponadto 

osoby, które są wysoce zdenerwowane rzadko doświadczają strachu kierowanego przez 

innych ludzi. W rezultacie mogą mieć tendencję do używania wcześniejszego 

doświadczenia, aby założyć, że inna osoba boi się czegoś innego w środowisku
378

. 

Bodźce obrazkowe, które przedstawiają zwierzęta lub sytuacje związane ze strachem są 

w stanie wywołać w człowieku niepokój. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie                              

są biologicznie przygotowani do kojarzenia sytuacji, które mogą być niebezpieczne. 

Zostaliśmy nauczeni, że wąż lub pająk może oznaczać ukąszenie, czyli zagrożenie dla 

naszego organizmu. Każdy narząd, także wzrok jest nadrzędem, który przekazuje 

sygnał do organizmu, że istnieje niebezpieczeństwo
379

. 

 

Lęk obniżający poczucie własnej wartości 

 Osoby narażone na odczuwanie lęku, a szczególnie neurotycy mają obniżone 

poczucie własnej wartości. Boją się odrzucenia i upokorzenia, więc starają się za 

wszelką cenę nie ukazać swojego prawdziwego oblicza, ponieważ w ich mniemaniu jest 
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ono mniej warte niż myślą inni. Ta myśl sprawia, że wewnętrzna osobowość się kurczy 

sprawiając, że inni ludzie przybierają na wartości. Są dla człowieka groźni, ale 

niezbędni do funkcjonowania, więc przerażają. Dokonuje się wewnętrzne rozdarcie,                     

w którym chciałoby się uniknąć ludzi, ale są oni konieczni do odnalezienia 

wewnętrznego spokoju. Taki człowiek stara się robić wszystko, aby otoczenie miało                  

o nim jak najlepsze zdanie, ale nie sprawia to, że sam ma dobre zdanie o sobie – wręcz 

przeciwnie
380

. 

 Taka obawa może prowadzić do izolacji od społeczeństwa. Osoba ogarnięta 

lękiem, z którym nie może sobie poradzić może wybrać drogę odwrócenia się od 

innych. W tym wypadku nastawienie człowieka do otoczenia jest wrogie. Takie osoby 

nie szukają zmiany, nie wierzą w to, że mogłyby osiągnąć zamierzony cel. Nawet, jeśli 

mają do powiedzenia coś wartościowego, co mogłoby zmienić ich życie na przykład na 

stopie zawodowego awansu, to jednak tego nie zrobią, ponieważ boją się odezwać                  

w towarzystwie osób, które są ważniejsze od nich, górują (w mniemaniu neurotyka) nad 

nimi. Nie podejmują działań, które mogłyby zmienić ich życie, ponieważ boją się 

porażki i ośmieszenia
381

.  

 

Poczucie osamotnienia 

Człowieka może ogarnąć lęk przed samotnością, a jego napady są w stanie to 

odczucie jeszcze bardziej pogłębiać. Takie poczucie osamotnienia odczuwają osoby, 

które zostały wyciągnięte z otoczenia, które jest im dobrze znane. Bardzo dobrym 

przykładem na zobrazowanie sytuacji jest wstąpienie do wojska lub zamieszkanie                   

z kimś innym podczas pierwszego roku studiów. Taki rodzaj lęku może nawet 

przypominać strach przed popadnięciem w chorobę psychiczną. Samotność występuje 

wtedy, jako czynnik zwiększający wewnętrzne poczucie lęku
382

. 

 

Skupienie uwagi na negatywnych myślach (depresja) 

Osoba, która odczuwa lęk cały czas myśli o zagrożeniu i pochłaniają ją same 

negatywne myśli
383

. Jeśli jest to człowiek o neurotycznym usposobieniu, to obawiać się 

może nawet tego, że myśli te doprowadzą go do obłędu. Nie oznacza to, że taka osoba 
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musi popaść w chorobę psychiczną. Może dać się ponieść zachowaniom nienaturalnym, 

które nazwałaby w innej sytuacji „szalonymi”, ale najczęściej są to jednorazowe 

wybryki spowodowane potrzebą chwili. Są sposobem na rozładowanie trudnych dla tej 

osoby chwil. Groźniejsze w tej sytuacji jest poczucie osoby, która miała inny obraz 

siebie, a został on zmieniony na skutek wspomnianych zachowań. Zamach na własną 

osobowość wywołuje strach, że świat wewnętrzny zostanie rozbity. Lęk, który 

wywołuje długotrwałe skutki może doprowadzić do depresji
384

. 

 

Potrzeba wsparcia u innych osób 

 Człowiek, który się czegoś obawia nie musi być osobą, która chce się odłączyć 

od reszty społeczeństwa. Czasami lęk sprawia, że ludzie potrzebują bliskości innych 

osób. W książce autorstwa Richarda J. Crispa i Rhiannona N. Turnera pt. Psychologia 

społeczna został omówiony temat, który dowiódł na podstawie przeprowadzonego testu, 

że ludzie ogarnięci lękiem chcą przebywać w liczniejszej grupie. Eksperyment,                       

o którym mowa miał miejsce na uczelni, gdzie przekazano studentkom informacje, że 

będą uczestniczyć w badaniu z fizjologii, w trakcie którego zostaną poddane 

elektrowstrząsom. Był to jedynie test mający na uwadze zachowanie obserwowanej 

grupy, zatem zagrożenie nie było realne, o czym nie wiedziały osoby biorące udział w 

badaniu. Grupę podzielono na dwie części, jednej z nich przekazano, że będą 

poddawane bardzo bolesnym szokom, a drugą grupę poinformowano o tym, że wstrząsy 

elektryczne nie będą bolesne. Całej grupie przekazano informację, że test zostanie 

przeprowadzony za 10 minut, po czym padło pytanie, czy chcą poczekać na 

eksperyment w grupie, czy indywidualnie. Jak się okazało wśród badanych, którzy 

spodziewali się bolesnego doświadczenia, aż 63% badanych wolało poczekać wspólnie. 

Jak wyglądały statystyki wśród osób, u których wywołano niewielki lęk? Otóż w tej 

grupie badanych zaledwie 33% chciało poczekać na eksperyment w obecności innych 

osób. Kiedy człowiek odczuwa strach, to zaczyna szukać obecności innej osoby. Co 

warte podkreślenia, człowiek chce przebywać wśród tych, które mają podobne obawy. 

Dlaczego tak się dzieje? Być może najprostszą odpowiedzią jest to, że ludzie mogą 

odciągnąć swoje myśli od lęku będąc w grupie. Po drugie widząc, że pozostali 

członkowie również się obawiają zyskuje się pewność, co do trafności własnych uczuć    
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i właściwej reakcji na zaistniałą sytuację
385

. Co więcej przebywanie wśród innych ludzi 

łagodzi uczucie niepokoju, które jest zmniejszone przez dodatkową aktywność. 

Poczucie wspólnoty ułatwi opanowanie lęku, a poczucie zbiorowej siły daje 

przekonanie o łatwiejszym poradzeniu sobie z problemem
386

. 

 

 

2.4 Sposoby radzenia sobie z negatywnymi odczuciami 

 

Czy metody walki ze strachem są związane z osobowością człowieka? 

 Sposoby radzenia sobie z lękiem z pewnością są uzależnione od osobowości 

człowieka. Czasem wystarczy unikanie sytuacji, która mogłaby doprowadzić do 

odczuwania obawy. Z drugiej jednak strony, jeśli nie ma możliwości uniknięcia sytuacji 

wywołującej lęk należy zapanować nad własnym zachowaniem i spróbować być 

opanowanym
387

. 

Skoro więc każdy odczuwa strach można wywnioskować, że ludzie reagują na 

różne sposoby i to właśnie jest czynnik odróżniający osoby lękliwe od tych bardziej 

odważnych. Sposoby radzenia sobie z tymi negatywnymi uczuciami są najróżniejsze. 

Czasami, aby zagłuszyć wewnętrzne obawy zachowujemy się w sposób hałaśliwy 

(mówimy głośno, śpiewamy, śmiejemy się, gramy na instrumentach), wszystko po to, 

aby wypełnić obawy jakąś aktywnością
388

. 

Analiza strachu oraz wszystkich zjawisk z nim związanych pomoże lepiej 

zrozumieć zachowanie społeczeństwa średniowiecznego. Człowiek od XIII – XV wieku 

był narażony na niewyobrażalnie więcej niebezpieczeństw, co wynikało z jego 

niewiedzy. Świat wspomnianej doby był groźny, pełen zagrożeń czyhających na 

każdego, kto zapragnął się z nim zmierzyć. Wobec tylu chorób, niewyjaśnionych 

zdarzeń oraz zjawisk naturalnych nie można było się nie bać. Osoby nieostrożne, 

próbujące odważnie poznać świat były indywidualnościami, od których często 

odwracało się społeczeństwo.  

                                                           
385

 R. J. Crisp, R. N. Turner, Psychologia społeczna, Warszawa 2009, s. 300. 
386

 Należy nadmienić, że może dojść do całkiem odmiennej sytuacji, kiedy człowiek przebywając w 

towarzystwie innych osób zamiast stłumić napięcie lękowe będzie bardziej rozdrażniony niż gdyby 

pozostał sam. L. Klichowski, Lęk, s. 47. 
387

 K. Horney, Nasze wewnętrzne konflikty, s. 153. 
388

 L. Klichowski, Lęk, s. 47 - 48. 



130 

 

 

Rozładowanie napięcia lękowego 

 Sposobem na zmniejszenie lęku jest z pewnością aktywność. Mowa tutaj                     

o aktywności nie tylko umysłowej, ale także fizycznej. Dlaczego ruch obniża lęk? 

Dzieje się tak z powodu odwrócenia uwagi od obiektu przerażenia. Jest to „oszukanie” 

strachu, na którym nie skupiamy już percepcji. Właśnie z tej przyczyny w wojsku 

przykłada się dużą wagę do szkolenia rekrutów. Są oni ubierani w jednakowe stroje, 

przyzwyczajani do wykonywania powtarzających się czynności według ustalonego 

grafiku, tak by działać automatycznie i nie mieć czasu na niepotrzebne myślenie. 

Człowiek, który jest aktywny, gdy ma dobry nastrój (a w taki stan mogą go wprowadzić 

czynności, które lubi, np. żarty, śpiew, muzyka, jedzenie, czy nawet spożycie różnych 

substancji) poniekąd poszukuje lęku. Co to oznacza? Dobrym przykładem 

przytoczonym przez Longina Klichowskiego są dzieci, które chętnie słuchają 

strasznych opowieści. Historie te wywołują lęk, ale ludzie mają chęć by to uczucie 

wywołać, a następnie je pokonać
389

.  

 

Poznanie siebie, jako najskuteczniejsza broń w walce z lękiem 

Wiele lęków, które się pojawiają wynikają z tego, że nie chcemy poznać prawdy 

o sobie. W człowieku mogą istnieć różne konflikty, które trzeba odkryć, aby 

zniwelować pojawiające się obawy. Chociaż poznanie własnej osobowości jest 

trudne,to jednak jest to konieczne do tego, by osiągnąć spokój duszy
390

.  

 

Przezwyciężenie lęku za pomocą samokontroli 

 Jednym ze sposobów radzenia sobie z negatywnymi odczuciami jest trening 

własnej osobowości, który ma na celu przezwyciężenie ogarniającego człowieka lęku. 

Takie efekty można uzyskać skupiając się w sytuacji kryzysowej na elementach 

służących realizacji celu, pamiętając przy tym, aby emocje nie przejęły kontroli nad 

ciałem. Nie jest to prosty zabieg, ponieważ człowiek nieustannie myśli o tym, co było, 

lub co będzie, zamiast skupić się na teraźniejszości i trwającej chwili. Co więcej praca 

nad własnymi emocjami kształtuje siłę charakteru, która sprawia, że łatwiej możemy 

przezwyciężyć strach. Klichowski w książce pt. Lęk. Strach. Panika. Przyczyny                       
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i zapobieganie opisuje potrzebę pracy nad sobą w następujący sposób: „Świadome 

przeżywanie lęku z jego opanowaniem i przezwyciężeniem kształtuje naszą 

świadomość, charakter i pogłębia tak niezbędne doświadczenie życiowe oraz zdolności 

przystosowawcze. Ucieczka przed lękiem, bierny stosunek do niego pozbawia nas tego 

rodzaju korzyści życiowych i stwarza zagrożenie w wypadku gdy ucieczka przed tym 

uczuciem się nie uda
391

”. Z przytoczonego cytatu wynika, że należy opanować 

dotykające nas emocje, aby nie doprowadziły do destrukcji naszej osobowości, ale 

wzmocniły nasz charakter.  

 

Instynktowna obrona przed zagrożeniem 

 Można by powiedzieć, że jak miłość matczyna do swojego potomstwa jest 

czymś naturalnym, tak samo jest ze strachem. Ma on swoje podłoże emocjonalne 

związane z instynktem przetrwania, który jest znany każdej żyjącej istocie. Człowiek 

zanim rozwinął swój umysł wiedział, że należy bać się zagrożeń, które stwarzały dzikie, 

drapieżne zwierzęta. Zdawał sobie sprawę, że jeśli nie zabije drapieżnika, sam może 

stać się jego ofiarą. W momencie strachu człowiek odczuwał trwogę nie tyle myślą, co 

bardziej napięciem mięśni - nie uzmysłowił sobie zagrożenia, ale je poczuł. Na tym 

etapie nie było filozoficznych rozważań i trwogi przed tym, co nas spotka po śmierci, 

ale było kojarzenie faktów: skoro lampart rozszarpał gardło zwierzęciu mojej postury, 

to może to samo zrobić mnie. Początkowo strach był więc niczym więcej niż tylko 

instynktem. Nie mogliśmy rozróżnić różnych jego form i odmian. Wraz z rozwojem 

umysłowym człowieka wykształcił się wachlarz odczuwanych przez niego emocji. 

Pojawił się lęk, który nie jest już realnym zagrożeniem jak w przypadku strachu, ale ma 

charakter irracjonalny. Strach jest emocją krótkotrwałą. Może zniknąć na jakiś czas                    

i znowu pojawić się, kiedy po raz kolejny znajdziemy się w sytuacji zagrożenia. Strach 

może jednak wywołać większe spustoszenie w organizmie, jeśli sytuacja naszego 

zagrożenia nadal trwa. Do organizmu jest wtedy nieustannie wysyłany sygnał                         

o zagrożeniu, a odczuwany strach przybiera na sile. Wygląd zewnętrzny człowieka 

również świadczy o reakcji, która zachodzi wewnątrz organizmu, mięsnie się napinają, 

włoski jeżą na skórze
392

.  
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Żarty jako tarcza przeciwko lękom 

 Jeśli lęk jest wywołany znanym nam bodźcem i jest nim inny człowiek lub grupa 

ludzi, to można go złagodzić za pomocą jego ośmieszenia. Jak już zostało wspomniane 

ucieczką przed lękami często jest hałaśliwe zachowanie, ale jak się okazuje również 

przekształcenie obiektu strachu może przynieść odprężenie fizyczne i psychiczne 

prowadzące do stłumienia niepokoju. Narzędziem w walce ze strachem staje się zatem 

drwina i śmiech, które sprawiają, że po ujawnieniu słabych stron przeciwnika wydaje 

się on być nieco mniej straszny, a nawet „odczarowany” z otoczki grozy, jaką ze sobą 

niesie. Chociaż wyśmiewanie się z kogoś kojarzy się negatywnie, to jednak może to być 

forma całkiem pozbawiona złośliwości, która ma na celu jedynie utrzymanie dobrego 

humoru oraz utrzymanie optymistycznych myśli pozwalających na przetrwanie                       

w trudnych warunkach. Ten sposób rozładowania emocji wzmacnia psychicznie                         

i nastawia człowieka na nie traktowanie rzeczywistości zbyt poważnie.  

Dużo lepszym rozwiązaniem jest pozytywne myślenie. Optymizm chroni 

człowieka przed negatywnym działaniem złych zdarzeń. Wynika to z aktywnego 

podejścia do rozwiązywania problemów
393

. Co więcej optymistowi łatwiej jest się 

dostosować do nowych sytuacji. Aby uniknąć niepokoju prowadzącego do stanów 

lękowych należy żyć chwilą i nie rozpamiętywać przeszłości. Jeśli to, co było nie 

zostanie za człowiekiem, a będzie on żył rozpamiętywaniem negatywnych doświadczeń 

to stanie się osobą nerwicową, której trudno będzie obronić się przed lękiem
394

. 

 

Specjalistyczne wsparcie medyczne 

Kiedy wszystkie próby walki z wszelkimi obawami zawodzą warto wziąć pod 

uwagę specjalistyczne wsparcie. Jest to ważny w krok w przypadku skutków lęków, 

takich jak depresja, w której ktoś z zewnątrz stara się wyeliminować powstałe objawy. 

Leczenie ma często na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie obaw, odnalezienie 

utraconego poczucia wartości. Specjaliści są w stanie poprawić jakość życia                              

i funkcjonowanie psychospołeczne oraz zapobiegać nawrotom choroby.  

Do wstępnego leczenia pacjenta z łagodną, umiarkowaną, depresją specjaliści 

stosują kilka strategii terapeutycznych, które obejmują stosowanie samych leków 
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przeciwdepresyjnych, samą psychoterapię lub kombinację leków przeciwdepresyjnych    

i psychoterapii. W wielu przypadkach okazywało się, że połączenie leków 

przeciwdepresyjnych w połączeniu z psychoterapią dają najskuteczniejszy efekt niż 

jedno z indywidualnych podejść. Co więcej terapia farmakologiczna lub psychoterapia 

są ważnymi wyborami, przed którymi musi stanąć osoba potrzebująca pomocy
395

. 

Leczenie farmakologiczne depresji powinno uwzględniać aspekty krytyczne.                        

Po pierwsze, dotkliwość depresji, przy której leki przeciwdepresyjne wykazują 

znaczące korzyści w porównaniu z placebo, nie zostało jasno określone. Ogólnie rzecz 

biorąc, im cięższe są objawy, tym większe korzyści z leczenia. Mimo to zwykle zaleca 

się stosowanie leków przeciwdepresyjnych, jako leczenie pierwszego wyboru                        

u pacjentów, u których depresja wykazuje przynajmniej umiarkowaną intensywność. Po 

drugie, jest duża zmienność tolerancji, dla której zindywidualizowane podejście jest 

przydatne w próbie znalezienia najlepszego leku, czyli najlepszej dawki, łączącej 

odpowiednią odpowiedź kliniczną przy najmniejszej liczbie niepożądanych działań
396

. 

 

W średniowieczu ludzie mieli do czynienia z wieloma zjawiskami naturalnymi, 

z którymi się nie spotkali wcześniej, jak również z kataklizmami, które były im bardzo 

dobrze znane. Patrzyli na choroby, epidemie, zarazy, niejednokrotnie widzieli przemoc 

lub śmierć jakieś osoby. Żyli w społeczeństwie, co sprawiało, że wiele zachowań 

naśladowali od innych. Czy żyli w społeczeństwie strachu? 

 Dorota Simonides w artykule pt. Lęki naszych przodków – wyobrażone                         

w demonach” podaje bardzo interesujący przykład o tym, jak lęk przed kobietą, która 

postrzegana za czarownicę może zmienić spojrzenie na rzeczywistość. Otóż 

przedstawiony został przykład, w którym mieszkańcy pewnej wsi uważali, że stara 

kobieta mieszkająca nieopodal lasu para się magią i może rzucić na nich zły urok. 

Powszechnie wiadomo, że nie wolno przechodzić nieopodal jej domostwa, żeby nie 

narazić się na złe spojrzenie. Zmuszony do tego, żeby tamtędy jednak przejść rolnik 

napotyka po drodze starszą kobietę. Nie różni się ona niczym od innych osób w jej 

wieku, ma nałożoną chustę, a na plecy narzucony worek z ziołami lub chrustem. Nie 

wyrządza ona przechodniowi krzywdy, ale spotkanie jej nieopodal chaty świadczy                  

o tym, że ma się do czynienia właśnie z tą czarownicą. Obawiając się zła, które może 
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mu ta kobieta uczynić, przyspiesza kroku i cały zlany potem dociera do własnego domu. 

Będąc już na swoim terenie krzyczy, że nie może ruszać karkiem, ponieważ został na 

niego rzucony zły urok. Być może wcale nie czuje się tak, jak opisuje, lub jego 

samopoczucie można wytłumaczyć w inny sposób. Niemniej jednak już wcześniej mógł 

słyszeć podobne opowiadania i wydobywa je ze swojej pamięci, ponieważ idealnie 

pasują do wizji napotkania czarownicy
397

.  

 Był to jeden z licznych przykładów tego, jak strach zmienia postrzeganie                    

i steruje ludzkim życiem. Kolejnym źródłem strachu w średniowieczu była obawa                   

o przyszłość. Jest to najbardziej popularny lęk, którego doświadcza człowiek od 

początku swojego istnienia. Przyszłość zawsze jest nieznana, a zadaniem człowieka jest 

żyć, by ten nieznany czas przekształcić w przeszłość. Ta świadomość przemijalności               

i poczucie ewolucji, której nie da się zatrzymać może być konstrukcyjna (wtedy odwaga 

zwycięża nad strachem), ale może być także destrukcyjna. Człowiek jest istotą, która 

lubi mieć wszystko pod kontrolą, dlatego w wielu przypadkach snuje plany o tym, jak 

ma wyglądać przyszłość. Czasami ta różnica pomiędzy planem, a rzeczywista realizacją 

również wywołuje w nas niepokój. Z tego względu tak wiele osób w świecie 

antycznym, jak również w średniowiecznym, który jest przedmiotem badań tej pracy, 

dążyło do poznania przyszłości przez wróżby, wieszczy i wszelkie inne dostępne 

sposoby
398

. 

 W niniejszej pracy szereg informacji dotyczy źródeł strachu w średniowiecznym 

świecie. Pojawia się jednak pytanie skoro społeczeństwo strachu, jak nazwał je Jean 

Delumeau, żyło w sidłach nieustannych zagrożeń, to jak sobie radziło w codziennym, 

życiu? Co robili ludzie średniowiecza, aby nie poddać się tym paraliżującym 

odczuciom? Jak już zostało wspomniane każde społeczeństwo rozpoznawało 

zagrożenia: niezwykłe zjawiska pogodowe, demony oraz istoty z nadprzyrodzoną mocą. 

Ludzie przekazywali ustne podania kolejnym generacjom, aby wiadomym było jak 

pokonać zagrożenie, czyli jak poradzić sobie z lękiem oraz strachem. Co więcej takie 

zachowanie miało również podłoże edukacyjne. Otóż postępowanie według 

określonych reguł i zasad dawało bezpieczeństwo, a zagrożenie pojawiało się dopiero 

wtedy, kiedy ktoś nie stosował się do przyjętych w danej społeczności tradycyjnych 

zasad. Taki rodzaj zachowań był idealny dla społeczności wiejskich, gdzie życie 
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skupiało się w grupach, które się bardzo dobrze znały. Co więcej społeczeństwo 

średniowieczne było w większości chrześcijańskie, więc wiara w następstwa 

niegodziwych czynów, czy to, jako kara Boża, czy też w postaci pośmiertnych cierpień 

zawsze była poważnie przestrzegana
399

. 

Dealumeau badając strach w Europie Zachodniej zwrócił także uwagę na 

potrzebę podziału tego zjawiska na dwie kategorie. Pierwsza z nich miałaby się odnosić 

do obaw, które dotykały większość społeczeństwa oraz na te, które dotyczyły kultury 

przywódczej
400

. Podział ten jest związany z pewnością ze stopniem wykształcenia, 

nabytą wiedzą, ale również niebezpieczeństwami, z którymi miał do czynienia 

ówczesny człowiek. Dla ludzi, którzy nie posiadali żadnej władzy strach był większy 

niż u tych, którzy sprawowali rządy. Z pewnością te grupy dotykały inne obawy. 

Historia pokazała, że ludzie potrafią posunąć się do okropności, a zatem także 

stosowane ówcześnie tortury były coraz bardziej specyficzne
401

. 

 Nie ma wątpliwości co do tego, że ocaleniem przed lękiem była                                    

w średniowieczu wyznawana wiara. Co więcej ludzie od zarania dziejów radzili sobie                

z lękiem, który odzwierciedlali w wytwarzanej sztuce i literaturze. W czasach 

prehistorycznych tworzyli malowidła naścienne, w Antyku powstawały mity o istnieniu 

na świecie mocy nadprzyrodzonych, które sterują życiem człowieka. Także 

średniowiecze wyróżniało się artystyczną formą ekspresji leków i strachów, które 

odzwierciedlały dzieła artystyczne
402

.  
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III ROZDZIAŁ 

Największe zagrożenia człowieka średniowiecznego 

 

 

 

Ludzie średniowiecza wierzyli w ingerencję sił nadprzyrodzonych na świat,                

w którym żyli. Dlaczego tak było? Odpowiedz zdaje się być prosta. Wiara, którą 

wyznawali była oparta na cudach oraz szeregu wydarzeń nadprzyrodzonych. Oprócz 

najważniejszego dla katolików Zmartwychwstania Chrystusa ludzie znali z codziennego 

bytowania również inne, takie jak cudowne uzdrowienia za przyczyną relikwii 

świętych. Św. Tomasz z Akwinu opisując cuda, które są wolą Boga podkreślał ich 

nadnaturalny charakter. Co więcej wymieniał także inne przyczyny zaistniałego 

zdarzenia odbiegającego od standardowego, w wyniku zmian w naturze, lub ingerencji 

duchów, którymi są anioły i demony. W późnym średniowieczu starano się wyraźnie 

oddzielić granicę od tego, co naturalne i nadprzyrodzone. Innym problemem było to, 

aby prawidłowo rozpoznać, czy ma się do czynienia z cudem, czy mocą niezwiązaną              

z Bogiem
403

. Często podania dotyczące istot nadprzyrodzonych oraz demonów 

wynikały ze złego tłumaczenia pism arabskich lub niemieckich
404

.  

Ludzie podchodzili ostrożnie do różnego rodzaju anomalii. Skrzętnie 

obserwowali przyrodę i jeśli coś odstawało od tego, co znali, automatycznie stawało się 

to podejrzanym zjawiskiem mogącym mieć coś wspólnego ze złymi mocami. W takiej 

przestrzeni trwogę budziły zmiany pogodowe, zachowanie zwierząt oraz ludzi, jak 

również flora i fauna. Jednym słowem, wszystko, co mogło wpływać negatywnie na 

człowieka było niebezpieczeństwem. Opowieści o zjawiskach innych niż naturalne 

sygnalizowały możliwe ryzyko (mniej lub bardziej prawdopodobne). W domach 

zagrażały zmory, a złe postępowanie, niezgodne z zasadami wiary mogło sprowadzić na 

człowieka gniew Boży. Oprócz niebezpieczeństwa, które występowały w miejscu 

zamieszkania należy dodać drugą, znaczną grupę zagrożeń, które czekały na 
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podróżnych. Warto tutaj przypomnieć, że w średniowieczu podróżowano głównie                

w celach handlowych, jak również z pobudek religijnych, by szerzyć wiarę 

chrześcijańską, walczyć w jej obronie lub pielgrzymować do miejsc świętych. 

Przyczyną podróży mogła być również przysięga złożona w wyjątkowych 

okolicznościach lub chęć spoczęcia po śmierci w pobliżu miejsc uznawanych za 

święte
405

. Podróże mogły się odbywać drogą lądową, jak również morską. Każda droga 

stanowiła jednak duże zagrożenie. Jak ludzie próbowali zmierzyć się z tymi 

niebezpieczeństwami? Na to pytanie będę się starała odpowiedzieć w poniższym 

rozdziale pracy. 

 

   

3.1 Lęk przed zjawiskami nadprzyrodzonymi 

 

Źródła wiary w istoty nadprzyrodzone 

 Średniowieczne wierzenia dotyczące istot nadprzyrodzonych (czyli m. in. 

potworów, demonów i innych kreatur) wynikały z kilku wpływów. Do jednego z nich 

zaliczyć należy legendy i opisy, które średniowiecze przejęło z pism i wierzeń 

starożytności, jak również z ludowych podań i wierzeń, a kolejnym było 

chrześcijaństwo oparte na Biblii
406

. 

 Świat antyczny, w którym tuż obok bogów istnieli herosi oraz potwory 

zagrażające ludziom był nadal obecny w wyobraźni późnośredniowiecznego 

społeczeństwa. Pomimo przyjętego chrześcijaństwa starożytne dzieła opisujące cuda 

natury stanowiły inspirację dla twórczości późniejszych pisarzy. Wśród autorów 

antycznych opisujących niezwykłe stworzenia, których dzieła były znane                                

w średniowieczu wymienić należy: Kajusza Plinusza Młodszego (23-79 r.), 

Pomponiusza Melę (V wiek) oraz Solinusa (V wiek). To właśnie ich prace dotykające 

geografii średniowiecznej, w niemal bezkrytyczny sposób przedstawiały potwory                      
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i niezwykłe istoty, w opowieściach, które niejednokrotnie można byłoby uznać za 

baśnie
407

. 

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa ludzie zaczęli podchodzić inaczej do 

otaczającego ich świata. Z jednej strony pamiętali opowieści i historie przekazywane 

przez przodków, z drugiej jednak strony starali się dostosować życie do nowej religii. 

Uważano, że świat został stworzony przez Boga, a skoro tak było, to także pojawiające 

się tam istoty są jego dziełem. Warto podkreślić, że ludzie średniowiecza stanowili                          

w większości społeczność chrześcijańską, dlatego znali bardzo dobrze Biblię. Wierzyli, 

zgodnie ze słowami św. Hieronima, że ten, kto nie zna Pisma Świętego, nie pozna też 

Jezusa. Uczeni spodziewali się nadejścia końca czasów, które zwiastowane było                    

w pismach, natomiast niepiśmienne w większości społeczeństwo słyszało o zagrożeniu 

z kazań, z czytanych wierszy lub oglądanych sztuk teatralnych. Co więcej do 

rozprzestrzenienia się wiedzy o świecie nadprzyrodzonym przyczyniła się „Biblia 

ubogich" (Biblia pauperum), która stanowiła zbiór drzeworytów przedstawiających 

dzieje biblijne oraz przybliżająca postacie z Pisma Świętego, aby niewykształceni, 

nieumiejący czytać ludzie mogli je poznać
408

. Wierni widzieli przyszłe 

niebezpieczeństwo na ścianach kościołów, które obrazowały wizję Sądu Ostatecznego 

czekającego każdego człowieka. Właśnie tam artyści starali się ukazać najbardziej 

przerażający obraz demonów, wśród których znajdowali się ludzie (tacy sami jak                   

ci oglądający obraz), ofiary demonicznego przedstawienia
409

. 

 

Świeckie poglądy dotyczące natury istot żyjących  

  W średniowieczu uważano, że prawa natury są podporządkowane czterem 

żywiołom (ogień, powietrze, woda i ziemia), w których żyły poszczególne stworzenia. 

Każde z istot było przydzielone do swojego „królestwa”. Istniały zatem zwierzęta 

ziemskie, wodne oraz powietrzne. Ich światy nie powinny być ze sobą powiązane, ale 

człowiek średniowiecza dostrzegł, że istnieją formy inne niż te, które powinny trzymać 

się swoich sfer. Otóż gady były bardzo zbliżone do zwierząt morskich, a nietoperze, 

chociaż są ssakami zachowywały się jak ptaki. Okazywało się, że różnice wśród 
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zwierząt należących do różnych sfer czasami są niewielkie i mogło to dowodzić 

możliwości przekraczania naturalnych granic. Podobnie, jak zmieszanie się ze sobą 

czterech żywiołów mogło przynieść szaleństwo, chorobę i inne kataklizmy, tak samo 

mogło doprowadzić do stworzenia potworów. Przekroczenie tych granic, było 

złamaniem sfer powietrza, ognia, wody i ziemi, w wyniku, czego powstały groteskowe 

istoty, zagrażające tym gatunkom, które były w swoich naturalnych „królestwach”, 

czyli także człowiekowi
410

. 

 

Boskie pochodzenie potworów 

 W wyniku wiary w istnienie jednego Boga pojawiło się pytanie o pochodzenie 

wszystkich istot, w tym także tych, które były źródłem zła. Otóż istnienie w świecie 

potworów, musiało być jakoś uzasadnione w świecie monoteistycznym. Uważano, że 

wszechmocny Bóg stworzył wszechświat, więc także istniejące w świecie deformacje, 

potwory i demony. Tym samym pojawiło się pytanie: Dlaczego Bóg pozwolił na 

istnienie tego zła? Z pomocą przychodzą opisy zawarte w Piśmie Świętym. 

Najdoskonalszą opowieścią zdaje się być historia Hioba, w której Bóg zwraca 

pokrzywdzonemu wszystko, to, co zabrał mu szatan i to w dodatku z nawiązką. Stwórca 

podkreślił przy tym, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć świata. Zło zdaje się być    

w tym kontekście pod władzą Boga, w celu realizacji planów, których człowiek nie 

potrafiłby zrozumieć. Jak tłumaczy to Stephen T. Asma w książce pt. On monsters: an 

unnatural history of our worst fears, potwory nie są przeciwne Bogu, ale reprezentują 

jego bardziej chaotyczny i przerażający obraz
411

.  

 

Ostateczne przeznaczenie człowieka 

Najliczniejszą grupą strachów, które nękały ludzi późnego średniowiecza były 

lęki eschatologiczne, czyli wszystkie te, które dotykały problemu ostatecznego 

przeznaczenia człowieka i momentu nadejścia końca świata
412

. Co najważniejsze tego 

rodzaju zagrożenia obawiali się wszyscy, bez względu na status społeczny, czy 

wykształcenie. Pod wpływem wspomnianych kazań średniowiecznych kapłanów, ludzie 
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spodziewali się, że spełnienie proroctwa Daniela zawartego w Apokalipsie jest już 

bliskie. To właśnie w Księdze Objawienia, jak zwana jest przepowiednia św. Jana, 

znajduje się zatrważający opis potworów, które sprowadzą na człowieka nieszczęście. 

Wśród znaków, które mają się pojawić ludzie mieli dostrzec przerażające bestie, w tym 

czerwonego smoka z siedmioma głowami oraz hybrydę
413

. Opis drugiej                                   

z wymienionych potworów jest następujący: „Bestia (…) była podobna do pantery. 

Miała łapy jakby niedźwiedzia, a paszczę – jakby lwią (Ap13:2)
414

”. Scena ta została 

ukazana na gobelinie przedstawiającym Objawienie św. Jana projektu Jana Bondola z 

Brugii tworzonym w latach 1374-1382, a wykonanym w paryskim warsztacie Nicolasa 

Bataille’a na zlecenie księcia Ludwika I Andegaweńskiego (1339-1384)
415

. Jak 

widzimy na Ilustracji 1 artysta ukazał oczom widza potwory będące połączeniem kilku  
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Ilustracja 1 

Scena ukazująca smoka przekazującego władzę bestii, Apokalipsa z Angers, fragment tapiserii powstałej 

na zlecenie księcia andegawskiego Ludwika I Anjou, 1377-1382, wykonana w warsztacie paryskim 

Nicolasa Bataille’a, Musée de Tapisserie, Angers, Francja 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_z_Angers (dostęp 

16.06.2018) 
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zwierząt. Już samo ich oglądanie musiało budzić strach w ludziach średniowiecza.                

Co więcej po przyjrzeniu się gobelinowi widzimy nienaturalne stworzenia, które dzierżą 

władzę, ponieważ siedmiogłowy smok przekazuje bestii symbol potęgi. Scena musiała 

poruszać wiernych, gdyż zdawali sobie sprawę, że to, co jest zapisane w Piśmie 

Świętym kiedyś się dokona i zobaczą istoty znane im ze średniowiecznych 

przedstawień artystycznych. 

Przerażający opis Sądu Ostatecznego, który głosili kapłani z ambony wzbudzały 

w ludziach trwogę. Co więcej słuchacze zaczęli zdawać sobie sprawę ze swojej 

grzesznej natury i mieli świadomość tego, że tylko ludzie godni trafią do raju
416

. Aby 

zasłużyć na szczęście wieczne musieli rozliczyć się ze swoich czynów przed obliczem 

Boga ukazywanego, jako twardego i surowego sędziego. Przez wzgląd na intensywność 

występowania tematu Sądu Ostatecznego w sztuce średniowiecznej wątek ten zostanie 

szerzej omówiony w V rozdziale poniższej pracy.  

 

 Potwory biblijne  

Jak zostało już podkreślone Pismo Święte również było źródłem wiedzy                      

o niezwykłych, przerażających istotach. Oprócz tych pojawiających się w Apokalipsie 

św. Jana jeszcze dwie inne istoty zasługują na osobne omówienie: Lewiatan oraz 

Behemot. Obydwa stworzenia zostały opisane, jako gigantyczne zwierzęta, które 

dowodzą o mocy i sile Boga, co więcej zamieszkują dwie przestrzenie - Behemot stąpa 

po ziemi, a miejscem przebywania Lewiatana jest woda. Pojawienie się tych potworów 

ma przypominać, że człowiek nie jest w stanie pojąć natury Boga i nie zrozumie całej 

tajemnicy istnienia. Co więcej wspomnienie potworów potwierdza, że ludzie powinni 

być pokorni, a nie dumni
417

.  

Warto przyjrzeć się bliżej tym potworom. Każdy z nich był porównywany do 

zwierząt, które najbardziej przypominał. Lewiatanowi przypisywano postać wieloryba, 

ale częściej opisywany był, jako smok mieszkający w morskich odmętach. Co do 

jednego możemy być pewni stworzenie to miało uosabiać wszystkie morskie potwory. 

Był także potwierdzeniem wcześniejszych teorii, że potwory powstają w wyniku 

wymieszania się różnych żywiołów, ponieważ z jego nozdrzy unosił się dym, z paszczy 

ogień, a ciało miał pokryte łuskami jak wąż, ale mieszkał w wodzie.  

                                                           
416

 J. Delumeau, Strach, s. 192. 
417

 S. T. Asma, On monsters, s. 64 - 65. 



142 

 

Drugie stworzenie Behemot było najczęściej porównywane do hipopotama, 

dlatego w tłumaczeniach często bywa tak nazywane
418

. Behemot, jako przedstawiciel 

potworów ziemskich, został opisany w następujący sposób: „Oto hipopotam! To Ja go 

stworzyłem jak ciebie./ Żywi się trawą jak bawół. Przypatrz się sile Jego lędźwi,/ 

zobacz, jak potężne są mięśnie jego ciała!/ Jego ogon, jak cedrowe drzewo, / uda mocno 

opięte ścięgnami./ Jego kości są jak rury z miedzi, / a golenie – jak żelazne słupy (Hi 

40, 15-18)
419

”. 

 

Istoty nadprzyrodzone 

 W średniowieczu wiara w istnienie stworzeń „nadprzyrodzonych” była 

powszechna. Uważano, że oprócz Boga, na świecie współistnieją z ludźmi dobre oraz 

złe duchy (aniołowie, święci i diabły). Taki obraz świata był wynikiem umieszczania 

obrazowych przedstawień dziejów chrześcijaństwa. Malownicze, ale również 

przerażające wizerunki diabłów oraz dusz potępionych budziły wyobraźnię. 

Niejednokrotnie, kiedy człowiek nie był w stanie zrozumieć jakiegoś zjawiska, lub 

przydarzyło mu się coś przykrego tłumaczył to ingerencją złych istot 

nadprzyrodzonych. Wznosił wtedy modlitwy do tych, którzy mogli go ocalić, do 

świętych oraz samego Boga.  

 

Diabeł w wyobrażeniu średniowiecznym 

 W średniowieczu, które poważnie traktowało wiarę w różnego rodzaju demony 

szatan zajmował szczególne miejsce. Aby nieco złagodzić jego wizerunek często               

w podaniach ludowych był przedstawiany na sposób groteskowy, ośmieszający jego 

naturę i zachowanie
420

. 

Strach przed szatanem bardzo trafnie ujął Władysław Szumowski w swojej 

książce pt. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Otóż czytamy tam następujące słowa: 

„Wszyscy wierzyli, że diabeł jest i że ma swoje wpływy, swoje sztuki, których używa, 

ażeby otumanić, skusić człowieka i zawładnąć jego duszą, albo żeby zadrwić z potęgi 

Boga
421

”. W przytoczonym dziele zostały także wymienione możliwe postacie diabła, 
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znane z ludowych wierzeń. Można więc było go spotkać, jako: powabną niewiastę, 

przystojnego gacha, człowieka z czarną brodą, chłopca, dzikie zwierzę, lub czarnego 

kota z błyszczącymi oczami.  

Są to tylko niektóre formy, jakie mógł przybrać szatan. Jak łatwo zauważyć nie 

wszystkie wcielenia przerażały, wprost przeciwnie, dla przykładu dziecko mogło budzić 

sympatie, a kobieta zaufanie. Kiedy człowiek uzmysłowił sobie, że może spotkać 

szatana wszędzie, ponieważ Władca Ciemności mógł się wcielić w każdą postać, w lisa, 

białego gołębia a nawet w ciało pobożnego mnicha, to świat stawał się mniej 

bezpieczny
422

. Nieustanna podejrzliwość i lęk mógł doprowadzić człowieka do 

szaleństwa, czy zatracenia się w strachu. Z pomocą przychodziło jednak wsparcie 

świętych patronów, w szczególności Anioła Stróża i św. Józefa, który był również 

patronem dobrej śmierci
423

. Taka opieka "boskich asystentów" była bardzo pomocna, 

ponieważ uważano, że istnieje wielu zmarłych, którzy nie zostali zbawieni i wracają na 

ziemię
424

. Aby uchronić się przed takimi powracającymi duszami zmarłych grzebano na 

poświęconej ziemi, określanej jako przestrzeń religijna. Uważano, że demony lub anioły 

pilnując porządku cmentarnego, wyrzucały z powrotem ponad ziemie ciała osób, które 

pochowano, a którym nie przysługiwało spoczęcie w poświęconej ziemi. Grzebanie 

zmarłych na cmentarzach miało dawać zabezpieczenie przed różnymi istotami, ale                  

z drugiej strony grozę budziły wszystkie samotne mogiły, w którym najczęściej 

chowano wyklętych i skazańców. Nawet pochówek takich osób nie był zwykły, podczas 

ceremonii trzymano gromnice zgaszone i odwrócone. Powracające na ziemię duszę nie 

zawsze szkodziły, a czasami wręcz starły się pomagać żyjącym
425

.  

Złe demony mogły sprowadzać na ludzi choroby lub nawet doprowadzić ich do 

śmierci. Wśród nich znajdowały się także mniej groźne, które jedynie dręczyły 

człowieka, specjalną ich odmianą były mary nocne, które nie pozwalały człowiekowi na 

spokojny sen
426

. Demony mogły być również przyczyną nieprzychylnej pogody 

(silnego wiatru, burzy, gradu, rzęsistego deszczu)
427

.  
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Ochrona przed ingerencją „mocy nieczystych” 

 Ważną rolę w życiu człowieka średniowiecza odgrywały relikwie. Chroniły one 

człowieka przed złem, które mógł spotkać. Jak czytamy u Szumowskiego: 

„Umieszczone na szczycie wieży kościelnej miały ją chronić przed piorunami. Na szyi 

zawieszano sobie medalioniki, szkaplerze z odrobiną jakiejś świętej relikwii
428

". Na 

Zachodzie kobiety nie wychodziły z domu bez woreczka z relikwiami. Każda 

zamożniejsza rodzina miała w domu drogocenne szkatułki misternej roboty jubilerskiej 

napełnione szczątkami świętych. Rycerze nosili je w rękojeści szpady. Duchowni                    

z relikwiami towarzyszyli armiom podczas wojen. Relikwiami leczono choroby                      

i zabezpieczano się od nich. Kolejnymi przedmiotami o nieco "magicznej mocy" były 

wszelkiego rodzaju amulety: pierścienie, kamienie. Z istotami nadprzyrodzonymi 

należało walczyć używając mocy nadprzyrodzonych: wody święconej, poświęconego 

miecza, czy krzyża
429

.  

 

Egzorcyzmy średniowieczne   

Kiedy działania mające na celu ochronę przed demonami nie pomogły człowiek 

mógł zostać zniewolony przez złe moce. Jak wyglądało wypędzanie demonów w XIV 

wieku? Otóż przypominać mogło zabieg magiczny, gdyż wymagało odpowiedniego 

przygotowania i pewnych zabiegów z tym związanych. Po wcześniej odprawionej mszy 

świętej, kapłan będący egzorcystą malował na posadzce przed ołtarzem figurę 

kabalistyczną. Mógł być to krzyż z „magicznymi nazwiskami” lub koło z następującymi 

słowami: Agla, Gaba, Emanuel. Ważne było, żeby zrobić ten symbol poświęconą kredą. 

Dopełnienie tego warunku miało zapewnić osłabienie działania demona i ochronę 

samego egzorcysty. Następnie w obrębie powstałego wzoru umieszczano opętanego, 

który miał skrępowane nogi, a szyję owiniętą stułą, kolejna stuła służyła do 

przytrzymania opętanego. Dopełnieniem zabiegu były odpowiednie formuły 

egzorcystyczne. Im groźniejsze demony, tym stosowano bardziej skomplikowane 

formuły. Uważano, że z ważniejszymi diabłami należało walczyć używając słów                    

w trudniejszych językach, np. w języku greckim. Odprawianie egzorcyzmów było 

zabiegiem bardzo męczącym dla opętanego. Zazwyczaj po opuszczeniu ciała przez 

demona, opętany znacznie opadał z sił. Trzeba było zaopiekować się ofiarą ataku 
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demona. W tym celu kropiono całe jego ciało wodą święconą, obmywano nią również 

głowę, namaszczano ją olejem, po czym udzielano komunii świętej. Ważne było 

również zabezpieczenie przed ponownym opętaniem, czemu miało służyć 

pozostawienie "chorego" w świątyni jeszcze na kilka dni
430

. Na obrazie ukazującym 

rytuał egzorcyzmu zły duch został przedstawiony w postaci węża, który wychodzi                 

z ciała opętanego
431

. 

 

Niebezpieczne miejsca 

 Zagrożenie dla człowieka średniowiecza stwarzały także określone miejsca. 

Jednym z takich regionów był las. Był on niebezpieczny, ponieważ pomimo swoich 

licznych korzyści mieszkały w nim wygłodniałe wilki, zbójcy, rycerze – rozbójnicy,                  

a także przerażające potwory - wilkołaki. W Irlandii w XIII wieku funkcjonowała 

legenda o ludziach z hrabstwa Ossory, którzy potrafią przemienić się w wilki w każdym 

momencie. Mieli oni wyrządzać szkody zabijając bydło w taki sam sposób jak 

drapieżne zwierzęta. Nazywani byli potomkami Laighne Faelaidh’a, który jako 

pierwszy z rodu (znany, jako Laighne Wilkołak) potrafił wejść w skórę wilka
432

. 

Od lasu trzeba było się trzymać z daleka i odwiedzać go tylko z konieczności oraz 

niezbyt późną porą. Strach wywoływały wzniesienia i góry. Pośród nich prowadziły 

niebezpieczne dla pielgrzymów, wąskie ścieżki. Co warte podkreślenia taką trasę 

zazwyczaj trzeba było pokonać na piechotę, co sprawiało, że człowiek był łatwym 

celem do ataku. Właśnie tam grasowali ukryci za szczytami skał rozbójnicy. O tym, jak 

niebezpiecznym miejscem dla człowieka są górskie przeprawy świadczą fragmenty 

najstarszej czeskiej relacji podróżniczej, w której autor podkreśla, że niejednokrotnie 

podróżni byli ostrzegani przez życzliwych ludzi o czekających w górach 

rozbójnikach
433

. Pośrodku wzniesień mogły również egzystować demony, które 

zwodziły na złą drogę, ale mogło być wręcz przeciwnie. W dawnych wierzeniach 

polskich znane są opowieści o tzw. wiłach górskich, które naprowadzały zbłądzonych 

wędrowców na właściwą drogę
434

. 
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Marco Polo opisywał swoje doświadczenia związane z przejściem przez górę               

w pobliżu doliny Kurmosu. Jak pisze droga „(…) była bardzo trudna i nawiedzana 

ustawicznie przez zbójów i dlatego niebezpieczna
435

”. Jeśli nie było zagrożenia ze 

strony człowieka, to jednak zawsze pozostawały inne niebezpieczeństwa. O każdej 

porze roku mogło się coś wydarzyć. W lecie doskwierające słońce, a zimą 

niebezpieczna lawina, można było także przewrócić się na skałę i w najlepszym 

wypadku poobijać, a w najgorszym zsunąć się w przepaść, z której nie dało się 

wydostać i zamarznąć
436

.  

Rozstaje dróg oraz skrzyżowania budziły przerażenie przez wzgląd na swoje 

specyficzne ułożenie, a mianowicie przecięcie dwóch płaszczyzn. W wierzeniach 

Słowian szczególne znaczenie miał krzyż stawiany przy skrzyżowaniu dróg, ponieważ 

uważano, że siadają na nim ptaki, które są ucieleśnieniem dusz zmarłych dzieci nie 

dostąpiwszy wcześniej chrztu
437

.  

 

Drzewa 

Wśród niebezpieczeństw przyrody warto wymienić również pojedyncze drzewa, 

takie jak orzech, cis oraz olcha. Dlaczego orzech stanowił zagrożenie? Ludzie 

średniowiecza zauważyli, że roślinność wokół tego drzewa obumiera. W średniowieczu 

dbano o to by orzech nie rósł w pobliżu gospodarstwa, bo w przeciwnym razie mógł 

wpływać na stan zdrowia zwierząt i przyczynić się do ich śmierci. Ludzie wiedzieli, że 

nie mogą także zasnąć pod tym drzewem. Skutkiem takiej nieostrożności byłoby 

obniżenie sprawności fizycznej, ból głowy, a nawet zaproszenie złych duchów do 

swojego życia. Przejdźmy do cisa - otóż było to drzewo trujące, zawsze zachowywało 

zielony kolor niezależnie od pory roku, co więcej rosło zazwyczaj na odludziu z daleka 

od innych drzew, a szczególnie upodobało sobie teren przy grobach. W bardzo podobny 

sposób zachowywała się olcha wybierająca bagna i torfowiska, jako swoje ulubione 

środowisko. Była inna od pozostałych drzew, ponieważ jej liście nie żółkły, 

zatrzymywała wodę, przy ścinaniu wydzielała się z niej czerwona maź podobna do 

krwi, a kiedy wrzuciło się ją do ognia, to nie dawała dymu. Tak wiele nienaturalnych 

cech tych roślin sprawiło, że ludzie średniowiecza obawiali się ich i starali się trzymać 
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od nich z daleka. Dzisiaj botanika poszła do przodu i bez trudu możemy wyjaśnić 

zjawiska, które wydawały się ludziom niepojęte. W średniowieczu życie było jednak 

zbyt cenne by niepotrzebnie się narażać. Na każdym kroku istniało niebezpieczeństwo 

działania szatana, który mógł swoje moce wykorzystywać wszędzie, także za pomocą 

opisywanych drzew
438

. 

 

Ciemność 

W średniowieczu ludzie korzystali z naturalnego oświetlenia. To zmrok oddzielał 

bezpieczny dzień, od niebezpiecznej nocy
439

. Po zmroku było jasno jedynie tam, gdzie 

człowiek rozniecił ogień. Jeśli tego nie zrobił, to otaczała go wroga ciemność, 

niebezpieczna z tego względu, że nie było wiadomo, co w sobie kryje. Dodatkowo, ta 

niedostępna dla wzroku ludzkiego sfera mogła zwodzić człowieka i wysyłać go             

w innym kierunku, niż się sam wybierał. Nic zatem dziwnego, że czasem podróżnik nie 

mógł znaleźć właściwej drogi, a mieszkaniec, który przechodził tysiące razy ścieżką                

w znanym mu terenie nie potrafił trafić do własnego domostwa. Groza ciemności 

sprawiała, że człowiek jedynie wyobrażał sobie, jakie niebezpieczeństwa na niego 

czekają, ponieważ nie mógł ich dostrzec
440

. Mrok był domeną zła, a światłość dobra.              

Z tego względu była ona dużym zagrożeniem dla człowieka
441

. Co więcej również               

w kazaniach księża podkreślali, że nocą grasują zjawy, które wabią ludzi. Przychodzą 

podczas snu, można wtedy usłyszeć ich pojękiwania i nawoływania świadczące o ich 

cierpieniu
442

. O lęku przed nocą świadczy fakt, że przestępstwa popełnione właśnie                 

w tym czasie były karane bardziej surowo, ponieważ sam fakt popełnienia ich po 

zmroku stanowił już obciążenie dla oskarżonego. Aby zabezpieczyć się przed 

niebezpieczeństwami nocy próbowano się na nie odpowiednio przygotować. Zamykano 

drzwi budynków i bramy miasta
443

. Co więcej znane były także legendy o krainach 

pochłoniętych przez ciemność
444

. 
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Topielce i topielice 

 Dla ludów słowiańskich popularne były wierzenia w istoty związane z wodą, 

które wabiły ludzi do siebie i doprowadzały do ich utopienia
445

. Istoty te można było 

podzielić na dwa rodzaje żeński i męski. Do pierwszej grupy należały tzw. topielice, 

które zamieszkiwały każdy zbiornik wodny, niezależnie czy były to bagna, jeziora, czy 

rzeka. Ukazywały się zazwyczaj pod postacią powabnych kobiet, które wabiły do siebie 

mężczyzn swoim atrakcyjnym wyglądem oraz dźwięcznym głosem. Dręczyły często 

rybaków wywracając ich łodzie lub plątają ich sieci. Do drugiej grupy omawianych istot 

należeli topielce uważani za demony męskie, które przesiadują na dnie wody, mącąc ją 

na tyle, by osoba, która się w niej znajduje zatonęła. Według wierzeń topielce były 

także duszami samobójców, którzy kończyli swoje życie w wodzie. Po śmierci sami 

starali się wciągnąć pod wodę i zatopić ludzi się w niej znajdujących. Uważano, że 

demony te miały mniejszą moc działania po 24 czerwca, kiedy obchodzono 

wspomnienie św. Jana (po ochrzczeniu przez świętego wody topielce nie mogły jej 

wykorzystywać do swoich celów z taką mocą, jak przed tym świętem)
446

. 

 

Niebezpieczeństwo kryjące się na bagnach, łąkach i we mgłach 

 Nie tylko ciemność była sferą niebezpieczną. Wierzono jednak, że także przez 

ingerencję nadprzyrodzonych istot podróżni zbaczali z drogi, lub znajdywali się                     

w zupełnie innym miejscu, niż to, do którego zmierzali. Winą za te niebezpieczeństwa 

obarczone były złe istoty leśne oraz takie, które przychodziły wraz mgłą. Jedne i drugie 

skutecznie potrafiły zwodzić ludzi. Czasami podróżni musieli także przeprawiać się 

przez bagna, gdzie również czekało na nich niebezpieczeństwo. Uważano, że na 

terenach podmokłych istnieją stworzenia, które wabią ludzi do wody i tak nad nimi 

zapanowują, że człowiek nie jest się w stanie obronić (przeważnie takimi stworami były 

młode kobiety, bądź chłopcy)
447

. Słowianie wierzyli w istnienie Rusałek, które mogły 

skrzywdzić człowieka, a ich przebywanie było uzależnione od pory roku. W rejonach 

wodnych przebywały zimą, a w pozostałych porach roku można je było spotkać na 

polach i w lasach. Łąki również były dla ludzi średniowiecza miejscem przebywania 
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demonów. Należało zatem uważać, by nie zasnąć na polanie, ponieważ grasowały tam 

złe istoty, które dusiły niczego nieświadomego człowieka
448

.  

 

Upiory i wampiry 

 W świecie średniowiecznym wierzono, że zmarli potrafią powrócić na ziemię. 

Jedną z form takiego stworzenia byli ludzie, którzy zmarli, a następnie opuścili miejsce 

swojego pochówku wstając z grobu. Demony te były niebezpieczne, ponieważ 

odwiedzały nocą zwierzęta lub ludzi, by wysysać z nich krew. Ich ofiary umierały 

powolną śmiercią. Nieszczęśliwy los czekał zazwyczaj bliską rodzinę zmarłego.                    

Z demonem tym można było sobie jednak poradzić odkopując jego grób i przebijając 

głowę zmarłego podejrzanego o wampiryzm kołkiem lub metalowym prętem. 

Wykopywanie i palenie trupów, jako zabezpieczenie przed ich powrotem na ziemię 

było również praktyką stosowaną w hrabstwie Yorkshire w Anglii
449

. 

 

Zwierzęta 

Obawy powodowały dzikie oraz domowe zwierzęta. Podejrzenia budziło dziwne 

zachowanie zwierząt gospodarskich jak na przykład niewytłumaczone ujadanie psa, 

wskazywało na obecność w domu istot, których nie można było dostrzec oczami
450

.               

To niespokojne zachowanie zwierząt mogło być oznaką tego, że nadchodzi śmierć
451

. 

W dużej mierze człowiek średniowiecza zajmował się pracą na roli
452

. 

Zlokalizowanie gospodarstwa oraz pól uprawnych w pobliżu lasu było związane ze 

szkodami, które mogły wyrządzić zwierzęta: jastrzębie, kuny, zające, lisy, dziki, jelenie 

i sarny, niedźwiedzie, żubry jak również tury
453

. Pojawienie się tych istot oznaczało nie 

tylko utratę dorobku i zniszczenie ciężkiej pracy, ale także budziło podejrzenie, czy 

przypadkiem nie są to zwierzęta wysłane przez złe duchy. Nie budzi zatem zdziwienia 
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fakt, że już od XIII wieku znane były procesy sądowe zwierząt
454

. W średniowiecznej 

społeczności zamieszkującej wioskę Montaillou panowało przeświadczenie, że sowy, 

które latają nocą mogą być demonami wysłanymi z misją unicestwienia dusz, które 

opuściły ziemskie ciało
455

.  

Przyjrzyjmy się najbardziej przerażającym zwierzętom, które człowiek 

średniowiecza mógł spotkać w swoim życiu. Jednym z nich był wilk, który był 

bohaterem średniowiecznych przysłów. Zazwyczaj zwiastował głód, więc był kojarzony 

z nastaniem trudniejszych czasów
456

. Co więcej było to zwierze drapieżne, wiec zawsze 

niebezpieczne. Uważano, że natura wilka jest nieco podobna do człowieka, być może               

z tego poglądu wywodziły się opowieści o tym, że człowiek może się przemienić                   

w wilka
457

. 

Strach wywoływał również nietoperz, ponieważ był istotą poruszającą się                  

w ciemności. Nie tylko unikanie światła, ale także jego wygląd decydowały o tym, że 

stawał się postrachem średniowiecznego społeczeństwa. Był potwornym ssakiem, który 

miał skrzydła jak ptak, a co więcej spał nogami do góry zawieszony na gałęzi lub                  

w jakimś nadającym się do tego otworze
458

.  

Kolejne zwierzę, dzik, najwięcej szkód wyrządzało głównie nocą. Miał on 

nieprzyjemny wygląd, był porośnięty ciemną sierścią i posiadał kły. W opisach 

średniowiecznych dotyczących tej istoty wymienione zostały jego oczy, które nocą 

świeciły, jakby był istotą piekielną
459

. Przypominał w dodatku wiele nieprzyjemnych 

wizerunków zwierząt, które ludzie średniowiecza znali z kościelnych obrazów.  

Człowiek musiał się jakoś bronić przed szkodliwym działaniem zwierząt. W tym 

celu pilnował gospodarstwa, rozniecał wieczorem ogień, hałasował, zakładał pułapki, 

czy wspierał się intuicją psów, które posiadał. Jeśli to wszystko nie pomagało uciekał 

się nawet do stosowania zaklęć i różnych zabiegów magicznych
460

. 

Także wizerunek świni był również wykorzystywany, jako symbol zła, 

szczególnie w opisach używanych przez heretyków. Podobizna tego zwierzęcia była 
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przedstawiana także w miejscach, gdzie chciano wyśmiać Żydów (Żyd ssący mleko 

maciory)
461

. 

Ptaki także były podejrzanymi zwierzętami, w których postać mogła wcielić się 

jakaś powracająca na ziemię dusza
462

. W wierzeniach Słowian część z nich mogła być 

tzw. „latawcem”, czyli duszą nieochrzczonego dziecka znajdującą się pod postacią 

ptaka, który natrętnie miał dręczyć ludzi domagając się w ten sposób tego, czego nie 

otrzymał, czyli chrztu
463

. 

 

Bestie 

 Wśród istot, które przerażały ludność średniowiecznej Europy znajdowały się 

takie, które były kombinacją ludzi i 

zwierząt, bądź takie, które były 

połączeniem różnych form 

zwierzęcych. Najsłynniejszymi 

potworami, które były połączeniem 

człowieka i zwierzęcia były: sfinks, 

centaur i satyr, Mantikora (lew z 

twarzą mężczyzny) oraz Scrab 

(człowiek w postaci chrząszcza). W 

drugiej grupie dziwnych zwierząt 

znajdował się między innymi 
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Ilustracja 2 
Mantikora, Bestiariusz z Rochester, II poł. XIII w., wykonany przez anonimowego autora dla klasztoru 

św. Andrzeja w Rochester, Royal 12 F XIII, f. 24v, The British Library, Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: 

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=43159 (dostęp: 

16.06.2018) 
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jednorożec (z połączenia konia i nosorożca), żmija (wąż z rogami), skorpion (powstał    

z połączenia gadów i owadów), aegipan (koza z rybim ogonem), oraz amon (wilk           

z ogonem węża)
464

.  

 Przekonanie o tym, że istnieją stworzenia będące połączeniem zwierząt i ludzi 

były bardzo powszechne. Potwierdzeniem tego są wizerunki zwierząt w bogato 

iluminowanym Bestiariuszu z Rochester, który znajduje się aktualnie w zbiorach The 

British Library w Londynie. Dzieło to spisane w języku łacińskim oraz francuskim 

powstało prawdopodobnie w II poł. XIII wieku z przeznaczeniem do klasztoru św. 

Andrzeja w Rochester w Anglii. Nie jest znany autor bestiariusza oraz bogato 

zdobionych ilustracji. Wiadomo natomiast, że instrukcje do iluminatora znajdujące się 

w utworze zostały napisane w języku francuskim
465

. Co najważniejsze dla potrzeb 

niniejszej pracy, w dziele tym znajduje się 55 barwnych ilustracji, wśród których 

znajdują się zwierzęta uznawane w średniowieczu za bestie. Wspomniana Mantikora 

(Ilustracja 2), była jednym ze 

zwierząt, które należały do kreatur 

stworzonych przez bogatą wyobraźnie 

ludzi. Na wizerunku znajdującym się 

w bestiariuszu widzimy, że jest to 

zwierzę dumne. Jej ciało jest 

zbudowane na wzór lwa z ogonem 

skorpiona, a głową mężczyzny. Z 

pewnością połączenie właśnie tych 

zwierząt nie było przypadkowe. Lew 

miał silną pozycję w świecie 
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Ilustracja 3 

Jednorożec, Bestiariusz z Rochester, II poł. XIII w., wykonany przez anonimowego autora dla klasztoru św. 

Andrzeja w Rochester, Royal 12 F XIII, f. 21, The British Library, Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: 

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=47419 (dostęp: 

16.06.2018) 
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zwierząt, co potwierdza pewne ułożenie ciała na opisywanej ilustracji, ogon skorpiona 

to źródło śmiertelnego jadu, natomiast głowa człowieka wskazywała na to, że było to 

stworzenie rozumne i sprytne, a zatem bardzo niebezpieczne. Wśród bestii                  z 

opisywanego manuskryptu znalazł się również jednorożec (Ilustracja 3). Sądząc po jego 

ułożeniu było to zwierze dosyć duże, najwidoczniej postury konia. Widzimy, że 

jednorożec został zaatakowany przez rycerza, który przebija jego bok kopią. Jednorożec 

musiał być uważany za bardzo wyjątkowe zwierze, ponieważ widzimy, że chowa ono 

swoją głowę w kolanach nagiej dziewicy. Ukazanie tej „bestii” właśnie w taki sposób 

świadczyć może o jej łagodności i niezwykłości.  

Informacje o potworach budzących przerażenie w średniowieczu można było 

znaleźć właśnie w powszechnych ówcześnie bestiariuszach. Dowiadujemy się z nich, że 

oprócz zwierząt mitologicznych, jak: jednorożec, gryf, satyr, feniks, syrena, centaur 

oraz smok, pojawiają się tam także zwierzęta żyjące na ziemi. Nie są istotami 

nadprzyrodzonymi, ponieważ można dowieść ich istnienia, ale ukazanie ich wśród 

potworów wskazuje na ważną prawidłowość. Otóż dla człowieka średniowiecza za 

bestie były uważane między innymi zwierzęta takie jak: lew, tygrys, leopard, pantera, 

antylopa, słoń, hiena, niedźwiedź, krokodyl, pies, owca, kozioł, jagnię, byk, wielbłąd, 

koń, kot, mysz, orzeł, papuga, łabędź, wąż boa, ryba, delfin, wieloryb, jak również 

wspomniane już wcześniej: lis, wilk, czy dzik
466

. Były to zwierzęta budzące 

przerażenie, dlatego, że stanowiły zagrożenie dla życia człowieka.  

 

Niebezpieczeństwa związane z podróżą morską 

Podróżnicy przekazywali informacje o dziwach, które napotykali, jak również 

informowali o tym, jakie niebezpieczeństwa w związku ze zmieniającymi się 

warunkami klimatycznymi mogą zastać osoby wyruszające w tym samym kierunku.               

W średniowieczu mapy były bardzo niedokładne, dlatego krążyło wiele opowieści o 

tym, jak wygląda przestrzeń poza widnokręgiem. Uważano, że świat jest płaską płytą, 

żeglarze musieli zatem uważać, by nie podpłynąć za blisko krawędzi, ponieważ statek 

wraz z załogą mógł spaść w bezdenną przepaść
467

. Funkcjonujące przekazy dotyczące 

geografii świata były proste i intuicyjne. Żeglarze obawiali się również, że statek 

rozpadnie się po przekroczeniu równika. Warto podkreślić, że im bardziej kierowano się 
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na południe, tym było goręcej, wobec tego żelazne elementy statku mogły się 

roztopić
468

. Nic zatem dziwnego w tym, iż najgorętszy pas ziemi nie był zamieszkany, 

gdyż uniemożliwił to zbyt gorący klimat. Co więcej uważano, że od północy przestrzeń 

ograniczał mur z lodu, a z kolei od strony południa przepłynięcie uniemożliwiała ścianą 

ognia. Dopiero opłynięcie w 1488 roku Przylądku Dobrej Nadziei przez Bartłomieja 

Diaza pokazało, jak skromną i nieprawdziwą wiedzą dysponowali ówcześni podróżnicy. 

Wśród legend żeglarskich niejednokrotnie pojawia się wzmianka o Górze Magnesowej. 

Miała ona właściwość przyciągania do siebie metalowych elementów, więc potrafiła 

zniszczyć statek, z którego w jej stronę wylatywały gwoździe i inne elementy lub 

ukierunkować go na inną trasę. Nie trzeba było wcale blisko do niej podpływać, 

wystarczyło wejść w zasięg 30 mil oddziaływania wokół jej obwodu, a z miejsca tego 

nie było już ucieczki. Ocean Atlantycki był źródłem wielu opowieści. Jedna z nich 

głosiła, że w jego głębi panuje groźna ciemność, ponieważ słońce nie może się przebić 

przez występujące tam chmury. Inna natomiast donosiła, że podróżni mogą dotrzeć do 

części gdzie nie ma wody, a jedynie masa wypełniona żywicą
469

. 
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przez słońce. K. Kolumb, Pisma, Warszawa 1970, s. 206. 
469

 B. Olszewicz, Legendy, s. 12-13, 51-52, 70; M. Pisarek, Świat, s. 16. 

Ilustracja 4 

Syrena wabiąca żeglarzy 

oraz onocentaur, Hugh of 

Fouilloy, Aviarium; 

Bestiary, in the Dicta 

Chrysostomi, dzieło 

autorstwa Hugha z Fouilloy, 

XIII w., Francja, obecnie w 

zbiorach The British 

Library, Sloane MS 278, 

Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze 
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Potwory morskie 

Woda zawsze stanowiła niebezpieczeństwo, zatem groźne musiało być także to, 

co znajdowało się w jej wnętrzu, w jeziorach, rzekach, morzach i oceanach. Opowieści 

podróżnicze często wymieniały nienaturalne stwory, które można było napotkać. Wiele 

z nich wielokrotnie się powtarzały, jak cyklopy, syreny, Scylla, węże morskie
470

.                 

W zbiorach The British Library znajduje się ilustrowany tekst o ptakach z XIII wieku 

dodany do rękopisu autorstwa Hugha z Fouilloy (XII wiek). Dzieło to pochodzące                    

z północnej Francji składa się z 23 rozdziałów zawierający opis niezwykłych ptaków
471

. 

Co najbardziej zdumiewające, jak widać na Ilustracji 4 została tam umieszczona także 

syrena wabiąca żeglarzy. Była ona uważana za istotę połączoną z ciała kobiety (od pasa 

w górę) z rybą lub właśnie ptakiem (od pasa w dół). W tekście manuskryptu została 

umiejscowiona przy onocentaurze, który jest połączeniem ciała człowieka i osła. 

Zestawienie tych dwóch istot może świadczyć o ich wyjątkowości. Patrząc na dzieło ma 

się wrażenie, że syrena powinna być jednak połączona z rybą, gdyż tak właśnie wygląda 

jej ogon pokryty łuskami. Chociaż była to istota piękna, to jednak niebezpieczna, co 

widać, na manuskrypcie. Zabiera ona ze sobą nic nie świadomego nieszczęśnika, który 

z pewności straci życie w morskich odmętach. Wiele opowieści morskich dotyczyło 

syren. W opisach, jej górna, kobieca część była zawsze uosobieniem piękna, natomiast 

rybi ogon był łuskowaty i mało powabny. Być może właśnie z tego względu, gdy 

wydostawała się z wody widać było tylko górną część jej ciała. Nie jest to jedyny 

kontrast, który dotyczył tej istoty. Według podań miała ona przepiękny głos, który 

zwabiał do niej zauroczone dźwiękiem ofiary. Dla żeglarzy, którzy usłyszeli pieśń nie 

było ratunku, syreny pomimo harmonijnego głosu miały morderczą naturę
472

. Jedynie 

Krzysztof Kolumb nie był przekonany do cudowności tej istoty. W swojej relacji 

zanotowanej dnia 9 stycznia 1493 r. wspomniał, że widział trzy syreny morskie. 

Według podróżnika wzniosły się ponad fale, więc można było im się przyjrzeć. Nie 

były urodziwe, a ich twarz jedynie trochę przypominała ludzką. Wyjaśnieniem tej 

zagadki zajął się Jean Favier w książce pt. Wielkie odkrycia. Od Aleksandra do 
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Magellana gdzie tłumaczył, że Kolumb zobaczył najprawdopodobniej krowy 

morskie
473

.  

Kolejny przytoczony powyżej potwór, Scylla, według legendy stał się kreaturą 

za przyczyną Glaucusa, pół boga-pół człowieka, który zakochując się w pięknej 

kobiecie doprowadził ją do zguby. Według podań Stylla zamieniła się w potwora 

morskiego o sześciu głowach i psim ogonie. Pożywieniem potwora byli natomiast 

marynarze, którzy zbytnio się do niego zbliżyli
474

.  

Czasami potwory morskie nie musiały być mało realnymi kreaturami, bywało                 

i tak, że przerażał sam ich rozmiar, jak w przypadku wieloryba znajdującego (Ilustracja 

5) się w manuskrypcie pochodzącym z przełomu XII i XIII wieku autorstwa Geralda                  

z Walii (1146-1223), Omawiane dzieło to Bestiariusz z dodatkiem Topografii Irlandii, 

bkbk                                      
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Ilustracja 5 

Nienanturalnej wielkości wieloryb, Bestiariusz z dodatkami Topografii Irlandii Geralda z Walii, XIII w., 

The British Library, Harley 4751 f.69, Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 
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który napisany w języku łacińskim pochodzi prawdopodobnie z Salisbury w Anglii
475

. 

Wieloryb przedstawiony na ilustracji miał być tak duży, że żeglarze mogli go pomylić  

z wyspą i nawet rozpalić na jego grzbiecie ognisko. Na opisywanej miniaturze widzimy 

właśnie taką scenę. Patrząc na wielkiego wieloryba i niewielkiego człowieka, który jest 

trochę większy od zjadanych ryb przychodzi na myśl, jaki może być tragiczny koniec 

takiej wizji. Wielkość potwora przerażała i również stwarzała zagrożenie dla ludzi. 

Taka wielka istota mogła nie tylko zjeść człowieka, ale równie dobrze łatwo uszkodzić 

statek i doprowadzić do zguby całą załogę. Nic zatem dziwnego, że tak bardzo 

obawiano się spotkać podobne stworzenie na pełnym morzu.  

Interesujące monstrum morskie opisuje Wojciech Mruk w artykule pt. W. Mruk, 

„Sułtan ma sześć słoni i jedną bestię, która nazywają Zarapha": świat egzotycznej 

przyrody w relacjach łacińskich pątników odwiedzających Ziemię Świętą w XIV                  

w., który przytacza opis niemieckiego pątnika Ludolpha z Suchen, który peregrynował 

w latach 1336-1341. Otóż przytoczony stwór miał być wielką rybą zwaną Troya 

marina, która atakowała statki, jeśli nie otrzymała odpowiedniej ilości chleba. Oprócz 

dokarmienia wielkiej ryby był również drugi sposób, żeby się jej pozbyć, wystarczyło 

odstraszyć ją stanowczą i groźną miną. Trzeba było jednak uważać, aby nie zauważyła 

strachu u przeciwnika, ponieważ wtedy atakowała statek ze zdwojoną siłą
476

.  

J. C. Cooper w książce pt. Zwierzęta symboliczne i mityczne opisuje morskiego 

potwora żyjącego w Bałtyku o nazwie biskupia ryba. Określenie to bestia zyskała 

nieprzypadkowo. Jak czytamy prawdopodobnie została ona złapana w 1433 roku                      

i dostarczona do króla Polski. Ten, kiedy zobaczył dziwne stworzenie (o wyglądzie 

ryby, która trzymała pastorał i ubrana była w mitrę oraz dalmatykę), chciał je 

zatrzymać. Niezwykła istota dała jednak znać jednemu z biskupów gestem, że chce 

wracać do swoich otchłani. Tak się też stało, a zanim potwór zniknął w wodzie wykonał 

znak krzyża
477

. Opis tego niezwykłego potwora potwierdza bogatą wyobraźnię ludzi 

średniowiecza, którzy byli przekonani o istnieniu w świecie istot posiadających w sobie 

pewne cechy ludzie. Postacie te potrafiły się komunikować z ludźmi na sposób sobie 

wiadomy.  
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Duchy zmarłych osób 

 Duchy nie zawsze ukazywały się wizualnie, lecz człowiek potrafił wyczuć ich 

obecność. W niektórych przypadkach, jak np. na prośbę kogoś żyjącego duchy 

ukazywały się w takiej postaci, by nie można je było zobaczyć, a jedynie usłyszeć.               

W jednych przypadkach wyglądały zupełnie tak samo, jak w chwili zgonu, w innych 

miały jakąś charakterystyczną cechę, jak np. rana, od której umarły, a w jeszcze innych 

sytuacjach ukazywały się, jako przedmiot lub zwierzę
478

. 

 Ludzie średniowiecza obawiali się duchów, które mogły im wyrządzić krzywdę. 

Aby zapobiec powrotu zmarłych do świata żywych, jak opisuje J. M. L. Dubreton                 

w Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, ludzie „Boją się duchów bo 

uważają je za złośliwe, aby zaś uwolnić się od zjaw, otwierają groby, ćwiartują trupy, 

palą ich serca, a popioły rozrzucają na cztery wiatry
479

”. Ten krótki fragment ukazuje 

bardzo ważną prawidłowość. Otóż na przykładzie tego opisu widzimy, jak bardzo 

człowiek był przywiązany do ciała. Nie traktowano go tylko, jako materię, która po 

opuszczeniu ciała nie ma znaczenia. Pomimo nauki Kościoła byli przywiązani do tego, 

co ziemskie na tyle, że spodziewali się zagrożenia związanego z oddziaływaniem na 

ludzkie ciało.  

 W wierzeniach średniowiecznych (XIII wiek) panowało przeświadczenie                      

o niezwykłych zdolnościach powracających na ziemię dusz, które posiadały 

„powietrzne ciało” i potrafiły unosić się nad ziemią. To właśnie ta cecha sprawiła, że 

mogły przemieszczać się z dużą prędkością i tym samym jeszcze bardziej zagrażać 

człowiekowi. Z czasem duchy zaczęły mieć bardziej namacalną cielesną powłokę, 

można nawet poczuć, jak dotykają człowieka. W książce J. Schmitt pt. Duchy. Żywi                

i umarli w społeczeństwie średniowiecznym czytamy następujące słowa: „Około roku 

1400 w Yorkshire duchy są jeszcze bardziej cielesne: wychodzą z grobów, zabawiają 

się i napadają na wieśniaków
480

”. Oznacza to, że ludzie byli przekonani o tym, że mogą 

na swojej drodze spotkać duchy, które będą im się jawiły, jako zwykli ludzie. Nie 

można zatem było być pewnym, z kim się ma do czynienia, sprawiało to konieczność 

bycia czujnym przez cały czas. 

Zwłoki ludzi, którzy zginęli nienaturalnie, na skutek wymierzonej kary,                       

w wojnie, przez pioruny, z powodu popełnienia samobójstwa lub śmierci przed 
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otrzymaniem chrztu niosły duże zagrożenie pozostania w świecie żywych. Co więcej 

niepogrzebane ciała stawały się wrogie. Byli to „niebezpieczni zmarli", aby ułagodzić 

ich dusze opłacano msze w ich intencji, aby dusza mogła trafić do raju
481

. 

Przeznaczenie pewnych sum pieniędzy na msze za zmarłego były wręcz koniecznością, 

aby umarli nie powrócili, jako upiory
482

. 

 

Zamorskie dziwy 

Nie tylko niebezpieczeństwa w czasie drogi lądowej oraz morskiej były 

przerażające, ale także nowe miejsce, do którego docierali podróżnicy. Wojciech Mruk 

podkreśla, że pielgrzymi udający się do Ziemi Świętej z podziwem przyglądali się 

florze i faunie, która była zupełnie różna od tej znanej im w Europie. Byli 

zafascynowani niezwykłymi zwierzętami do tego stopnia, że spodziewali się ujrzeć po 

przybyciu nawet takie stworzenie jak feniks lub jednorożec
483

.Wyobraźnia ludzi 

średniowiecza opisujących swoje przygody była tak duża, że nawet po dzień dzisiejszy 

znane są relacje dotyczące niezwykłych istot napotykanych przez podróżnych na swojej 

drodze.  
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Ilustracja 6 

Blemm, Skiapod oraz Cyklop, Le Livre des Merveilles, Rustichello z Pizy, Marco Polo, 1410-1412, Bibliothèque 

Nationale de France, Paryż, Francja 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej https://wtfarthistory.com/post/15723226997/marco-polo-monsters-

unicorns-loincloths (dostęp: 01.10.2018) 
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Te zamorskie krainy według doniesień zamieszkiwał olbrzymi Ptak Rok, znany 

również przez Marco Polo, jako Ruch (był on dziwacznym stworzeniem o nienaturalnej 

wielkości, z wyglądu podobny do orła, jego siła pozwalała mu na podniesienie z ziemi 

słonia, którego następnie zrzucał by go zabić i zjeść
484

). Panowało przekonanie                         

o istnieniu ludu Hiperborejów
485

 (plemię znane ze spokojnego usposobienia, szlachetnej 

powagi i sprawiedliwości), jak również Skiapodów. Właśnie taki stwór został ukazany 

w XV –wiecznym manuskrypcie pt. Księga Cudów autorstwa Rustichello z Pizy, który 

spisał niezwykłe przygody Marco Polo. Manuskrypt, o którym mowa znajduje się 

aktualnie we Francuskiej Bibliotece Narodowej, a na jednej ze stron zostały 

umieszczone wyobrażenia zamorskich dziwów. Jak widzimy na Ilustracji 6 pośrodku 

miniatury znalazł się Skiapod (stworzenia te były również zwane Monskelami), który 

ma tylko jedną nogę z olbrzymią stopą. Leży on na plecach chroniąc się nią przed 

słońcem. Po lewej stronie na ilustracji stoi przedstawiciel tzw. Blemjów (znanych, jako 

Lemniowie lub Acephalowie). Odznaczali się oni brakiem głowy, gdzie usta i oczy 

umieszczone były na piersiach pomiędzy ramionami. Uważano, że mieszkali oni                     

u źródeł Nilu lub na zachodnim wybrzeżu Afryki. Trzecią postacią znajdującą się po 

prawej stronie dzieła jest cyklop. Istota ta wyglądała bardzo podobnie do człowieka, z tą 

jedną różnicą, że posiadała jedynie jedno oko. Przyglądając się tym osobliwością 

możemy tylko wyobrazić sobie, jak bardzo podróż do nowych krain musiała 

fascynować ludzi ówczesnego świata, skoro spodziewali się spotkać na nowym lądzie 

podobne, niezwykłe istoty. Ludzie średniowiecza wierzyli również w istnienie wielu 

innych dziwnych ludów, wśród których znajdowali się także Fanezjowie (posiadali oni 

nad podziw wielkie uszy, którymi zakrywali swe ciała nocą). Innością 

charakteryzowały się istoty o końskich nogach - Hipopodowie, oraz stworzenia                       

o głowie psa (zwani również Cynocephali), ryby bez ości, wspomniane już gryfy i tym 

podobne stworzenia. Często wymienianymi dziwami byli. Warto również wspomnieć, 

że dla ludzi średniowiecza w zamorskich krainach istniało plemię Astomów, stworzeń 

podobnych do człowieka, ale pozbawionych ust, żywiący się jedynie zapachem 

kwiatów, korzeni oraz owoców. Innymi wymienianymi stworzeniami byli 

                                                           
484

 M. Polo, Opisanie Świata, 327 - 328. 
485

 Ludy mieszkające w dalekiej i nieznanej północy Europy, za Górami Ripajskiemi. Najstarsze 

wzmianki o tym ludzie pochodzą z okresu starożytności, ich opisy znajdują się w Iliadzie i Odysei 

autorstwa Homera. Wraz z przyjęciem teorii kulistości Ziemi zaczęły zmieniać się poglądy o 

opisywanych plemionach. W związku z tą zmianą uważano, że Hiperborejowie śpią przez sześć miesięcy, 

a kolejne pół roku czuwają. B. Olszewicz, Legendy, s. 8-9. 



161 

 

Ichtojofagowie, którzy spożywali jedynie ryby i pili słoną wodę oraz Troglodyci 

zamieszkujący jaskinie i pomrukujący w podobny do zwierząt sposób
486

.  

Co warto podkreślić strach wywoływały nie tylko monstra, ale jak widać 

również ludzie. Przerażenie (ale również i podziw) budziły plemiona wojowniczych 

kobiet zwanych Amazonkami oraz ludożercy (niektóre plemiona zjadały własnych 

rodziców, na znak okazanego im szacunku)
487

. 

 

3.2 W kręgu czarów 

  

Czarna magia 

Społeczeństwo średniowieczne nie dostrzegało wyraźnej granicy między 

światem ludzkim, a nadprzyrodzonym
488

. Warto zastanowić się nas tym, czym była 

magia dla ludzi tego okresu. Otóż idąc za definicją przyjętą przez Valerie I. J. Flint                  

w książce pt. A social history of England, 1200-1500 pod redakcją Rosemary Horrox 

oraz W. Mark Ormrod należy przyjąć, że magią było wykonywanie przez człowieka 

kontroli nad naturą przy pomocy potężnych nienaturalnych sił. Co więcej wiara w 

istnienie mocy nadprzyrodzonych była powszechna w średniowieczu, ponieważ na tym 

właśnie opierało się chrześcijaństwo. Być może właśnie z tego powodu niektóre 

praktyki uznawane wcześniej za „magiczne” przedostawały się stopniowo do życia                   

i były w pełni akceptowalne. Kluczem do rozpoznania sił nadprzyrodzonych, które 

mogą zaszkodzić był sam człowiek. To od stosunku człowieka do wszechświata 

zależało to, czy był on dobry, czy stawał się szarlatanem, który wykorzystując 

nadprzyrodzoną moc natury mógł zaszkodzić drugiemu człowiekowi
489

. Wiara w magię 

była właściwością wszystkich wcześniejszych „prymitywnych” społeczeństwach, ale 
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wiara w diabła była domeną jedynie społeczeństwa Zachodu. Problem z czarownicami 

pojawił się zatem wtedy, kiedy zaczęto je postrzegać, jako sługi diabła odrzucające 

wiarę chrześcijańską. Uważano, że czarownice wykonują dwa typy aktywności jednym 

z nich było maleficium (czynienie zła poprzez czarną magię), a drugim satanizm
490

.  

 

Inkwizycja  

To nowe podejście do czarów, które zakładało wpływ człowieka będącego 

podatnym na zło z pewnością wywoływało ówcześnie panikę
491

. Co więcej czary były 

sprzeczne z nauką Kościoła, więc stawały się narzędziem herezji. Osoby podejrzane             

o bycie czarownicą najczęściej stawały przed Świętą Inkwizycją pod oskarżeniem 

oddawania czci diabłu, a nie samego „uprawiania magii”
492

. Największe starania                    

w wypędzeniu z kraju heretyków różnego rodzaju, w tym także osób posługujących się 

magią była Hiszpania. Jednym z najwcześniejszych rozporządzeń dotyczących 

czarodziejstwa było zabronienie w 1370 roku wróżenia, które zostało również uznane 

za herezję. Co warte podkreślenia w 1387 roku zapadła decyzja, że przed sądami 

kościelnymi stawali jedynie duchowni, natomiast pozostałe osoby miały być karane 

przez władze świeckie. Kolejne zmiany dokonały się w 1478 roku, kiedy papież 

Sykstus IV (1414-1484) zgodził się na powołanie oddzielnej, hiszpańskiej inkwizycji. 

Zadaniem niszczenia herezji miał się zająć duchowny, dominikanin Tomás de 

Torquemada (1420-1498), który w latach 1483–1498 piastował funkcję generalnego 

inkwizytora Kastylii, Walencji i Aragonii. Szacuje się, że za jego władzy nad 

inkwizycją zostało spalonych na stosie około dwa tysiące ludzi. O niezwykłej surowości 

świadczy fragment iluminowanego manuskryptu z XIII wieku z miniaturą z XV wieku 

autorstwa skryby pochodzącego ze Szkoły Luksemburdzkiej znajdujący się aktualnie               

w The British Library
493

. Widzimy na nim heretyków płonących na stosie (Ilustracja 7). 

Jest to przerażająca wizja tego, jak mógł skończyć każdy mieszkaniec średniowiecznej 

Europy. Było to jedno z najokrutniejszych sposobów walki z heretykami. Cierpienie i 

ból ukazane na twarzach palących się osób kontrastuje z zadowoleniem władz, które 
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doprowadziły do ich zguby. Ilustracja ta wręcz zaprzecza prawdziwym ideą 

Chrześcijaństwa. Obraz przeraża do dzisiaj, więc już w XV wieku ukazanie kary na 

niewiernych w ten sposób musiało budzić respekt ówczesnego społeczeństwa.  

Okrutność średniowiecznego Kościoła wynikała zapewne z surowego podejścia 

Torquemada do tematu herezji. Otóż do heretyków zaliczał ludzi podejrzewanych                  

o czary, Żydów oraz osoby uprawiające bigamię. Co warte podkreślenia nie było 

ścigane cudzołóstwo, co wynikało z liberalnego podejścia duchowieństwa do rozpusty, 

która była popularna w tych kręgach
494

.  

Torquemada znany ze swojej surowości wprowadził nowe przepisy dotyczące 

inkwizycji. Zawierały one dwadzieścia osiem artykułów, które wyraźnie odróżniały 

inkwizycję hiszpańską od tej przyjętej we Francji oraz w Niemczech. O nowych 

praktykach pisze Nigel Cawthorne w książce pt. Wiedźmy i czarownice. Historia 

prześladowań w następujący sposób: „W każdym nowym miejscu, które odwiedzała 

inkwizycja, elokwentny ksiądz lub jeden z inkwizytorów wygłaszał kazanie. Pod koniec 

kazania wierni chrześcijanie mieli wystąpić i złożyć przysięgę wierności inkwizycji 

oraz obietnicę współpracy. Później każdy, 

kto stracił wiarę lub praktykował herezję – 

co obejmowało czarownice, Żydów i 

pozostałych jeszcze muzułmanów – miał 

trzydzieści bądź czterdzieści dni na to, aby 

przyjąć i złożyć zeznania. Jeżeli to uczynił, 

nie był traktowany zbyt ostro – to znaczy nie 

był palony na stosie, pod warunkiem, że jego 

skrucha była szczera i że wyznał nie tylko 

swoje grzechy, ale także winy swoich 

sąsiadów
495

”. Fragment ten ukazuje, jakie 

przerażenie i chaos musiał nieść ten rodzaj 
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Ilustracja 7 

Spalenie heretyków, Fragment Kronik Francji, autor nieznany pochodzący ze Szkoły Luksemburdzkiej, 

1487, The British Library, Royal 20 E III f. 177v, Londyn, Anglia 
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surowej niż w innych zakątkach Europy inkwizycji. Po pierwsze takie podejście do 

sprawy nie dawało w zupełności wolności wyznań, przyjmując terror ortodoksji 

katolicyzmu. Co więcej akceptacja takiej formy zeznań, gdzie ludzie obawiając się o 

swoje życie mogli mówić wszystko, byleby tylko wybawić się od zguby, w tym także 

niesłusznie oskarżyć inne osoby ze swojego otoczenia. Nigdy nie było wiadomym, czy 

sąsiad nie wskaże danej osoby, jako winnego herezji, więc ludzie mogli wcześniej 

oczernić innych, by samemu nie podlegać karze
496

. Oskarżenia dotyczące czarów były 

różne, czasami było to pomówienie uczestniczenia w sabacie (bez dowodu na 

uprawianie praktyk magicznych), a innym razem zarzut dotyczył samego maleficium 

(bez posądzenia o wyznawanie szatana). Zazwyczaj oskarżenia były uzależnione od 

osób, które donosiły na rzekomych czarowników. Otóż społeczeństwo zazwyczaj 

widziało w drugim człowieku jedynie osobę, która im w jakiś sposób szkodzi. Sąsiedzi 

najczęściej oskarżali kogoś z otoczenia o uprawianie magii, której skutki dostrzegali               

w swoim otoczeniu. Nie mieli świadomości drugiej aktywności, czyli satanizmu. 

Oskarżenia o oddawanie czci diabłu padały najczęściej ze strony ludzi bardziej 

wykształconych i obeznanych z problemem (księży, uczonych, prawników, sędziów               

i stróżów prawa). W dodatku takie oskarżenia pojawiały się często wtedy, gdy zeznania 

były wymuszane za pomocą tortur. Statystyki potwierdzają, że w tych miejscach gdzie 

zeznania siłą były zabronione (Anglia) zarzuty obejmowały zazwyczaj działalność 

związaną z rzucaniem czarów, które szkodziły innym, a tam gdzie tortury były 

stosowane (Francja, Niemcy, Włochy) do podstawowych obwinień dochodziły jeszcze 

oskarżenia o satanizm
497

.  

Brutalne podejście do oskarżonych o herezje doprowadziło do prób zaprzestania 

działalności inkwizycji przez papiestwo. Nie przyniosło to jednak skutku, ponieważ 

stworzony proces okazał się doskonałym narzędziem do realizacji planów politycznych, 

dlatego władze świeckie kontynuowały jej działalność
498

. W książce pt. Inkwizycja Jean 

Pierre Dedieu opisuje słynny francuski proces o czary z 1459 roku dotyczący mieszczan 

z Arras. Otóż czarownik, którego oskarżono o czary, przed spaleniem na stosie wyznał 

dręczony torturami nazwiska kilku kolejnych obywateli uprawiających magię. 

Zatrzymani podali personalia następnych podejrzanych, a ci kolejnych, w wyniku czego 

oskarżone zostały dziesiątki osób, wśród których znajdowali się również bogaci kupcy 
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miejscy. Rozprzestrzeniające się w tym rejonie prześladowania zakończył dopiero 

książę Burgundii, natomiast trzydzieści lat po zdarzeniu paryski parlament umorzył 

sprawę z powodu braku dowodów na panowanie tam sabatu
499

.  

 

Natura czarownic 

Prawdziwym kompendium wiedzy na temat obaw przed drugim człowiekiem 

stanowił Malleus Maleficarum (Młot na czarownice), traktat o magii spisany przez 

dominikańskich inkwizytorów Heinricha Krämera (1430-1505) oraz Jakoba Sprengera 

(1436-1495), wydany drukiem w 1486 roku w Kolonii
500

.  

Warto podkreślić, że dzieło wskazuje na ważną prawidłowość, otóż z końcem 

średniowiecza, pomimo wyznawanej wiary nadal wierzono w istnienie czarów. Co 

więcej w średniowieczu zaczęło panować przekonanie o tym, że osoby zajmujące się 

magią są jednocześnie połączone z demonami
501

. Za główne zagrożenie została uznana 

kobieta. Dla ludzi średniowiecza niewiasty były najbardziej podatne na wpływy szatana 

ze względu na słabszą naturę. To właśnie kobiety przygotowywały posiłki w domu, 

zajmowały się dziećmi, zwierzętami znajdującymi się w gospodarstwie, więc miały 

najłatwiejszy dostęp do obszarów, w których mogły wyrządzić krzywdę. Nie były one 

tylko osobami, które wykorzystywały w życiu magiczną moc, ale tymi, które oddały się 

we władanie diabła, co znaczyło, że spełniały każde jego polecenie
502

. 

Jak się okazuje czarownice mogły szkodzić niemal w każdej dziedzinie życia 

ludzkiego, a przewidzianych w dziele rodzajów zagrożeń możemy się doliczyć aż 

szesnastu. Przyjrzyjmy się dokładnie tym grupom niebezpieczeństw, które wymienione 

zostały kolejno: 

1.  Zagrożenie wywołane sztuczkami, które wykorzystuje szatan za pośrednictwem 

czarownic, aby omamić niewinnych ludzi.  

2. W kolejnym rozdziale poznajemy szczegóły praktyk, jakie stosują czarownice             

i o tym, jakie składają szatanowi przysięgi
503

. 

                                                           
499

 J. P. Dedieu, Inkwizycja, s. 32; D. Alexander, Czarownice, s. 174-175. 
500

 J. Kracik, Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie, Kraków 2012, s. 165. 
501

 B. P. Levack, Polowanie, s. 18. 
502

 M. E. Wiesner, Early modern Europe, s. 433-434. 
503

 A. McCall, The medieval, s. 245, 254; M. Bayless, Sin and filth in medieval culture. The devil in the 

latrine, New York 2012, s. 86. 



166 

 

3. Trzecia część ostrzega przed miejscami, w których działają czarownice i gdzie 

łatwo mogą omotać człowieka
504

. Przypisywano im bowiem działanie 

szczególnie nocą
505

. 

4. W rozdziale czwartym czytelnik poznaje niebezpieczeństwo obcowania niewiast 

z szatanem.  

5. Rozdział kolejny ukazuje szatana obecnego nawet w kościele i oddziałującego 

poprzez sakramenty. 

6. Następny, szósty już rozdział opisuje władzę pomocników szatana w kierowaniu 

ludzką płodnością.  

7. Rozdział siódmy dowodzi O sposobie którym mężczyźnie członek wstydliwy 

obejmować swym omamieniem zwykły
506

.  

8. Ta część została poświęcona zamianie w bestie czarowników oraz ludzi, na 

których mogą mieć wpływ. 

9. Rozdział dziewiąty poświęcono sposobom na omamienie człowieka                             

i zawładnięcie jego umysłem. 

10. Część dowodząca o niebezpieczeństwie mieszkania z osobą zajmującą się 

magią.  

11. Ta część książki została przeznaczona na opisanie chorób, które mogły być 

wynikiem działań czarownic. 

12. Moc złych istot była tak duża na zdrowie człowieka, że jeszcze jeden rozdział 

opisuje szczególne przypadki chorób.  

13. W rozdziale tym zostało przedstawione niebezpieczeństwo dopuszczenia 

czarownic do porodu. Otóż kobiety zajmujące się magią, a posługujące przy 

narodzinach mogły po pierwsze zabić dziecko lub co równie niebezpieczne 

przekląć je lub oddać jego duszę szatanowi.  

14. Ta część dotyczy wpływu czarownic na choroby i śmierć zwierząt. 

15. Również klęski żywiołowe mogły być następstwem diabelskiej działalności. 

Młot na czarownice tłumaczy, w jaki sposób szatan ze swoimi pomocnikami 

zsyłał na świat niepogodę. Co ciekawe, diabły, czarownice i czarownicy nie 
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mogły wyrządzić krzywdy za pośrednictwem sił natury ludziom „bogobojnym”, 

a każda klęska powstawała jedynie za przyzwoleniem Boga
507

. 

16. Ostatnia grupa zagrożeń zawarta w rozdziale szesnastym ostrzegała przed 

mężczyznami uprawiającymi magię. Czytamy: „Istnieją trzy rodzaje 

czarowników: 1) czarownicy – strzelcy, którzy mogą codziennie zabijać 3 lub 4 

ludzi, 2) czarownicy zaklinający broń; robią to po to, by im nigdy taka broń nie 

zaszkodziła, 3) czarownicy broniący swojego ciała słowami magicznymi lub za 

pomocą amuletów
508

”.  

Ta XV wieczna publikacja stanowi dla współczesnych badaczy kultury cenny 

zbiór informacji, o problemie zbiorowego lęku. Dzieło bardzo szczegółowo                              

i drobiazgowo wymienia konkretne zagrożenia. Co najważniejsze zastanawia mnogość 

wyliczonych praktyk, które mogą być udziałem "pomocników szatana", co może 

świadczyć o wszechogarniającym strachu całego społeczeństwa. Wiemy już, że 

obawiano się czarownic i czarnoksiężników, 

którzy odwrócili się od Boga, zawierając 

pakt z diabłem. Takie osoby mogły trzymać 

Złego Ducha w lustrach, pierścieniach lub 

flaszeczkach
509

. Ludność słowiańska 

wierzyła, że czarownica jest półdemonem, 

ale jej gorszą odmianą jest wiedźma – 

brzydka kobieta, która potrafiła przybrać 

postać kota, psa lub ropuchy lub zamienić 

kogoś innego w te zwierzęta. Była 

zazwyczaj stara i szpetna, a jej działania 

miały zaszkodzić człowiekowi (potrafiła 
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Ilustracja 8 

Diabeł uprowadzający czarownicę, Hartmann Schedel, Liber chronicarum, ilustracje drzewor. aut. 
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m.in. sprowadzić ulewy, pozbawić krowę mleka lub zepsuć relacje małżeńskie)
510

. 

Uważano, że osoby uprawiające magię oddawały cześć diabłu podczas nocnych 

spotkań, na które udawały się zazwyczaj drogą powietrzną. Czarownice podczas tych 

spotkań nazwanych sabatami grzeszyły również pod wieloma innymi postaciami: 

przejadały się, oddawały sprośnym i kanibalistycznym praktykom, jak również 

dokonywały dzieciobójstwa
511

.  

W jaki sposób wyobrażało sobie społeczeństwo paktowanie czarownicy                        

z diabłem ukazuje ilustracja znajdująca się w Liber chronicarum autorstwa Hartmanna 

Schedela pochodząca z XV wieku. Ozdobieniem kroniki zajęli się Michael Wolgemut 

(1434-1519) i Wilhelm Pleydenwurff (1460-1494), którzy w doskonały sposób 

uchwycili obawy ówczesnej epoki. Na Ilustracji 8 widzimy przerażającą kreaturę diabła, 

który dosiadając pięknego rumaka porywa przerażoną kobietę. Z daleka można by go 

pomylić z człowiekiem, ale z bliska nie ma wątpliwości, że ma się do czynienia                       

z mocami nieczystymi. Jest on całkowicie nagi, zamiast stóp ma trzy szpony, owłosione 

nogi i dziwnie zakończone kolano, jakby znajdował się na nim kolejny szpon. Twarz 

jego jest zniekształcona, a z głowy wystają rogi. Przerażona niewiasta siedząca za nim 

ma uniesione ręce do góry, jakby lamentowała z powodu porwania i wcale nie chciała 

nigdzie wyruszać z demonem. Jest ona przepasana materiałem, który odsłaniając piersi 

powiewa za głową i rozpuszczonymi włosami. U dołu ilustracji znajduje się 

przewrócony stolik lub łóżko, więc może kobieta została wyrwana ze snu niczego 

nieświadoma. Taki widok miał z pewnością uzmysłowić w ludziach ówczesnego 

społeczeństwa dwie rzeczy. Po pierwsze każda kobieta była narażona na działanie 

diabła, po drugie nigdy nie było wiadomo, czy osoby, które są dobrze znane mają nocne 

kontakty z diabłem. 

 

Biała magia 

Wiele ludzi, którzy zostali oskarżeni w średniowieczu o uprawianie magii 

współcześnie nazwalibyśmy znachorami lub zielarzami
512

. W średniowieczu istniało 

przeświadczenie o łagodniejszej odmianie magii, która polegała jedynie na 

wróżbiarstwie, odnajdywaniu zaginionych przedmiotów oraz działalności leczniczej. 

Osoba zajmująca się tzw. „białą magią” potrafiła również wskazać wroga, ale nie 
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zagrażała reszcie społeczeństwa, mogła jednak stać się niebezpieczna, ponieważ każdy 

rodzaj magii wymagał interwencji diabła, a nadużywanie jej mogło sprawić, że dobra 

osoba stawała się złą czarownicą. Osoby, które były oskarżane o „białą magię” również 

stawały przed sądem, ale społeczeństwo nie obawiało się ich zbytnio. Jedyny cień 

podejrzeń padał na to, czy przypadkiem nie szkodzą bardziej chorym niż im pomagają. 

W Anglii osoby tego typu stawały przed sądem kościelnym, a za karę miały jedynie 

zadaną pokutę
513

. 

Kiedy możnowładcy chorowali niejednokrotnieuciekali się do działań magików, 

lecz jeśli ich zabiegi nie przynosiły zamierzonych efektów ludzie ci najczęściej byli 

skazywani na śmierć. Czasem stracony został również lekarz, ponieważ brak efektów 

mógł oznaczać, że on również parał się czarną magią i doprowadził do śmierci pacjenta, 

jak w przypadku Jeana de Bar. Jak widać wyraźnie strach przed śmiercią doprowadzał 

człowieka do działań, których wcześniej nie planował wykonać. Człowiek za wszelką 

cenę poszukiwał środka, który pozwoliłby mu na ucieczkę przed śmiercią. Bezsilność 

doprowadzała człowieka do czynów najgorszych, jak skazanie również innych na ten 

sam los. W przypadku władzy królewskiej mógł być to wyrok najgorszy z możliwych, 

czyli śmierć, bo skoro władca nie został uratowany, to niczym było dla niego życie 

innych ludzi, tych, którzy mu służyli
514

.  

 

Jaka była prawda o prześladowaniach czarownic? 

Kościół bardzo przestrzegał przed działalnością magii. Należy jednak 

podkreślić, że najczęściej oskarżenia o czary nie były uzasadnione. Po pierwsze zarzut 

mógł paść na zupełnie niewinną osobę. Po drugie samo zainteresowanie naturalnymi 

sposobami leczenia, czy umiejętność przewidzenia pewnych faktów nie musiała 

oznaczać paktu z diabłem. Średniowieczny uczony Alonso Tostado (1410-1455) już w 

roku 1436 dowodził, że zlatywanie się czarownic na sabat było tylko wizją 

spowodowaną zażywaniem substancji odurzających. Niemal 31 lat później pisarz 

Alphonsus de Spina (XV wiek) w książce pt. Fortalitium Fidei (Forteca dla wiernych) 

przedstawił teorię, że złudzenia, o których wspominał Tostado były spowodowane 

działalnością szatana
515

. 

                                                           
513

 B. P. Levack, Polowanie, s. 21. 
514

 A. Michałek - Simińska, Choroba i śmierć króla we Francji w XII - XV wieku, w: Choroba i śmierć w 

perspektywie społecznej w XIII - XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 2010, s. 40. 
515

 N. Cawthorne, Wiedźmy, s. 173. 



170 

 

Warto również podkreślić, że pomimo tak bardzo popularnych prześladowań 

czarownic liczba osób skazanych na śmierć za uprawienie magii nie była tak duża, jak 

sądzono do tej pory. Okazuje się, że wyroki szacowane na setki tysięcy są                               

w rzeczywistości niższe o około 40 - 60 tysięcy. Z badań przeprowadzonych przez 

Dedieu wynika, że w XIII wieku w Tuluzie, we Francji jedynie 1 % liczby wydawanych 

tam wyroków przez Inkwizycję skazywało oskarżonych na śmierć, natomiast na 

dożywotnie więzienie około 15 %. Liczba skazanych na śmierć za czary była zatem 

niższa niż ilość osób, które otrzymały taką karę za inne przewinienia
516

. Co więcej nie 

było namacalnych dowodów na uprawianie magii, jedynym potwierdzeniem winy były 

często formuły magiczne usłyszane przez sąsiadów oraz opisy sposobu wykonywania 

czarów, które miały potwierdzać wykonywanie praktyk magicznych
517

. 

Jak opisuje Le Goff, od XIV do XV wieku wzrosła ilość rozpraw i dyskusji 

potępiających czary oraz, co za tym idzie, powiększyła się liczba samych procesów 

dotyczących tego czynu. Między 1320 a 1420 rokiem w Europie doliczono się 12 

udokumentowanych procesów kierowanych przez trybunały inkwizycji. Po tych latach 

liczba rozpraw wzrosła ponownie. Słynnym, ale niesprawiedliwym procesem był sąd 

waldensów zorganizowany w Arras we Francji w latach 1459-1461
518

. Podczas procesu 

dwaj podejrzani wyznali na torturach, że uczestniczyli w sabacie
519

, podkreślając, że 

widzieli na nim ludzi z miasta. Skutkiem tych zeznań było oskarżenie 32 osób,                      

z których 18 miało być spalonych. Tuż przed śmiercią wcześniej torturowani oskarżeni 

wyparli się swoich zeznań a śledztwo w tej sprawie wykazało, że ich zeznania nie były 

prawdziwe. W miastach, jak pisze Le Goff: „(…) mnożyły się problemy sumienia.                   

I trzeba się było mieć nieustannie na baczności przed gwałtem, gdyż miasto zachęcało 

do przestępstwa
520

”. Najwidoczniej ta chęć do popełniania występków była hamowana 

lękiem przed karami publicznymi stosowanymi w wiekach XIII – XIV lub była 

wynikiem niesłusznych oskarżeń ludzi z najbliższego otoczenia
521

. Według Jeana Pierra 

Dedieu inkwizycja była jedynie próbą rozładowania społecznego napięcia, które 
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powstało w wyniku późnośredniowiecznego zetknięcia się ludzkich tragedii (choroby, 

epidemie, niezadowolenie społeczne) z bogacącą się, żyjącą w luksusie warstwą 

najbogatszych
522

.  

 

Alchemicy  

Ciekawą aktywnością, której również się obawiano była działalność 

alchemików
523

. Z pewnością wpływ na ich zainteresowanie miało dotarcie do Europy 

łacińskich tłumaczeń greckich, hebrajskich oraz arabskich pism kosmologicznych. 

Dzieła te dotyczyły wszechświata i poruszały zagadnienia związane ze zrozumieniem 

materii, z której została zbudowana natura
524

. Średniowieczni alchemicy najczęściej 

poszukiwali sposobu na rewolucyjne odkrycia. Interesowało ich zamienianie minerałów 

w złoto, poszukiwanie kamienia filozoficznego, który potrafiłby zamienić metale 

nieszlachetne w szlachetne lub lekarstwa na wszelkie choroby, a nawet eliksiru 

dającego długowieczność. Do swoich celów wykorzystywali laboratoria, w których 

przeprowadzali testy oparte na metodach stosowanych we współczesnej nauce. Nie 

obce im były zabiegi destylacji, krystalizacji, sublimacji, dekantacji, jak również 

sączenia
525

.  

 

Sąsiad – wróg czy przyjaciel? 

 Z wymienionych powyżej powodów trzeba było zachować ostrożność                         

w kontaktach międzyludzkich. Nie do końca było wiadomo, z kim się ma do czynienia, 

ponieważ nawet własny sąsiad mógł stanowić zagrożenie. Bardzo wiele o danej epoce 

dowiadujemy się z pieśni, modlitw, czy przysłów charakterystycznych dla danego 

okresu. Jean Delumeau wymienia szereg porzekadeł, które wskazują na lęk przed 

sąsiadem. W książce jego autorstwa Strach w kulturze Zachodu czytamy następujące 

słowa: „Sąsiad jest tym groźniejszy, że nic mu nie umknie. Inkwizytorskie oko szpera                    

                                                           
522

 J. P. Dedieu, Inkwizycja, s. 5; P. Czarnecki, Kataryzm, s. 391. 
523

 A. McCall, The medieval, s. 250; H. Slesser, The Middle Ages in the West. A study of European unity, 

London - New York - Melbourne - Sydney - Cape Town 1949, s. 190, 192. 
524

 V. I. J. Flint, A magic, s. 342. 
525

 A. Drygas, Narodziny leku. Dawne terapie. Lek i jego formy, sposoby wytwarzania i dystrybucji, w: 

Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2014, s. 201. 



172 

 

w tym życiu okrągły dzień i okrągły rok. „Sąsiad wszystko wyniucha”- zapewnia XV-

wieczna sentencja
526

”.  

Końcem średniowiecza rozpowszechniły się różnego rodzaju horoskopy 

przepowiadające śmierć. Dla chrześcijańskiego społeczeństwa takie wróżby nie 

powinny mieć znaczenia, tym bardziej, że były to działania, za które można było stracić 

nawet życie. Zdarzały się jednak przypadki, że nawet najbogatsi korzystali z tego typu 

przepowiedni. Król angielski Henryk VI (1421-1471) poznawszy proroctwo 

przygotowane przez Margery Jourdrmayne dotyczące daty jego śmierci rozkazał 

przygotować dla siebie alternatywny horoskop
527

.  

 

Kary dla przestępców 

 Dla tych, którzy przyznali się do grzechu i okazali stosowną skruchę kary były 

mniej surowe. Pokuta polegała na wyrzeknięciu się przyjemności doczesnych, takich 

jak zakładana biżuteria, czy strojne szaty. Nawróceni nie mogli także nosić broni             

i jeździć konno. I tak np. w  Hiszpanii w II połowie XV wieku byli oni zobowiązani na 

przekazanie części swojego majątku władcom (królowej Izabeli i królowi 

Ferdynandowi), którzy pozyskane fundusze przekazywali na rzecz walki z heretyckimi 

muzułmanami w Grenadzie
528

. Pozostałe osoby, które dopuściły się cięższych 

przewinień, takich jak herezja, rozumiana tutaj bardzo szeroko, jako uprawianie czarów, 

a nawet porzucenie samej wiary chrześcijańskiej o ile przyznali się do winy musieli 

oddać cały majątek, po czym byli skazywani na dożywotnie więzienie. Dla tych, którzy 

nie przyznawali się do swoich przewinień stosowano tortury, które miały ich 

doprowadzić do wyznania grzechów oraz śmierć na stosie. Nie każdy chciał pogodzić 

się z takim losem, więc próbował uciec przed inkwizycją. Ta jednak nie poprzestawała 
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na poszukiwaniach. Nazwiska uciekinierów były rozwieszane na wszystkich kościołach 

znajdujących się w pobliżu. Nie można było także znaleźć bezpiecznego azylu, gdyż 

nawet hrabiowie i książęta, którzy nie chcieli wpuścić na swoje terytorium 

inkwizytorów byli traktowani jak wspólnicy heretyków i tak samo osądzani, a następnie 

poddawani karze. Były to wygodne zabiegi, które można było wykorzystać do 

bogacenia się państwa, ponieważ majątek osoby oskarżonej o herezje podlegał 

konfiskacie
529

. 

 W XIV wieku wymiar kary był dostosowany, do wagi popełnionego 

przestępstwa (grzechu, który stanowił zniewagę dla Boga). W takim kontekście 

oskarżeni niejednokrotnie byli karani, ponieważ ich występek mógłby spowodować 

gniew Boży i zesłać nieszczęście na całe społeczeństwo
530

. Kary zależały również od 

wagi popełnionego przestępstwa oraz tego, czy było to jednorazowe przewinienie, czy 

też seria morderstw
531

. Nie zawsze także wykroczenia dotyczyły jednej osoby, 

ponieważ przestępcy organizowali się w większe grupy, aby zwiększyć możliwości                  

i zasięg swojej bezprawnej działalności
532

. 

 

Więzienia 

 Współcześnie więzienie kojarzy się z miejscem przebywania przestępców.                  

W średniowiecznej Europie do więzień trafiali niekoniecznie ludzie, którzy na to 

zasłużyli. Władza pozwalała na decydowanie o tym, kto zostanie wtrącony do lochu. 

Już w 1280 roku król Anglii Edward I wprowadził ideę ciężkiego więzienia (forte et 

dure)
533

. 

Po wielkiej epidemii dżumy oraz po następujących klęskach głodu Anglii 

zmniejszyła swoją liczebność do jednej trzeciej. Pojawił się problem ze znalezieniem 

rąk do pracy, a ludzie zachęceni lepszymi płacami starali się emigrować do miejsc, w 

których żyłoby im się lepiej. Edward III wydał w 1349 roku obowiązek pracy dla 
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wszystkich ludzi pomiędzy rokiem 12 a 60, którzy nie posiadali własnej ziemi lub 

innego źródła utrzymania. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że zapłata za pracę 

miała wynosić stawkę, która obowiązywała przed epidemią Czarnej Śmierci, a brak 

dostosowania się do rozporządzenia skutkował grzywną oraz wtrąceniem do 

więzienia
534

. Kolejny statut z 1351 roku przewidywał również zakuwanie w dyby, a ten 

z 1361 roku o traktowaniu takich ludzi, jak wyjętych spod prawa i piętnowaniu ich 

gorącym żelazem
535

.  

 Często kara odbywała się jeszcze przed tym, zanim trafiło się do więzienia. 

Nicolas d’Orgemot, bogaty kanonik, który został ukarany przez Armaniaków w 1416 

roku zanim trafił do więzienia, gdzie miał go czekać smutek i strach został w okazałym 

stroju przewieziony przez Paryż w wozie na śmieci, aby oglądał los swoich towarzyszy, 

którzy zostali powieszeni
536

.  

 

Tortury 

Końcem średniowiecza panowało przeświadczenie, że słowa więźnia nie zawsze 

są rzetelne, ale prawdy można doszukać się w jego ciele
537

. Właśnie ten pogląd stał się 

w średniowieczu potwierdzeniem słuszności stosowania tortur. Mówiąc o procesach 

dotyczących czarów nie sposób pominąć ważnego aspektu z tym związanego, czyli 

sposobu uzyskania zeznań z więźniów, jakimi były tortury. Sposobów katuszy było 

bardzo wiele, między innymi: spalenie, powieszenie, przebicie oka, wydłubywanie 

wnętrzności, rozciągnie na kole, obcinanie włosów, chłosta, ścięcie mieczem, czy 

odrąbywanie palców lub całych kończyn. Znane również były metody podtapiania, jak 

również korzystania z większych narzędzi pomocniczych, jednym z nich było tzw. 

„hiszpańskie krzesło”. Jego przerażająca budowa pozwalała na trzymanie więźnia 

sztywno za sprawą metalowych obręczy. Tak umieszczonego skazańca kładziono 

nogami do paleniska, by powoli je obsmażać. Celem uniknięcia całkowitego spalenia 

stóp często nakładano na nie tłuszcz, żeby skóra powolnie się smażyła. Jak widać na 

zamieszczonym wizerunku zdarzały się sposoby bardziej lub mniej szkodzące 

ludzkiemu ciału. Strata niektórych części ciała była już nieodwracalna. Co więcej to nie 

były tylko kary cielesne. Osoby były również wystawiane na widok publiczny, co 
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jeszcze silniej oddziaływało na psychikę torturowanej osoby. Narzędzia na 

przedstawionym obrazie są różne - uzależnione od wykonywanej kary
538

.  

Jak traktowano przestępców? Często zaczynano od zakuwania w dyby. Warto 

podkreślić, że od XIII wieku funkcjonowała kara za zabójstwo polegająca na odbyciu 

pielgrzymki pokutnej do jednego z europejskich sanktuariów (m. in. Akwizgranu, 

Compostelli, Kolonii) lub do Ziemi Świętej. Drastyczną formą tej kary było 

przemierzenie trasy samotnie, nie rzadko w kajdanach. Kara ta funkcjonująca zazwyczaj 

we wczesnym średniowieczu stosowana była również w XIV wieku. Pokutnik wyruszał 

w drogę zakuty w kajdany, od których uwolnić się mógł jedynie wtedy, kiedy 

zardzewiałe same się rozpadały. Jak podkreśla Wojciech Mruk, w 1319 roku człowiek, 

który zamordował biskupa Fricento został skazany właśnie w taki sposób na odbycie 

pielgrzymki, która rozpoczynała się w Rzymie, a kończyła w Compostelli. Ten sposób 

odbywania kary nie zyskał aprobaty społeczeństwa, ponieważ ludzie zdawali sobie 

sprawę z zagrożenia, jakie mogą powodować na wolności tacy skazańcy
539

.  

 

Tortury Inkwizycji 

Warto również podkreślić, że tortury były często wykorzystywaną formą przez 

inkwizytorów. Za ich wprowadzenie odpowiedzialny był Torquemada, który uważał, że 

należy je zastosować wtedy, kiedy padło oskarżenie, a człowiek nie przyznał się do 

winy. Co najbardziej zadziwiające, pomimo tego, iż podczas tortur nie powinno spaść 

ani jednej kropli krwi, to jednak ludzie umierali już w trakcie męczarń. Jeśli tak się 

właśnie stało, inkwizytorzy musieli udać się po rozgrzeszenie, nie było to trudne, 

ponieważ Torquemada upoważnił wszystkich swoich księży do odpuszczenia sobie 

nawzajem grzechu morderstwa. Tortury, które inkwizytorzy nazywali 

„przesłuchaniem”, były podzielone na pięć etapów. Pierwszy przypominał zastraszanie, 

ponieważ służby przypominały więźniowi, jakie metody mają do dyspozycji, aby 

wydobyć z niego zeznania. Następnie osadzonego zabierano na spacer po gabinecie 

tortur, gdzie widział nie tylko przerażające pomieszczenie i narzędzia do zadawania 

katuszy, ale także mógł zobaczyć, jak wydobywane były zeznania na innych więźniach. 
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Jeśli to nie pomogło przechodzono do trzeciego etapu, podczas którego oskarżona 

osoba była rozbierana. Naga i bezbronna osoba była zabierana w kolejnej fazie do 

miejsca tortur, gdzie zostawała przywiązana i zapoznana z tymi narzędziami, które 

miały być wykorzystane przy przesłuchaniu. Ostatni, piąty etap polegał na zadawaniu 

bólu. Często były to procesy długotrwałe, nawet kilkudniowe, ponieważ prawo 

przewidywało, że nie można było poddać danej osoby torturom po raz drugi zatem 

zawieszano jedynie przesłuchanie na krótki czas i powracano do zadawania 

cierpienia
540

. 

 

Kary publiczne 

 Na plac, gdzie gromadzili się ciekawscy wyprowadzano zazwyczaj dwa typy 

więźniów. Jedni z nich mieli jedynie odbyć karę, którą było publiczne upokorzenie,                

a do drugiej kategorii należeli przestępcy, którzy za swoje przewinienia mieli oddać 

życie.  

 Znany jest przykład Alice de Caustone z 1364 roku, która pracując w karczmie 

nalewała piwo do kufli o podwójnym dnie, przez co oszukiwała klientów. Jako karę 

została zakuta w tzw. „kunę”, będącą metalową obręczą zakładaną na szyję utwierdzoną 

łańcuchem do jakiegoś stałego miejsca. Aby była dobrze widoczna dla tłumu 

umieszczono ją dodatkowo na specjalnej platformie
541

. Kary tego typu miały odstraszać 

drobnych przestępców od swojej działalności. 

Publiczną egzekucję, która odbyła się przez ścięcie mieczem przedstawia 

wydarzenia z 1377 roku z francuskiej miejscowości Bordeaux
542

. Lud zebrał się, żeby 

oglądać wymierzenie kary na złoczyńcy, a czasami nawet płakał nad jego losem. 

Zdarzały się również egzekucje wielkich panów, które były traktowane, jako wyraz 

surowego wymiaru sprawiedliwości i zadośćuczynienie dla domagającego się 

sprawiedliwości ludu
543

. 

Za oskarżenie o herezje można było spłonąć na stosie. Trzeba o tym wspomnieć, 

bowiem bardzo często była to kara wykonywana publicznie. Winnymi przestępstw 

przeciw wierze byli czasem nawet rycerze, na zamieszczonej poniżej rycinie widać 

egzekucję templariuszy. Zakon został uznany za głosiciela herezji (zarzuty sodomii, 
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bluźnierstwa oraz parodii chrześcijańskich obrzędów) w drugiej dekadzie XIV wieku. 

Część historyków, w tym także Dedieu uważa, że zakon padł ofiarą dążeń króla Francji 

Filipa Pięknego do przejęcia jego majątków
544

. 

Życie można było stracić nawet wtedy, gdy popadło się w niełaskę u władcy. 

Johan Huizinga opisuję następujący przypadek: „Jean de Montaigu, wielki marszałek 

dworu królewskiego, padł ofiarą nienawiści Jana bez Trwogi. Siedząc dumnie na 

taczce, jechał na stracenie poprzedzany przez dwóch trębaczy miał na sobie uroczysty 

strój urzędowy, czapkę, kaftan i czerwono-białe spodnie oraz złote ostrogi; potem 

bezgłowy trup w złotych ostrogach wisiał na szubienicy
545

”. 

 

Ludzie marginesu 

Ludzie średniowiecza obawiali się samotnego życia, wykluczenia ze 

społeczeństwa. Wygnanie było bardzo surową karą, trzeba było pozostawić 

społeczeństwo, w którym się żyło, miasto, opuścić rodzinę, więc czasami była to kara 

porównywalna z karą śmierci. Po pierwsze osoba wygnana traciła wszelkie prawa, jeśli 

jakieś wcześniej podsiadała po drugie tacy ludzie znali doskonale świat, w którym żyli. 

Wiedzieli, że kiedy w obrębie miejscowości pojawiał się człowiek odmienny wyglądem 

lub zachowaniem od reszty społeczności, automatycznie wzbudzał podejrzliwość. Samo 

to, że był to obcy przybysz stanowił sygnał dla społeczności, że trzeba się mieć na 

baczności. Uważano, że są to ludzie skazani na duchowe potępienie. W średniowieczu 

trzeba było się bronić przed cudzoziemcami i podróżnikami
546

.  

Nie każdy wędrowiec był skazany na swój los przez czynniki zewnętrzne. 

Niektórzy sami wybierali taki los, by pozostać w pustelni z dala od zorganizowanego 

życia monastycznego, poza przyjemnościami materialnymi. Żyli w odosobnieniu, 

chodzili boso, ubierali się skóry zwierzęce, a w poruszaniu się pomagał im kij będący 

symbolem życia wędrownego i magicznej siły. Niejednokrotnie pomagali podróżnikom 

znaleźć właściwą drogę, gdy ci zabłądzili w ich rejonach
547

. 

Wygnańcy często organizowali się w większe grupy i rabowali, a niektórzy 

dobrowolnie wybierali taki sposób na życie
548

. Chronić przed rabusiami i bandytami 
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trzeba było się szczególnie w czasie podróży, ponieważ wtedy występowało największe 

zagrożenie napadu. W umysłach ludzi pozostawało jednak pytanie, czego obcy 

człowiek poszukuje w ich społeczności? Strach przed krzywdą wyrządzoną przez ludzi 

marginesu był tak duży, że społeczeństwo średniowieczne nie było w stanie zaufać 

obcemu, który pojawił się na ich terenie. W niektórych przypadkach wiemy, że 

przerażenie budzili żonglerzy, lichwiarze, jak również kobiety lekkich obyczajów
549

.  

Do ludzi marginesu późnośredniowiecznej Europy Zachodniej można było 

również zaliczyć niewolników, którzy byli sprowadzani przez kupców włoskich 

głównie z wybrzeży Morza Czarnego. Niewolnictwo średniowieczne miało miejsce                

w państwach Półwyspu Iberyjskiego, na południu Francji, jak również we Włoszech. 

Handel ten trwał niewątpliwie od XIII wieku aż do drugiej połowy XV wieku. 

Niewolnicy byli dostarczani przez kupców genueńskich do miast Zachodniej Europy 

lub sprzedawani w drodze powrotnej z genueńskich koloni do Italii (wyspa Lesbos, 

Dubrownik, Korsyka). Chociaż sam handel niewolnikami był zajęciem niebezpiecznym 

i co ważniejsze nielegalnym, to jednak istniało „ciche” przyzwolenie władz Republiki 

Weneckiej na jego prowadzenie. Znajdujący się w Republice Weneckiej niewolnicy 

dzielili się na trzy grupy. Jedną z nich stanowili ci, którzy stracili wolność w wyniku 

sprzedaży i nie mogli już jej odzyskać. Drugą grupę stanowili ludzie, którzy byli 

pozbawieni wolności na pewien, ściśle określony czas. Do trzeciej należeli natomiast 

słudzy pozostający do dyspozycji swoich patronów (właścicieli). Po zakończeniu 

wcześniej ustalonego czasu służby dostawali wynagrodzenie oraz odzyskiwali 

wolność
550

. 

 

Niechęć do Żydów 

Końcem średniowiecza brakowało tolerancji dla wielu grup społecznych, takich 

jak wspomniani już ludzie ogarnięci chorobą, czy wygnańcy. Oczywiście ta niechęć 

niejednokrotnie wypływała z niewiedzy, obawy przed drugim człowiekiem, czy też               

z odmienności kulturowych. Również niechęć do Żydów była widoczna w 

średniowieczu. Uważano, że nie zasługują na szacunek, a nawet tolerancję, więc 
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niejednokrotnie byli bohaterami żartów i kpin
551

. Byli oskarżani o przyczynę 

powstawania chorób i otruwaniu chrześcijan
552

. Wskutek aktywnej propagandy 

antyżydowskiej zaczęto umieszczać na elementach architektonicznych alegoryczne 

przedstawienia Żydów i zwierząt (świni, barana, sowy, hieny, królika, matykora). 

Najczęściej byli przedstawiani z maciorą, której mleko ssali, lub w upokarzających 

scenach, kiedy sięgają do jej tylnej części. Sceny tego typu, zwane Judensau, miały na 

celu wykpienie Żydów. Wybór akurat tego zwierzęcia spowodowany był 

najprawdopodobniej tym, że symbolizowało ono nieczystość
553

. Żydzi byli krytykowani 

za grzechy chciwości i nadmiernego luksusu. W Anglii znajdowali się początkowo pod 

ochroną państwową z tego względu, że pożyczali dworowi pieniądze. Podobnie było w 

Hiszpanii, Polsce i Turcji. Niestety nawet prowadzenie interesów nie uchroniło całej 

nacji. Otóż niechęć ludności do wyznawców judaizmu sprawiła, że zostali oni wygnani 

z Anglii w 1290 roku
554

.  

 

 

 

3.3 Niebezpieczeństwo starć zbrojnych 

 

Wojna 

Niebezpieczeństwo stworzyły również w średniowieczu wojny i wszystkie spory 

zbrojne. Konflikty miały miejsce na małych terytoriach, ale również na większym 

obszarze jak w przypadku wojny Anglii z Francją. Działania wojenne były doskonałą 

okazją dla rycerstwa by łupić i grabić, co dawało im dużo większe zyski niż żołd za 

służbę wojskową. Nawet w przerwach pomiędzy działaniami wojennymi, kiedy 

oficjalnie zostały ogłoszone lata pokoju i oraz obowiązywało zawieszenie broni, to 

jednak wyprawy łupieszcze były nadal kontynuowane. Bogactwo uzyskane w ten 

sposób wedle opinii wielu historyków było przyczyną długotrwałych konfliktów 

zbrojnych, jak było to w przypadku wojny stuletniej
555

. Walki trwały latami przynosząc 
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jedynie niepokój, niedobór rąk do pracy, niedostatek, głód i brak perspektyw na 

przyszłość
556

.  

W wyniku wojen można było dostać się do niewoli i trafić na roboty 

przymusowe. Najazd mongolski na Europę środkową w XIII był przykładem takich 

działań, o których Europejczycy dostali się do niewoli do świata mongolskiego
557

. 

Andrzej Zaręba w artykule pt. Sztuka wojny Francesco di Giorgio Martiniego 

przytacza krwawą bitwę pod Courtrai, mającą miejsce 2 lipca 1302 roku we Flandrii. 

Ukazywała ona okrucieństwo walk, ponieważ Francuzi pod wodzą Roberta hr. Artois 

ponieśli okrutną klęskę, w której nie było litości dla pokonanych. Sam dowódca 

(Roberta hr. Artois) został stracony toporem w momencie, gdy na kolanach prosił                 

o darowanie życia
558

. 

Podczas walki nie było miejsca na honorowe zachowania. Wspomniany już 

Dwyer opisał taktykę wojsk Edwarda de Bruce (1280-1318), który dążył do objęcia 

władzy w Irlandii w 1315 roku. Otóż armia Szkotów chcąc zyskać przewagę wypalała 

teren niszcząc tym samym duże połacie najżyźniejszej irlandzkiej ziemi. Te działania 

spowodowały głód, a co za tym idzie osłabiły atakowane terytorium
559

. 

Końcem średniowiecza ludzie zdawali sobie sprawę z wszechobecności śmierci, 

ale nie oznaczało to, że byli wobec niej obojętnymi. Zarówno śmierć indywidualna, jak 

i masowa wzbudzała w ludziach strach. Podczas wojny we Francji pomiędzy dwoma 

frakcjami francuskiej rodziny królewskiej (Armagnac-Burgundian Civil War) w latach 

1407-1435, naoczny świadek opisał, że miała miejsce rzeź, a ulice Paryża zostały 

zasłane ciałami setek ludzi. Ciała położone jedne na drugich tworzyły przerażające 

stosy trupów
560

. 

Tam gdzie były starcia zbrojne pojawiał się strach przed żołnierzami. W czasach 

średniowiecza nie każdy walczący człowiek zachowywał się honorowo. Często służbę 

wojskową sprawowali ludzie brutalni, dokonujący napadów rabunkowych na miasta                

i wsie
561

.  
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Piraci 

Podróżni, w tym głównie europejscy kupcy, wybierając drogę morską musieli 

liczyć się z wieloma niebezpieczeństwami, które na nich czekały, m. in.                                  

z konsekwencjami wojen na morzu oraz z piractwem
562

. To właśnie napadający na 

statki w celach łupieżczych banici zwani piratami stanowili największe zagrożenie na 

morzu. Lękał się ich każdy, który wyruszał na wyprawę morską, ponieważ w starcu                  

z nimi statek nie miał żadnych szans
563

. O rabunkach na morzu wspominali już pisarze 

antyczni. Na ataki piratów, głównie katalońskich, byli także narażeni włoscy kupcy, 

którzy przewożąc na swoich kogach niewolników, ryzykowali takim samym losem, jak 

ich przewożony „towar”
564

. Na terenie Morza Śródziemnego grasowali piraci zwani też 

korsarzami, a ich rozboje korsarstwem. Zdarzały się sytuacje, że napady korsarzy 

przekształcały się niemal w legalną wojnę. Działania opierały się wtedy na 

zawiadomieniach o podejmowanych krokach w dokumentach takich jak: listy 

kaperskie, patenty, instrukcje i zlecenia
565

. Bardzo popularnymi piratami byli bracia 

witalijscy (Vitalienbrüder), którzy grasowali na wodach Bałtyku końcem XIV wieku
566

. 

Nazwa ta nie wzięła się przypadkowo. Albrecht Meklemburski w 1389 roku wynajął 

Vitalienbrüder, którzy zostali opłaceni by dostarczać do obleganego przez Duńczyków 

Sztokholmu wiktuały i stąd ich nazwa pochodząca z języka 

niemieckiego Vitalienbrüder. Początkowo splądrowali Bergen (1393), następnie Malmo 

oraz wyspę Gotlandię z miastem Visby, które zostało ich siedzibą. Plądrowanie miast             

i atakowanie statków doprowadzało do wzrostu cen i bardzo dużego spadku wymiany 

towarowej. Zmagania związane z obroną przed ich rabunkami podejmowały miasta 

nadbałtyckie, w tym między innymi Gdańsk. Ta piracka działalność była największym 

problemem Hanzy, ponieważ załoga zaatakowanego statku była najczęściej zabijana lub 
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sprzedawana do niewoli
567

. W celu ochrony statków kupieckich wprowadzono ich nowe 

typy, specjalnie przystosowane do odparcia ataku kogi. Innym pomysłem ochrony przed 

piratami było wprowadzenie tzw. konwoju, który polegał na przemieszczaniu się galer 

pod eskortą uzbrojonych statków przygotowanych do walki
568

. Trudy swojej 

czteroletniej podróży do Ziemi Świętej opisał Niccolo z Poggibonsi (XIV w.), który 

wydostał się z niewoli Dalmacji
569

. Należy jednak podkreślić, że nie tylko piraci 

zajmowali się łupieszczą działalnością
570

. Vasco da Gama zaatakował statek, który 

spotkał w okolicy Mombasy. Wśród żeglarzy zabranych w portugalską niewolę 

znajdowali się miejscowi nawigatorzy, którzy zostali potem zatrudnieni do 

poprowadzenia statku w obranym kierunku. Co więcej portugalscy żeglarze zdobyli 

łupy: w postaci cennego jedzenia jak również złota i srebra
571

.  

Jak słusznie zauważył Georg Coulton osoby wybierające przeprawę statkiem 

musiały się liczyć z twardymi zasadami podróży morskiej. Bywały sytuacje, że kupiec 

nie tylko musiał być przygotowany na odparcie ataku pirackiego, ale także, kiedy 

wymagała tego sytuacja sam zaatakować
572

. 

 

 

3.4 Świat naturalny – przyjaciel czy wróg człowieka? 

 

Trudne warunki pogodowe 

Nie musiały występować anomalie pogodowe, by strach opanował 

społeczeństwo. Wystarczyło, że pogoda utrzymywała się nie taka jak powinna: za sroga 

zima, za ulewne deszcze, zbyt wiele dni słoty. To wszystko sprawiało, że w 

średniowieczu ludzie troskali się nieustannie, przez cały rok. Wiele krajów, w tym także 

średniowieczna Anglia borykała się z wieloma klęskami głodu. Niejednokrotnie 
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przyczyną była susza, nieurodzaj oraz pomór bydła
573

. Jan Długosz w 1440 roku 

opisywał ciężką zimę, podczas której drzewa w sadach padły ofiarą przymrozków. 

Innym wymienionym kataklizmem był znaczny pomór bydła. Ciężka zima 

spowodowała także problem z ogrzaniem gospodarstwa, zabrakło pożywienia, wiosna, 

która się po niej nastąpiła również nie była słoneczna, co stanowiło jeszcze większy 

problem
574

.  

 

Nienaturalne zjawiska atmosferyczne 

  Przyczyną strachu przed zjawiskami naturalnymi były również anomalie 

pogodowe i klęski żywiołowe
575

. Za groźne uważano zjawiska takie jak: rozświetlenie 

w nocy nieba, zabarwienie płynącej wody na czerwony kolor, deszcz o krwawym 

odcieniu. W roku 1348 zauważono nad Paryżem świecącą bardzo jasno gwiazdę. Dla 

mieszkańców było to równoznaczne z pojawieniem się w tym mieście epidemii dżumy, 

która nie poprzestała na jednym miejscu, lecz zaatakowała całą Francję
576

. Były to znaki 

zwiastujące najczęściej nadejście kataklizmów, więc nie dziwi fakt, dlaczego zwykłe 

anomalie pogodowe mogły wywoływać tak wielką trwogę - strach budziły wszelkiego 

rodzaju wyładowania atmosferyczne. Zbliżające się niebezpieczeństwo zapowiadały 

zmiany na sklepieniu niebieskim, takie jak: tęcza, zaćmienie słońca i księżyca, komety, 

zorze polarne, halo słoneczne i księżycowe
577

. Szymon Wrzesiński w książce pt. 

Oddech śmierci. Życie codzienne podczas epidemii podkreśla, że na przełomie XIII                 

i XIV wieku widziano nad Europą aż siedem dużych komet mających negatywny 

wpływ na życie społeczeństwa późnośredniowiecznego
578

. We Francji, jak wynika                  

z anonimowego XV-wiecznego zapisu paryskiego, kometa, która jasno świeciła przez 

osiem dni pod rząd nad Francją w 1399 roku, co dla ówczesnego społeczeństwa 

oznaczało to w niedługim czasie śmierć, któregoś z monarchów
579

. 

Wyładowania atmosferyczne były traktowane, jako kara za złe postępowanie - 

gniew Boży. Człowiek mógł zostać wtedy porażony piorunem, lub co gorsza mogło 
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ucierpieć więcej osób, kiedy takie uderzenie roznieciło ogień. Właśnie taki przypadek 

został opisany w Paryżu, w 1409, kiedy to jeden mężczyzna zmarł na skutek porażenia 

piorunem, a drugi odczuł uderzenie, ale przeżył
580

. Stosowane do budowy domów           

i gospodarstw materiały były łatwopalne, więc nie dziwi fakt, że liczba pożarów była 

duża. Co więcej brakowało przepisów, które dzisiaj nazwalibyśmy przeciwpożarowymi. 

Nie było także służby, które mogłyby pomóc w interwencji. Ludzie, których inwentarz 

płonął musieli radzić sobie sami lub liczyć na pomoc sąsiadów. Zwykle trudno było 

zapanować nad tym żywiołem, który szybko przedostawał się na kolejne zabudowania. 

W szczęśliwszych przypadkach udawało się ocalić dalsze budynki, jeśli ogień nie zdołał 

jeszcze opanować całości
581

. 

Omówione powyżej zjawiska, a nawet sama myśl o tym, co może spotkać 

człowieka przerażała. Na każdym kroku ludzie poszukiwali znaków, które 

potwierdziłyby przypuszczenia, że powoli na ziemi nadchodzi opisywana w Biblii 

Apokalipsa
582

. 

 

Kres świata 

Oprócz realnych zagrożeń, takich jak obawa o własne życie, pojawiały się także 

te, które dotyczyły bliżej nieuzasadnionej obawy. Jednym z takiego rodzaju lęku było 

niebezpieczeństwo starzenia się świata. Skąd taka obawa? Poczucie bliskości kresu 

świata odczuwano już od czasów pierwszych chrześcijan, jednak w średniowieczu 

ponownie zwracano uwagę na to, że świat dąży do upadku
583

. Kres świata był 

prawdopodobny, ponieważ świat wzorowano na człowieku, który rodzi się, dojrzewa, 

aż w końcu umiera. Analogicznie do etapów życia człowieka w średniowieczu 

zauważono, że świat zmierza do kresu swoich dni, umiera zupełnie, jak zniedołężniały 

człowiek
584

. 

  

Wiatry i burze 

Problemem Europy Zachodniej były ulewne deszcze, burze oraz powodzie
585

. 

Finbar Dwyer, który opisał losy średniowiecznej Irlandii wspomina o dwóch 
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gwałtownych burzach, które miały miejsce kolejno 25 listopada oraz 23 grudnia 1330 

roku. Były one na tyle tragiczne w skutkach, że stały się przyczyną wielu nieszczęść, 

między innymi zostało poważnie uszkodzonych wiele domów
586

.   

Burze stanowiły duże zagrożenie podczas wypraw morskich. Wiatry nie tylko 

mogły sprowadzić statek z obranego kursu, ale również pchnąć prosto na przybrzeżne 

skały lub osadzić go na mieliźnie, z której nie było ucieczki
587

. W roku 1346 hrabia 

Oksfordu, John de Vere (1312-1360) wracając statkiem z północnej Francji do Irlandii 

był świadkiem potężnego sztormu na morzu. Jego statki zostały zepchnięte ku wybrzeżu 

Connacht w zachodniej Irlandii, co miało tragiczne skutki. Załodze udało się ujść                   

z życiem na morzu, ale zostali zaatakowani przez Irlandczyków, którzy także 

splądrowali ich statek. Hrabia de Vere przeżył to starcie, pomimo podwójnego 

niebezpieczeństwa. Było to kolejne zagrożenie, z którymi musieli sobie radzić 

późnośredniowieczni podróżni
588

.  

Krzysztof Kolumb (ok. 1451 - 1506) w swojej relacji podróżniczej z pierwszej 

wyprawy w 1493 roku skarżył się na wiatry tak porywcze, że zepchnęły statek 

całkowicie z obranego kursu
589

. Mikołaj von Popplau doświadczył ogromnej burzy na 

morzu w okolicach Lizbony. Ludzie, którzy potrafili pływać, przerażeni rozdartymi 

żaglami statku nie widząc dla siebie ratunku chcieli wyskakiwać za burtę
590

. 

Najgroźniejsze na morzu bywały właśnie burze
591

. Podczas sztormu w statek mogły 

trafić pioruny, które wywoływały na drewnianym statku ogień
592

. Jean de Joinville w 

dziele Czyny Ludwika Świętego, króla Francji opisał następujący przykład 

niebezpieczeństwa: „(…) jedna z pokojówek królowej, kiedy ułożyła królową do snu, 

nie zauważyła, i położyła tkaninę, którą królowa owijała głowę, blisko żelaznego 

piecyka, gdzie paliła się świeca królowej, i gdy poszła spać do pokoju poniżej komnaty 

królowej, tam gdzie spały kobiety, świeca zapaliła się tak, że ogień zajął tkaninę                  

i z tkaniny zajął płótna, którymi były przykryte ubrania królowej. Kiedy królowa 
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obudziła się, zobaczyła pokój cały ogarnięty ogniem, i wyskoczywszy z łóżka, całkiem 

naga, wzięła tunikę i rzuciła ją, całą w ogniu, do morza, i ugasiła płonące płótna
593

”. 

Burza podczas podróży morskich bywała bardzo niebezpieczna. Nie zawsze trzeba było 

być na pełnym morzu, by burza zagrażała statkom. Beata Możejko w książce pt. „Peter 

von Danzing”. Dzieje wielkiej karaweli 1462-1475 opisuje losy karaweli Pierre de La 

Rochelle powiązanej z Gdańskiem. Statek zatrzymany na gdańskiej redzie uległ 

zniszczeniu w lipcu 1462 roku na skutek uderzenia pioruna w główny maszt
594

.  

Wiatry przeciwne również były niebezpieczne dla podróżnych, ponieważ mogły 

zepchnąć statek w innym kierunku niż ten zaplanowany. Henryk Samsonowicz opisując 

działalność Hanzy w artykule pt. Polityka morska miast hanzeatyckich podkreśla, że 

statki musiały cumować na Bałtyku, kiedy wiał wiatr przeciwny
595

. 

Warto podkreślić, że dla człowieka średniowiecza każda zmiana atmosferyczna, 

której nie rozumiał zwiastowała nadejście ciężkich czasów. Z tego powodu również 

gwałtowne wiatry oraz burze, mgły, czy ulewne deszcze uznawane były za symptomy 

późniejszych chorób i epidemii
596

.  

 

Mgły 

Prawa natury stwarzały niewyobrażalne szkody, mgła, która wydawałaby się 

nieszkodliwym zjawiskiem była tak samo groźna dla człowieka średniowiecza, jak inne 

niebezpieczeństwa. Zagrożenie wynikało głównie z braku potrzebnych rozwiązań 

nawigacyjnych, niewielką liczbę istniejących wzdłuż wybrzeża latarń morskich, jak 

również padającego od nich światła, które było zbyt słabe
597

. Vasco da Gama w Relacji 

z wyprawy Vasco da Gamy do Indii opisał problem z mgłą, na jaki narażona była jego 

ekspedycja. Z całej wyprawy podczas nocnej mgły zaginęły dwa statki. Żeglarze byli 

przygotowani na podobne sytuacje. Brak komunikacji pomiędzy statkami nie oznaczał 

zupełnej straty sprzętu i załogi. W takich sytuacjach wyznaczone było miejsce, do 

którego miały dotrzeć statki, które zabłądzą i tak też się stało w przypadku tej wyprawy. 

Załoga skierowała kurs ku Wyspom Zielonego Przylądka, gdzie należało poczekać na 

zagubione statki
598

. 
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Woda 

W czasach średniowiecza szlaki i trakty, wyznaczone, jako szlaki transportowe 

nie były zadbane na tyle, by zapewnić komfortową podróż. Na podmokłym terenie 

torfowisk można było ugrzęznąć, stracić dobytek, lub znacznie opóźnić czas podróży. 

Rzeki nie zawsze posiadały mosty, czasem, żeby zaoszczędzić drogę trzeba było 

pokonać trasę przechodząc przez rzekę w jej najpłytszym miejscu, a to powodowało 

niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na kamieniach. W deszczowe dni oraz zimą także 

śliskie kładki mogły doprowadzić do tragedii
599

. Mikołaj von Popplau
600

 relacjonując 

swoją wyprawę wracał pamięcią do trudnego spływu Renem. Jak podaje: „Tymczasem 

popłynęli inni moi słudzy Renem do Kolonii razem z moimi końmi i gdy prawie na 

środek Renu przybyli, natarł na nich lód i uderzył w nich tak gwałtownie, że utonęliby 

wkrótce z końmi i całym moim mieniem i poszli na dno. I gdy tam przez 2 dni i 2 noce 

na Renie pozostali, zostali oswobodzeni dzięki Bożej pomocy
601

”. Natomiast w książce 

pt. Witches, spies and Stockholm syndrome. Life in Medieval Ireland autorstwa Finbara 

Dwyera dowiadujemy się o wielkim wezbraniu wód spowodowanym ulewnymi 

deszczami. Rzeka Boyne, znajdująca się na północny zachód od Dublina, przybierając 

na objętości zniszczyła w okolicy Meath nie tylko drewniane mosty, ale także i te 

kamienne. Wezbrana rzeka uszkodziła także franciszkańskie klasztory znajdujące się             

w miastach Trim oraz Drogheda
602

.  

Relacja Jana Długosza z 1278 roku informuje czytelnika o jeziorze w diecezji 

krakowskiej, które kryło w sobie liczne tajemnice. Dla miejscowych woda, która się 

tam znajdowała skrywała w swoich odmętach złe duchy. Nie było jednak problemu               

z tym miejscem dopóki człowiek nie zaczął ingerować w zaklęte miejsce. Sroga zima 

zmusiła miejscowych rybaków do zarzucenia sieci w tym miejscu, ponieważ była to 

ostatnia nadzieja na zdobycie pożywienia. Wiedząc, na jakie niebezpieczeństwo zostali 

narażeni zabrali ze sobą odpowiednie materiały (krzyże, chorągwie). Próbowali 

zarzucać sieci, ale nie zdobyli pożywienia, natomiast przy trzeciej próbie w sieci znalazł 
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się potwór z kozią głową o płonących, czarnych oczach. Śmiałkowie uciekli                             

w popłochu a potwór powrócił do odmętów jeziora. Uszli z życiem, ale ich ciało 

pokryło się wrzodami
603

.  

Jednym z powodów, dla, którego obawiano się miejsc, w których gromadziła się 

woda, były wspomniane powyżej niebezpieczne istoty. Im większy obszar i głębokość 

wody, tym rosły niepokoje. Nic więc dziwnego, że tak bardzo obawiano się morza                   

i tego, co ze sobą niesie. Przeprawa morska nie należała do łatwych. Przez wzgląd na 

niebezpieczeństwo dla żeglarzy otwarta przestrzeń wody: morza, czy jeszcze 

rozleglejsze oceany były dla człowieka średniowiecznego miejscem działania złych 

duchów, a nawet samego szatana
604

. Uważano tak, ponieważ podróż drogą morską była 

pełna niebezpieczeństw i mogła zakończyć się nawet tragicznie
605

. Badania Danuty 

Quirini-Popławskiej dotyczące handlu niewolnikami opisane w książce pt. Włoski 

handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu donoszą o wielu 

przypadkach zgonu niewolników już podczas długiej i męczącej drogi morskiej
606

. 

Znany jest szereg relacji spisanych przez podróżnych, którzy ledwo ocalili życie na 

statku, który był miotany przez potężne fale niczym lekki i delikatny przedmiot. Woda 

była wtedy wzburzona i groźna, wydawała przerażające dźwięki, potwierdzające, z jaką 

siłą natury statek musi się zmierzyć
607

. Utonięcie było niejednokrotną przyczyną zgonu 

ludzi morza. W 1430 roku baron Thomas de Ros (1406-1430) utonął wraz z innymi 

szlachcicami i towarzyszącymi mu żołnierzami
608

.  

Trudy podróży morskiej, brak odpowiedniego przygotowania psychicznego do 

przebywania na otwartej przestrzeni wodnej, jak również niewiedza o zagrożeniach 

mogły być jednym z przyczyn buntów, do których dochodziło na statkach wśród załogi. 

Przyczyną buntu były również zmiany wcześniej ustalonych tras lub przeładowania 

statków handlowych przewożących pątników do Ziemi Świętej. Zabierały one po 

drodze zbyt wiele towaru, przez co na okręcie panowała duża ciasnota
609

. Niemal każdy 
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kapitan miał podobny problem dotyczący niezadowolenia załogi
610

. Wiemy                             

z średniowiecznych relacji podróżniczych, że poradzić sobie z uspokojeniem 

zbuntowanej załogi musieli m.in.: Bartolomeo Diaz w 1488 roku w okolicach wielkiej 

Rzeki Rybnej oraz Zatoki Aloga oraz Krzysztof Kolumb w 1493 roku
611

. Również 

włoski kanonik katolicki, Pietro Casola (1427-1507), który płynął z do Ziemi Świętej w 

1494 roku opisywał bunt na statku, w którym brał udział
612

. Mikołaj von Popplau 

przeżył sztorm na morzu w okolicach Lizbony. Opisał ludzkie przerażenie, panikę, 

która się narodziła po rozdarciu żagla. Nie widząc dla siebie ratunku podróżnicy chcieli 

wyskakiwać za burtę, byleby tylko ocalić swoje życie
613

. Jean Delumeau podkreślał, że 

dla ludzi średniowiecza morze było miejscem: „(…) strachu, śmierci i obłędu, otchłań, 

gdzie żyją szatan, demony i potwory (…)
614

”. 

Należy podkreślić, że zasób wiadomości ludzi późnego średniowiecza opierał 

się na wiedzy starożytnych myślicieli, jak również Piśmie Świętym, a tam odnaleźć 

można było cały szereg ostrzeżeń dotyczących wody, jak w Apokalipsie Świętego 

Jana
615

. Antyczne dzieła ostrzegały przed żywiołem wody, co zauważyła Monika 

Jankiewicz-Brzostowska w Timor Maris. Lęk człowieka przed żywiołem wodnym                   

w gotyckim malarstwie polskim. Czytamy tam: „(…) nawiązują do mistycznej 

interpretacji morza jako bezmiaru grzechu, morza życia, świata doczesnego, który w 

interpretacji chrześcijańskiej był domeną zła wiodącego ku zatraceniu duszy 

nieśmiertelnej
616

”. Podróż morska przerażała nie tylko tym, że było się na małym statku 

płynącym przez bezkres wody, ale także z tego względu, że zazwyczaj zmierzano ku 

nowym terenom i nieznanym niebezpieczeństwom
617

.  

Woda służyła za jeden ze sposobów wymierzenia kary śmierci – poprzez 

zatopienie przestępcy, czy też, jako środek do celu dla tych, którzy sami zadecydowali o 

tym, że skończą swoją ziemską wędrówkę
618

. Strach wywoływał niedostatek wody. 

Gdzie zazwyczaj jej brakowało? Największą przestrzenią pozbawioną wody była 
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pustynia. Panowały na niej wielkie upały
619

. Droga przez nią, trudna i żmudna do 

przebycia, związana była z brakiem wody pitnej. Jeśli napotykało się wodę, to często 

posiadała zielony odcień świadczący o niezdatności do picia. Spożycie takiej wody 

przez zwierzęta doprowadzało do ich śmierci. Strach przed tym suchym obszarem 

sprawiał, że pielgrzymi obawiali się przepraw właśnie tą drogą
620

.  

Woda potrafiła wyrządzić szkody także na stałym lądzie. Region Zuinderzee                 

w Holandii został zalany w 1228 roku przez morze. Zmianie uległa dotychczasowa linia 

brzegowa. Była to tragedia, w wyniku, której życie straciło około 100 000 ludzi, ale 

powstały Wyspy Fryzyjskie
621

. Także w Genui na przestrzeni XIII - XIV wieku                           

z powodu cofającej się wody wzmocniono i wydłużono molo w celu ochrony 

mieszkańców przed nadciągającymi falami. Zostało ukończone w 1536 roku stanowiło 

450 metrowy pas ułożonych w odpowiedni sposób kamieni
622

. 

 

Cisza morska 

Cisza morska lub zbyt słaby wiatr też mogła przynieść zgubę żeglarzom, którzy 

nie byli w stanie nic zrobić, tylko oczekiwać na sprzyjające warunki
623

. Zdarzały się 

przypadki, że podróż morska musiała być przerwana przez wzgląd na niesprzyjające 

warunki lub prądy przeciwne uniemożliwiające podróż we wskazanym kierunku
624

. Im 

dalsza droga, tym więcej było niebezpieczeństw, jak stało się w przypadku wyprawy 

Marco Polo (1254 - 1324), który musiał przerywać podróż z powodów niesprzyjających 

wiatrów, ulewnych deszczy, jak również przez wzgląd na duże mrozy i śnieżyce
625

. 

 

Głód 

Występujące w późnym średniowieczu klęski żywiołowe, ciężkie warunki 

klimatyczne, wyniszczenie przez wojny, brak osób do pracy, to wszystko sprawiało, że 

człowiek popadał w jeszcze większe problemy. Konsekwencją wymienionych zjawisk 

był głód, który w wielu przypadkach potrafił doprowadzić do śmierci
626

. Obawy przed 

tym, co czeka ludzkość z pewnością potęgowana była przez problem braku pożywienia. 
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Wenecjanin, Marco Polo, w XIII podróżując na Wschód w celach handlowych miał 

możliwość porównania znanej mu kultury europejskiej do nowo poznawanej 

wschodniej. Słusznie zauważył, że zagrożenia takie jak: ulewne deszcze, wichury, 

niepogoda, grad, czy szarańcza występowały wszędzie niezależnie od miejsca. Strach 

zatem przed występowaniem takich zjawisk był wszechogarniający całe 

społeczności
627

.  

Ludzie nie potrafili zakonserwować żywności na dłużej w stanie przydatnym do 

zjedzenia, więc zawsze groziło im niebezpieczeństwo głodu. Kolejną przyczyną głodu 

były także słabe zbiory. W związku z tym bardzo ważna była pogoda występująca latem 

oraz jesienią, ponieważ złe warunki atmosferyczne doprowadzały do niedostatków 

żywności. Brak odpowiedniej ilości jedzenia rujnował gospodarkę, która zawyżała ceny 

podstawowych towarów, które podczas klęski rosły do niewyobrażalnych sum
628

. Po 

długotrwałym nieurodzaju w latach 1315-1317 Europę nawiedził wielki głód, który 

trwał około pięciu lat (jego skutki były odczuwalne jeszcze przez długi czas, gdyż 

podana data została uznana za oficjalne zakończenie nieszczęścia). Według statystyk 

podanych przez Jacques’a Le Goffa w Kulturze średniowiecznej Europy, w wyniku tego 

nieurodzaju w Brugii umarło dwa tysiące osób spośród trzydziestu pięciu tysięcy 

mieszkańców
629

. 

Człowiek nie potrafił sobie poradzić z głodem. Odbierał mu zdolność 

racjonalnego myślenia, a więc brak pożywienia wyniszczał nie tylko ciało, ale także 

umysł. W celu zdobycia jedzenia człowiek był w stanie posunąć się do najgorszego 

nawet czynu. Klęski głodu zawsze odbijały się na relacjach społecznych, ponieważ 

niszczyły ludzką solidarność. Dwyer wymienia przypadki z 1295 roku oraz podczas 

klęski głodu trwającej od 1315 do 1318 roku, kiedy to ludzie z braku pożywienia 

dopuszczali się kanibalizmu i zjadali zwłoki zabitych przestępców. Ten sam autor 

wspomina również, o mniej drastycznym, lecz równie przerażającym zachowaniu ludzi, 

którzy głodowali w 1331 roku. Otóż mieszkańcy Dublina, aby przeżyć udali się na 

plażę, by wymordować około 200 wielorybów, które wypłynęły w pobliżu miasta. 

Gdyby nieprzenikający głód zwierzęta z pewnością zostałyby ocalone, ponieważ 

dublińczycy pomogliby im wrócić bezpiecznie do morza. W wypadku klęski, która 
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spotkała ludność, życie tych zwierząt było jednak sprawą drugorzędną
630

. Te przypadki 

pokazują, jaka jest natura ludzka, która inaczej zachowuje się w czasach spokoju                      

i dobrobytu, a zupełnie inaczej, kiedy musi walczyć o przetrwanie. Problem z jedzeniem 

występował również podczas długotrwałych podróży morskich. Jeśli nie było 

możliwości dopłynięcia do brzegu po pożywienie osoby znajdujące się na statku 

musiały jeść biszkopty z robakami i innymi insektami, pić nieświeże wino oraz zepsutą 

wodę
631

. 

 

Choroby i epidemie 

Człowiek średniowiecza z całą pewnością żył w zgodzie z naturą, ale nie 

oznacza to, że się jej nie obawiał. Do najbardziej znaczących naturalnych lęków 

zaliczyć należy niebezpieczeństwo choroby
632

 i jej następstw, ponieważ prawdziwą 

zmorą spędzającą sen z powiek były śmiertelne plagi, które miały miejsce w Europie na 

przełomie XIV – XV wieku. Przyczyną epidemii występujących na terenie Europy 

końcem średniowiecza były nie tylko wymienione przy okazji omawiania problemu 

głodu klęski naturalne, ale również gęstość zaludnienia. W średniowieczu natężenie 

ludności w miastach i skupiskach wiejskich było duże, a mieszkająca tam ludność nie 

miała możliwości przestrzegania podstawowych zasad higieny, która mogłaby uchronić 

ich przed rozprzestrzenianiem się choroby
633

. Również brak odpowiednich urządzeń 

sanitarnych oraz nikły poziom przestrzegania zasad codziennej higieny sprzyjał 

rozwojom bakterii, a co za tym idzie rozprzestrzenianiu się różnych chorób
634

.  

Strach budziła świadomość bezsilności. Ludzie mieli poczucie, że nie są                     

w stanie skutecznie przeciwdziałać chorobie. Nie mogli zniszczyć przyczyn 

dolegliwości, która rozwijała się w zaskakująco szybkim tempie, przystosowując się 

tym samym do warunków pogodowych. Według Georgesa Vigarello w średniowieczu 

uważano, że ruch komet mógł zwiastować śmierć, jak zostało wspomniane już 

wcześniej, ale równie dobrze, dla ówczesnego społeczeństwa oznaczał nadejście jakiejś 

choroby. Z tego względu, uważano, że pyły i popioły przemieszczające się wraz                     

z kometą przenoszą chorobę i to właśnie za ich przyczyną pojawiają się kolejne ogniska 
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dżumy w zupełnie innych miejscach. Szybki rozwój choroby dawał ludziom podstawy 

do podejrzewania, że nawet powietrze, którym oddychają nosi w sobie zalążek choroby 

powodujący późniejsze dolegliwości
635

. Dla części społeczeństwa to ułożenie ciał 

niebieskich było przyczyną nieszczęścia. W XIV wieku paryska Rada Lekarska wydała 

nawet komunikat, w którym podkreślała kosmiczny charakter pojawienia się i leczenia 

dżumy
636

.  

Jedną z nich był szkorbut, na który chorowali głównie ludzie morza
637

. Część 

schorzeń dotyczyła jedynie pojedynczych osób, ale przestrzeń statku była idealnym 

miejscem do rozwoju zarazy
638

. Epidemia dużo skuteczniej, niż działania wojenne, 

dziesiątkowała szeregi krzyżowców na przestrzeni 1228-1229 (szósta wyprawa 

krzyżowa) oraz w 1270 roku (ósma wyprawa krzyżowa), gdy żeglarze ulegli epidemii 

czerwonki
639

. Po wpłynięciu do portu, zarażeni wirusem żeglarze rozprzestrzeniali 

chorobę na lądzie. Właśnie w taki sposób w roku 1346 do Europy dotarła Czarna 

Zaraza
640

. Z chorobami na morzu próbowano walczyć, ale niski poziom wiedzy 

medycznej nie pozwalał na skuteczne działanie. Z badań Rafała Hryszko wynika, że już 

w 1337 roku na genueńskich galerach była potwierdzona obecność stałego chirurga. 

Zawód ten powoli stawał się coraz bardziej powszechny. Na morzu już końcem XIV              

i początkiem XV wieku w zależności od wielkości okrętu zatrudniano na galerach 

lekarzy różnej specjalności
641

. Kodeks morski przewidywał zapewnienie przez kucharza 

okrętowego opieki chorym marynarzom
642

. Z opisu podróży Bartolomeo Diaza (1450 - 

1500), wiemy, że na statku z zapasami, pozostawionym w bezpiecznym miejscu,                     

z trzech ludzi załogi tylko jeden ocalał, w dodatku zmarł z radości po ujrzeniu 

powracających towarzyszy. Przyczyną jego śmierci najprawdopodobniej była choroba, 

więc po zabraniu pożywienia, spalono statek
643

.  
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Czarna śmierć 

Najgroźniejszą chorobą, która nękała ludzi późnego średniowiecza była dżuma. 

Dotarła do Europy w 1347 roku. Jej początek miał miejsce na Krymie, gdzie wybuchło 

ognisko tej choroby, po czym zakażeni ludzie nie mając świadomości 

niebezpieczeństwa przewieźli zarazę handlowymi statkami genueńskimi przez Morze 

Czarne i Śródziemne do Sycylii. Czarna śmierć szybko przemieszczała się szlakami 

handlowymi za pośrednictwem pcheł i szczurów
644

. Niski poziom medycyny nie 

pozwolił uchronić Europy przed epidemią tej choroby. Nie było łatwo zapobiec 

rozprzestrzenianiu się bakterii, ponieważ jej zniszczenie mogło nastąpić jedynie przez 

wysuszenie ich lub zniszczenie w wysokiej temperaturze
645

. Z tego względu, aby 

zapobiec rozwojowi choroby ciała zmarłych palono. Minois w Historii starości 

podkreślał, że kres średniowiecza począwszy od 1270 roku, miał swój finał w czasach 

wielkiej zarazy w 1348 roku
646

. Opisywana choroba jest znana również pod nazwą 

Czarna Śmierć
647

.  

Choroba ta była przerażającym doświadczeniem. Na ciele zainfekowanej osoby 

występowały dymki i czyraki zapalne, towarzyszyła temu również wysoka gorączka                 

i kaszel z krwią. Był to przerażający widok dla każdego chorego i osób, które się nim 

zajmowały
648

. 

Liczba ludności Europy drastycznie spadała wskutek wysokiej śmiertelności
649

. 

W XIV wiecznej Anglii liczba ludności spadła z 3, 5 miliona ludzi do 2 milionów. 

Potwierdzeniem wysokiej śmiertelności są badania Johna Hatchera, który zainteresował 

się losami mnichów z Durham Priory w Anglii. W czasie zarazy w latach 1347-51 

śmiertelność w tym zakonie była podobnie, jak na terenie całej Europy, bardzo wysoka. 

Również wśród tych, którzy wstąpili do klasztoru dominikanów w Montpellier we 

Francji w 1347 roku zaraza okazała się tragiczna w skutkach. W wyniku plagi tylko 5 

procent mnichów zdołało się tam uchronić przed śmiercią. Podobnie było w innych 
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klasztorach franciszkańskich: w Carcassonne i Marsylii wszyscy członkowie zakonnej 

społeczności zmarli
650

. W tym samym wieku także w Zurychu śmiertelność była 

wysoka. Według danych z 1350 roku liczba ludności wynosiła 12 375 spadła natomiast 

do 4713 w przeciągu zaledwie 18 lat
651

. Jan Długosz podaje, że choroba dotarła także               

z Zachodu do Polski. Co najważniejsze widzimy, że choroba była traktowana, jako kara 

za przewinienia, a w dodatku w krótkim czasie potrafiła wyrządzić wiele szkód. 

Czytamy w Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego następującą relację                

z 1360 roku: „Zaraźliwa bowiem epidemia, która czy to zesłana przez Boga dla 

pomszczenia licznych ludzkich wykroczeń, czy to wskutek jakiegoś szczególnego 

układu gwiazd i konstelacji, czy też z innej jakiejś przypadkowej, nieznanej przyczyny 

wybuchła niemal we wszystkich królestwach na Zachodzie, dotknęła również Polskę, 

Węgry, Czechy i podległe im sąsiednie kraje. Srożyła się też tak bardzo w miastach, 

miasteczkach, wsiach i osiedlach Królestwa Polskiego, że w okresie sześciu miesięcy, 

w ciągu których nie ustawało jej zaraźliwe działanie, pochłonęła większą część ludzi 

wszystkich stanów mężczyzn i kobiet. W samym mieście Krakowie zmarło – jak 

stwierdzono – wskutek tej zarazy dwadzieścia tysięcy ludzi, a po wsiach i osiedlach 

poczyniła tak straszne spustoszenie, że wszystko zamieniła w pustkowie
652

”. Kolejnym 

przykładem jest hrabstwo Hainaut, gdzie dane z 1365 roku podają, że z 27 000 

zabudowań ich ilość zmniejszyła się w przeciągu 41 lat w o 21 procent. Zaledwie                   

w kilka miesięcy wioski i miasta potrafiły zmniejszyć swoją liczebność o połowę
 653

.  

Przerażające było to jak ludzie zachowywali się podczas choroby. Kiedy 

zorientowali się, jak szybko zaraza przenosi się na kolejny organizm, potrafili porzucić 

nawet własne, chore dzieci, by walczyć o swoje życie
654

. 

 

Trąd 

Przerażającą, zakaźną chorobą dotykającą ludzi w średniowieczu był trąd zwany 

również chorobą Hansena. Największy jej rozwój przypadał na XIV wiek, po czym 

liczba zachorowań zmalała niemal całkiem w 1400 roku. Była to infekcja nerwów              

i skóry, która rozwijała się w człowieku przez wiele lat. Co prawda sama nie 
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doprowadzała do śmierci nosiciela, ale sprawiała, że ciało było podatne na inne choroby 

oddechowe i jelitowe. W dodatku trąd wywoływał w człowieku straszliwy ból, a 

zakażone gangreną ciało zamieniał w bezkształtną masę, że nie można było rozpoznać 

kończyn oraz rysów twarzy.  

W średniowieczu nie znano sposobów na zapobieganie i leczenie tej choroby, 

dlatego osoby zakażone izolowano od pozostałej części społeczeństwa. Brakowało 

ludzi, którzy chcieli by się opiekować chorymi, dlatego ten, kto się podjął tego zadania 

uważany był za człowieka, który wykonywał największy uczynek miłosierdzia wobec 

bliźniego. Choroba ta zawsze budziła duże emocje nie tylko ze względu na możliwość 

zarażenia się nią, ale także przez wzgląd na opowieści, które krążyły wokół 

trędowatych. Sądzono, że trędowaci spiskują przeciwko ludziom zdrowym, zatruwają 

wodę lub rzucają złe uroki. Nie był to tylko wynik izolacji chorych. Warto podkreślić, 

że nie znano dobrze tej choroby, dlatego uważano, że była spowodowana karą boską. 

Kościół katolicki głosił, że trąd jest chorobą duszy, która dotyka ludzi nieczystych. 

Paranoja dotycząca tej choroby była tak duża, że powstawały specjalne przepisy 

dotyczące trędowatych. W północnych Włoszech zbierały się specjalne grupy 

prawników kanonicznych, którzy obradowali nad tym, co zrobić z ich majątkiem.                 

W miastach niemieckich określono natomiast zasady współistnienia trędowatych                     

z pozostałym społeczeństwem. Otóż chorym zabroniono przebywać w miejscach 

publicznych, nosić specjalne ubranie, w tym rękawiczki i buty, aby nie dotknąć niczego 

swoim ciałem. Co więcej musieli oni zwracać uwagę nawet na warunki pogodowe, 

ponieważ zabraniano im stania pod wiatr, kiedy znajdują się w pobliżu innych ludzi, 

aby powiew nie przeniósł na nich choroby
655

. Życie zakażonych ludzi było zatem 

podwójną tragedią, nie tylko zostali dotknięci przez straszliwą chorobę, ale także zostali 

wyalienowani ze społeczeństwa, pozbawieni jakiegokolwiek kontaktu z drugim 

zdrowym człowiekiem. 

 

Drobne zachorowania 

 W XIV wieku dzieci zazwyczaj chorowały na ospę oraz odrę, ale nie stanowiła 

ona zagrożenia dla dorosłych członków społeczeństwa. Często pojawiały się choroby 

skóry takie jak wysypki czy trądzik, z którymi potrafili sobie radzić nieliczni lekarze, 
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czy sami aptekarze. W XV wieku pojawiły się kolejne mniej znaczące plagi grypy i 

tyfusu, jak również wywołująca większe przerażenie gruźlica płuc
656

. 

Warto podkreślić, że nie tylko choroby zakaźne budziły przerażenie. Ludzie 

obawiali się każdego odstępstwa od normy. Biorąc pod uwagę naleciałości z tradycji 

antycznej, oraz opisy biblijne przerażenie budzili także ludzie ślepi
657

. Uważano, że 

należy się chronić przed kalekami (tłumaczono sobie, że choroba tego typu jest 

następstwem grzechu, karą za postępowanie własne lub osób z rodziny osoby np. 

niepełnosprawnej)
658

. 

Śmiertelność związana z chorobami (głównie przez wybuchające epidemie) była 

tak wysoka, że nawet zdarzały się sytuacje tak tragiczne, jak brak osób, które mogłyby 

grzebać ofiary choroby. Miasta zamieniały się w cmentarzyska
659

. Choroba nie 

oszczędzała nikogo, umierał biedny i bogaty. Konali ludzie w każdym wieku: dzieci, 

jak również dorośli
660

. To właśnie ta równość wszystkich wobec śmierci wzbudziła w 

ludziach średniowiecznych refleksję, która była tematem przewodnim dla wielu 

artystów. Potwierdzeniem tej tezy są liczne dzieła malarskie tamtego czasu
661

, co 

zostanie szczegółowo opisane w rozdziale V niniejszej pracy.  

 

Śmiertelność niemowląt i dzieci 

W czasach późnego średniowiecza dziecko nie miało z pewnością tak dużego 

znaczenia, jak współcześnie. W pierwszych latach życia były one wychowywane przez 

matki lub mamki. Śmiertelność dzieci była bardzo duża, a w czasach zarazy jeszcze 

większa. Znane były także przypadki gdzie nawet na masową skalę porzucano 

niemowlęta
662

.  

 

Brak słońca na horyzoncie 

W średniowieczu obawiano się najróżniejszych zjawisk. Między innymi 

obawiano się najbardziej dramatycznego kataklizmu naturalnego, jakim mogłoby być 

zniknięcie słońca z horyzontu. Jak opisuje to Jean Delumeau: „Lęk przed zniknięciem 
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na zawsze słońca z horyzontu nękał ludność (…)
663

”. Życie w ciemności byłoby 

niemożliwe, ponieważ człowiek być może poradziłby sobie z życiem w ciemności, ale 

nie było możliwości, żeby natura dała sobie radę z takim problemem. Brak słońca 

oznaczał jednocześnie brak pożywienia, brak roślinności, więc także brak życia. Takie 

poglądy powstały z obserwacji komet, których ruchy uważane były za trujące                            

i wywołujące niekorzystne układy
664

. 

 

Starość 

Niestabilność życia, wojny, klęski i nieurodzaje sprawiały zaniżenie wieku 

zgonów. Spowodowało to między innymi zmianę modelu tradycyjnej rodziny. 

Kobietom nie żyło się łatwo, dlatego też decydowały się na małżeństwo z rozsądku. 

Samotna, uboga kobieta znajdowała się najniżej w hierarchii społecznej. Z tego 

względu często występowała duża różnica wieku pomiędzy osobami, które 

zdecydowały się na małżeństwo. Dużo starsi mężowie, byli często narażeni na zdrady 

współmałżonek, sytuacja była taka sama w przypadku starszej kobiety i młodego męża. 

Wraz z wiekiem ludzie tracili na znaczeniu w hierarchii rodzinnej. Pomimo 

tradycji nakazującej szacunek wobec rodziny, niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, że 

przez wzgląd na wiek traktowani byli, jakby stracili zdolność prawidłowego 

rozumowania. Brak sił witalnych, niedołężność sprawiała, że starzec nie był potrzebny 

rodzinie, a wręcz stwarzał dodatkowe problemy, ponieważ trzeba było się nim 

zajmować. Bywały sytuacje, w których rodzina chcąc zagarnąć majątek oskarżała ojca 

rodziny o postradanie zmysłów
665

. Dopóki szalała dżuma starsi byli traktowani                        

z szacunkiem. Sytuacja zmieniła się począwszy od lat osiemdziesiątych XIV wieku, gdy 

nastąpił wyż demograficzny, który spowodował wzrost liczby młodzieży. Grupa ta 

zaczęła piętnować i ośmieszać starców, co doprowadziło do tego, że wielu ubogich 

starców zostało skazanych na żebraczy los
666

. 
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Przedstawione w rozdziale poszczególne lęki społeczeństwa średniowiecznego 

dowodzą, że w omawianym okresie istniał strach przed zjawiskami nadprzyrodzonymi. 

Świadczą o tym legendy, opowieści, przysłowia oraz podania ludowe. Jak zostało 

udowodnione wiara w egzystencję demonów, jako wysłanników szatana była 

powszechna. Na podstawie przeprowadzonej analizy wierzeń późnośredniowiecznych 

stwierdzić należy, że najliczniejszymi zagrożeniami ówczesnego społeczeństwa były 

jednak klęski naturalne, głód, choroby i epidemie. Warto tutaj podkreślić, że chociaż 

ludzie obawiali się wielu istot nadprzyrodzonych, to tak naprawdę zgubę przynosiła 

sama natura. Człowiek, który wpadł do wody topił się nie dlatego, że był wciągany do 

otchłani przez topielce, tylko z tego powodu, że nie potrafił pływać, lub niefortunnie 

zachłysnął się wodą. Analogicznie takie same przypadki dotyczyły wielu innych 

opowieści o istotach, które mogły zagrażać człowiekowi. Pomimo bogatej wyobraźni 

średniowiecznej jedno trzeba podkreślić. Wszystkie omówione niepokoje dotyczyły 

lęku najważniejszego i najbardziej rozpowszechnionego, którym była obawa przed 

śmiercią, czego dotyczyć będzie kolejny rozdział.   
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IV ROZDZIAŁ 

Obawy związane z przejściem do świata zmarłych 

 

 

Życie w średniowieczu było trudne, ponieważ człowiek mógł pożegnać się ze 

światem doczesnym w każdej chwili. Przeciętnie ludzie żyli stosunkowo krótko, 

zazwyczaj nie dłużej niż 35 lat
667

. Śmierć zabierała dużo dzieci i młodzieży, jeśli ktoś 

ukończył 40 lat, to rozpoczynał górną granicę wieku. Kobiety umierały najczęściej 

podczas porodów, a mężczyźni ginęli w bitwach. Co za tym idzie człowiek 50 letni był 

uznawany za starca
668

. W związku z kruchością bytu ludzkiego pozostawało niewiele 

czasu na przygotowanie się do kresu swojej ziemskiej wędrówki. Ówcześnie uważano, 

że los duszy po śmierci zależy od człowieka i jego czynów na ziemi. Ludzie wiedzieli, 

iż doskonałym wzorem do naśladowania są święci, którzy umierali zazwyczaj                       

w niezwykłych okolicznościach, a konaniu towarzyszyły niewyjaśnione cuda. Zwykła 

śmierć w przypadku wyidealizowanego wzorca świętych mogła być niewystarczająca - 

stwarzała zagrożenie braku zbawiania. Co więcej pozostawała jeszcze jedna, 

groźniejsza droga zakończenia ziemskiej wędrówki, przynosząca zgubę, a mianowicie 

nagła śmierć
669

.  

Pomimo powszechności śmierci lęk przed nią istniał z tego powodu, że była ona 

straszna w samej swej istocie
670

. Co więcej obawy budziły inne objawy towarzyszące 

śmierci: ból, cierpienie, upokorzenie, oraz utrata własnej osobowości
671

. Należy 

uściślić, że sam nieboszczyk nie budził zgorszenia, często wyklętych porzucano bez 

grzebania, wisielcy leżeli obok szubienicy, albo w ogóle ich nie zdejmowano. 

Społeczeństwo średniowieczne odmawiało grzesznikom uświęconego pochówku, 
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pomimo faktu, że Kościół nie zabraniał im godnego pogrzebu w myśl zasady, że odbyli 

już jedną karę za swoje przewinienia
672

. 

Śmierć była rozumiana na wiele różnych sposobów. Dla jednych była to kara 

(długie życie w tym ujęciu miałoby być nagrodą za dobre postępowanie), dla innych 

przemiana (przejście z jednej formy życia - cielesnej, do nieśmiertelnej), a dla jeszcze 

innych - strata przejawiająca się brakiem przyjemności ziemskiego życia (po śmierci nie 

będzie się blisko ukochanej osoby, nie poczuje się zapachu kwiatów, czy nie będzie 

można zjeść ulubionego ciasta)
673

. 

Strach przed śmiercią ogarniał każdego, ponieważ nie znała ona podziału na 

biednych i bogatych. Nie można było jej oszukać, przychodził moment, w którym 

każdy człowiek musiał się z nią bezpośrednio spotkać. Pomimo pospolitości zwłok 

powolnie, począwszy od XIII wieku, nastąpiła zmiana postrzegania tego, co na ziemi 

pozostaje po człowieku. Wszechobecność śmierci, która dała o sobie znać w czasach 

zarazy sprawiła, że zaczęto obawiać się zgonu. Coraz chętniej próbowano ukrywać 

zwłoki przed widokiem publicznym
674

. Philippe Ariès w książce pt. Człowiek i śmierć 

zauważył przeobrażenie zwyczajów. Otóż zaczęto zwracać uwagę na to, by zakrywać 

ludzkie zwłoki, ponieważ „(…) widok odsłoniętej twarzy zmarłego stał się czymś nie 

do zniesienia. W krótki czas po zgonie, a nawet w miejscu, gdzie on nastąpił, ciało 

zmarłego zaszywano całe od stóp do głów w całun albo częściej zamykano                          

w drewnianej skrzyni (…)
675

”. Jak łatwo zauważyć refleksje nad śmiercią doprowadziły 

do tego, że niechętnie spoglądano na to, co pozostaje po człowieku - gnijące                              

i rozkładające się ciało.  

Warto podkreślić, że świat średniowiecza był horyzontalny, wyznaczony przez 

kierunki w górę oraz w dół. Człowiek znajdował się pośrodku tego wszystkiego. To, co 

dobre było u góry, to tam człowiek mógł znaleźć zbawienie i tam powinno znajdować 

się jego przeznaczenie, a to, co złe znajdowało się natomiast na dole. Człowiek był 

rozdarty pomiędzy życiem i śmiercią, czyli pomiędzy życiem doczesnym, a tym, co 

wzbogacało i mogło dać życie wieczne. Ten podział doskonale ukazywały obrazy, na 

których niebo znajdowało się u góry, a piekło na samym dole
676

. Miniatura znajdująca 
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się w dziele pt. Bedford Hours ukazuje 

właśnie takie postrzeganie nieba oraz 

piekła (Ilustracja 9). Dzieło to powstałe 

na przestrzeni lat 1410-1430 powstało w 

kilku etapach, jak również znajdowało 

się w posiadaniu kilku właścicieli. 

Rękopis znalazł się początkowo w 

posiadaniu Louisa, księcia Guyenne 

(1397-1415), następnie trafił do Jana 

Lancastera (1389-1435), który w latach 

1423-1430 poczynił w nim najbardziej 

znaczące zmiany. Właśnie wtedy 

powstał omawiany wizerunek Sądu 

Ostatecznego
677

. Chrystus, który osądza 

swoich poddanych znajduje się u góry 

obrazu i tam też umiejscowione zostało 

niebo, do którego aniołowie wyciągają 

dusze zmarłych, piekło natomiast ma 

swoje królestwo na samym dole. 

 

 

4.1 Wiedza na temat życia pośmiertnego 

 

Śmierć może być rozpatrywana w różnych aspektach, m.in.: biologicznym, 

medycznym, socjologicznym, psychologicznym i religijnym. Biorąc pod uwagę 

rozważania antropologiczne człowiek mógł zastanawiać się nad pośmiertnymi losami 

istoty ludzkiej, jako ciała (kości i duszy). W ujęciu eschatologicznym śmierć była 

czymś w rodzaju dopełnienia ludzkiego życia, stała się jego uzupełnieniem i objawiała 

się jako „mysterium mortis”. Warto zauważyć, że najpełniej można mówić o śmierci 

biorąc pod uwagę wszystkie jej aspekty. Zrozumieć śmierć nie jest prosto. To właśnie 
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Ilustracja 9 

Sąd Ostateczny, Bedford Hours, ok. 1423–1430, 

dzieło anonimowego artysty, które w momencie 

powstania miniatury należało do księcia Jana 

Bedforda, The British Library, MS 18850 f. 157r, 

Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_

ms_18850_f157r  (dostęp: 10.07.2019) 
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Kościół starał się pomóc znaleźć człowiekowi odpowiedź na pytanie o jej sens. 

Właściwą drogę poznania tej tajemnicy kapłani przekazywali za pomocą obrzędów 

pogrzebowych, mszy za zmarłych, jak również samej liturgii. Śmierć miała być 

zaledwie punktem, wydarzeniem w całych dziejach zbawienia
678

.   

 

Przeznaczenie duszy 

 W takim kontekście troskę powodowało same myślenie o śmierci własnej oraz 

bliskich, o chwili zgonu, jak również o momencie sądu boskiego. Ludzie średniowiecza, 

w zgodzie z własną wiarą uważali, że po śmierci człowiek może trafić do jednego                  

z trzech miejsc: piekła, nieba lub czyśćca. Zdawano sobie sprawę, że śmierć oznaczała 

koniec ziemskiej wędrówki i nadejście czasu rozrachunku, odpowiedzenia za postępki 

życia i spotkania z Bogiem. Potwierdzenie Kościoła o istnieniu czyśćca (XIII w.), dało 

możliwość pomocy zmarłym przez praktyki religijne pozostałych na ziemi ludzi. 

Zaczęto więc przywiązywać coraz większą wagę do momentu śmierci oraz ceremonii 

pogrzebowych. Kościół stał się żywym organizmem, w którym osoby pozostałe na 

ziemi mogły pomóc zmarłym. Takie wsparcie mogło działać w obie strony, zmarli 

również potrafili wesprzeć błagających o pomoc ludzi w ich ziemskich trudach.  

W średniowieczu nadal popularna była wiedza dotycząca świata, która 

wywodziła się ze starożytnej tradycji hebrajskiej. Według tych poglądów ziemia była 

okrągłym, płaskim dyskiem podtrzymywanym przez kolumny, które wychodziły                    

z bezkresnej przestrzeni wodnej. Z tego niekończącego się oceanu wytryskiwały źródła 

i wypływały rzeki. We wnętrzu Ziemi znajdowało się miejsce, w którym przebywały                 

w postaci cieni dusze zmarłych. Miejsce to zostało nazwane „szeol”. U góry znajdowała 

się kopuła oddzielająca otaczające Ziemie wody, które były wypuszczane zaworami 

przez Boga, kiedy nadchodziła ulewa, czy opady śniegu lub gradu. Nad tym 

umiejscowione było tzw. niebo wysokie
679

.  

 

Możliwość odkupienia win 

 W słowach Chrystusa, które zostały przekazane w Ewangeliach, szczególnie                 

w Ewangelii św. Mateusza, była mowa o karze związanej z wiecznym ogniem. 
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Interpretacja Pisma przynosiła różne spojrzenia na ideę piekła. Już Orygenes (184-253) 

kwestionował teorię wiecznego potępienia, uważając, że istnieje możliwość 

naprawienia swoich win, aby zyskać odkupienie
680

. Co więcej idąc za nauczaniem św. 

Augustyna ludzie średniowiecza byli przekonani o tym, że ich dobre i złe uczynki 

zostaną położone na szali. Nie było to nauczanie Kościoła, ale powszechna opinia 

mówiąca o tym, że o losie zmarłych zdecyduje dusza i to, w którym kierunku szala z 

uczynkami się przeważy. Jeśli będą wygrywały złe czyny, to ich dusza zostanie zabrana 

do piekła
681

. 

 Dla świata średniowiecznego szczególne znaczenie miał św. Michał, który 

uznawany był za pośrednika ludzkich dusz do innego świata. Często ukazywany był                  

z szalą, na której ważyły się uczynki ludzkie. Pod patronatem działały instytucje mające 

na celu pochówek zmarłych oraz często poświęcane mu były kaplice cmentarne
682

.  

 

Podążanie za Jezusem 

Społeczeństwo średniowiecznej Europy, części Azji i Afryki północnej było                 

w dużej mierze chrześcijańskie. Rozumienie śmierci, jak podkreśla Jan Decyk, było 

oparte na „(…) doskonałym wzorze jej przyjęcia przez Jezusa, staje się dla człowieka 

jednym ze zbawczych elementów jego życia, a także drogi zmierzającej ku przejściu                

z ziemskiego do „nowego życia”. Przykład śmierci Jezusa daje człowiekowi oparcie, 

dzięki któremu własną śmierć może podjąć odpowiedzialnie i świadomie, jako 

rzeczywistość pozytywną
683

. 

To właśnie w wierze chrześcijańskiej należało się dopatrywać źródeł ideologii 

wyznawanych w średniowieczu. Już w Starym Testamencie śmierć była ukazywana                

w dwóch perspektywach: jako zjawisko naturalne oraz jako cierpki owoc popełnionego 

grzechu, obcowania z diabłem i poddawania się jego pokusom. Jak czytamy w książce 

pt. Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych. Studium liturgiczne: „Grzech 

jest widocznym przejawem zerwania więzi człowieka z Bogiem, a także wzajemnych 

relacji między ludźmi. Śmierć zaś stanowi skutek zerwania tych więzi. Stary Testament 
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zgodnie z intuicją religii starożytnych, rozpatrywał śmierć w kategoriach ściśle 

religijnych, podkreślając, że grzesznik musi nieuchronnie zginąć (…)
684

”. 

Zgodnie z ideą chrześcijańską w średniowieczu wierzono, że podczas Sądu 

Ostatecznego dusza i ciało zostaną połączone. Z tego względu pochówki ciał były 

popierane przez Kościół bardziej niż kremacja, a każde zniszczenie zwłok stawało się 

wielką tragedią. Również z powodu tego przekonania ciała osób uznanych za nieczyste 

(heretycy, czarownice, sodomici) były często palone, by zapobiec ich późniejszemu 

wskrzeszeniu
685

. Na duszę tych, którzy zasłużyli na wejście do nieba czekać miał                  

w bramnie św. Piotr, który z kluczami w ręku witał przybyszów. Postać ta posiadała 

ważną funkcję, ponieważ przypominała wiernym, że życie wieczne jest powiązane                    

z tym ziemskim i to właśnie następcą św. Piotra, a więc kapłanom została powierzona 

piecza nad wejściem do nieba. Zatem to Kościół katolicki był w stanie poprzez 

sakramenty poprowadzić ludzi do wiecznego zbawienia
686

.  

 

Niezwykłe zwłoki 

 W średniowieczu uważano, że ciała świętych (ale co warte podkreślenia również 

złowrogich zmarłych oraz ekskomunikowanych) nie ulegały rozkładowi. Co więcej w 

grobach świętych odczuwano specyficzny zapach mający świadczyć o ich uświęconym 

stanie
687

. 

 

 

4.2 Sposoby radzenia sobie z myślą o chorobie i śmierci 

 

Kruche życie 

Ludzie zdając sobie sprawę z tego, ze śmierć jest zjawiskiem powszechnym i dla 

każdego nieuniknionym, ale pomimo tego obawiali się ostatniej chwili swojego 

życia
688

. Średniowieczne społeczeństwo znało podział egzystencji na niemowlęctwo, 

wiek dziecięcy, młodość, dojrzałość oraz starość, ale przynależność do poszczególnych 

grup wiekowych była w zupełności inna, niż ta, którą znamy współcześnie. Jak już 
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zostało wspominane na początku tego rozdziału długość życia w średniowieczu 

wynosiła średnio około 35 lat
689

. Tak krótka egzystencja z pewnością wynikała z wielu 

wcześniej wspomnianych czynników, takich jak niski poziom higieny, brak wiedzy 

medycznej, choroby, wojny i inne konflikty zbrojne oraz katastrofy naturalne (klęski 

głodu, powodzie, pożary)
690

. Są to tylko nieliczne powody dużej ilości zgonów. 

Zauważmy, że wiedza o świecie była niewielka, więc narażała życie ludzi na 

niebezpieczeństwo, którego można było uniknąć. Skoro śmiertelność w młodym wieku 

była wysoka, możemy podejrzewać, że myśl o śmierci musiała być w średniowieczu 

nieodzownym elementem codziennych rozważań
691

. Nie tylko śmierć budziła 

przerażenie, ale także to, co czeka człowieka u kresu swoich dni: starość oraz 

zniedołężnienie
692

. 

Pomimo ideału rycerskiej śmierci warto podkreślić, że zgon w wyniku działań 

wojennych nie zawsze był pozytywnie oceniany, ponieważ niektóre przyczyny śmierci 

rycerzy były podobne do tych niechlujnych zgonów opisywanych w starych 

wierzeniach. Pomimo odrazy duchowieństwa do tego typu zgonu rycerze, jeśli ginęli               

w słusznej sprawie, to mogli być wzorem dobrej śmierci. Należało jedynie zadbać, by 

krewni spełnili warunki polegające na odprawieniu ceremoniału pogrzebowego oraz 

pochówku na cmentarzu
693

. 

 

Strach ogarniający ludzi w każdym wieku 

Trzeba zaznaczyć, że lęk przed śmiercią mógł się zmieniać, ponieważ wraz                    

z wiekiem człowiek nabywał doświadczenia, zmieniał swoje nastawienie do życia, więc 

również jego obawy mogły ulec modyfikacji. Młodzi ludzie myśląc o dniu śmierci 

obawiali się, że nie wykorzystają w pełni życia, starsi natomiast postrzegali granicę 

życia inaczej. Oni z kolei obawiali się o to, czy podołają i będą mogli dokończyć pewne 

sprawy (duchowe lub fizyczne, jak np. zabezpieczyć finansowo rodzinę). Człowiek 

młody rzadko myślał o śmierci, ale z biegiem lat zastanawiał się coraz bardziej, czy 

starczy mu czasu na zrobienie wszystkich rzeczy, które sobie zaplanował. Myślenie 
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zmieniało się jednak z wiekiem przypominając, że każdy dzień jest kolejnym, który 

przybliża człowieka „do śmierci”
694

. 

 

Wiara w życie pozagrobowe 

W średniowieczu uważano, że ludzie umierający udawali się na spoczynek,                   

a śmierć jest jedynie stanem przejściowym
695

. Wierzono, że oprócz świata doczesnego, 

w którym egzystowali, istniało również życie wieczne, do którego zmierza ludzki los
696

. 

Kościół był pośrednikiem pomiędzy żywymi (na ziemi), a zmarłymi (w niebie). 

Zgodnie z zasadami wiary uważano, że należy oddać cześć tym, którzy odeszli. W celu 

ich upamiętnienia odmawiano memoria, które miały być wyrazem „pamięci za 

zmarłych”. Polegały one na odprawianiu liturgii za zmarłych, wpisywaniu ich imion do 

libri memoriales oraz nekrologów o śmierci, jak również rejestru zmarłych. Pamięć               

o członku rodziny, który odszedł nie miała na celu jedynie długotrwałe wspominanie 

zmarłego, ale drugim, ważniejszym celem było wyproszenie dla zmarłego zbawienia 

oraz jego udzielania wsparcia dla żywych. Było to łagodne przejście od traumy 

związanej ze zgonem, aż do powolnego zapomnienia i powrotu do normalnego życia
697

. 

Oprócz modlitwy pamiątkowej starano się również w inny sposób utrzymać pamięć po 

zmarłym. Miały w tym pomóc insygnia heraldyczne umieszczane na nagrobkach, 

pomniki nagrobne, malowidła ścienne. Wszystkie te działania wykonywane ku czci 

zmarłych miały im pomóc w życiu pozagrobowym
698

. 

 

Ostatnia nadzieja 

Przed zgubą w otchłaniach piekielnych można było się uchronić, jeśli żyło się               

w zgodzie z bożymi przykazaniami. Ludzie szukając dla siebie ratunku ustalili zadania, 

które musieli wykonać, by uzyskać zbawienie. Stworzono w tym celu siedem tzw. Dzieł 

Miłosierdzia, które umożliwiały, ale nie gwarantowały pobożnej śmierci. Do takich 

zadań należały między innymi: upominanie grzesznika, nakarmienie głodnych, 

zapewnienie schronienia bezdomnym, odzianie nagich, odwiedzenie chorych oraz 

więźniów, jak również grzebanie zmarłych. Na miniaturach pochodzących z XV-
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wiecznej katalońskiej wersji Breviari d'amor (poematu prowansalskiego z 1280 r.) 

widzimy wymienione dzieła miłosierdzia, jak również zabranie duszy do nieba w 

nagrodę za dobre uczynki (Ilustracja 10)
699

. Niestety zdarzało się również tak, że nic nie 

było w stanie pomóc choremu, a w takim wypadku pozostawała nadzieja na ocalenie za 

pomocą łaski boskiej
700

. Ludzie, którzy byli religijni mniej obawiali się śmierci
701

.                

Z tego właśnie powodu wielu starszych ludzi wracało do nauki Kościoła u schyłku 

starości i modliło się o zbawienie z jeszcze większą gorliwością. 

 

Cuda zmartwychwstania 

 Tam gdzie istniała wiara 

w życie pozagrobowe, tam też 

zawsze znajdowała się nadzieja 

no, to że śmierć nie jest 

ostatecznością. Nie dziwi 

zatem fakt, że w średniowieczu 

można było odnotować 

informacje o prawdziwych 

cudach zmartwychwstania. 

Skoro podobne wydarzenia 

opisywane były w Biblii, to 

ludzie wierzyli, że analogiczne 

przypadki mogą się zdarzyć 

również w świecie, w którym 

egzystują. Robert Bartlett 
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Ilustracja 10 

Dzieła Miłosierdzia, Matfré Ermengau z Béziers, Breviari d'Amor, II poł. XIV w., dzieło wykonane przez 

artystę przypisanego do pracowni katalońskiego mistrza św. Marka, The British Library, Yates Thompson 

31 f. 110v, Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=1952 (dostęp: 
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opisujący procesy kanonizacyjne wspominał o niewyjaśnionych, cudownych 

wydarzeniach. Jednym z takich faktów było powieszenie, a następnie 

zmartwychwstanie walijskiego kryminalisty Williama Cragha w 1290 r., które stało się 

dowodem w procesie z 1307 roku badania świętości Thomasa de Cantilupe (ok. 1218-

1282)
702

. 

 

 

4.3 Przygotowanie do śmierci (wyrażenie ostatniej woli) 

 

Śmierć budziła strach w każdym człowieku. Lęk ogarniał grzesznika, ponieważ 

przypominał mu o tym, że będzie musiał się pożegnać z ziemskimi przyjemnościami. 

Osobę prawą śmierć przeraza, ponieważ niezależnie od sprawiedliwości, którą się                  

w życiu kierowała, każdego człowieka spotka taki sam los
703

.  

Skoro śmierć była wydarzeniem nieuniknionym, to można było się na nią 

przygotować, ale nie dało się przewidzieć, kiedy nastąpi
704

. Agonia mogła przyjść 

niespodziewanie, ale dla chrześcijanina była wydarzeniem, na które należało się 

przygotować. Najpełniej wyrażają to oczekiwanie słowa Tomasza Kempisa, który                  

w książce pt. Naśladowanie Chrystusa pisze następująco: „szczęśliwy ten, kto zawsze 

ma przed oczyma godzinę swojej śmierci i codziennie przygotowuje się do zgonu
705

”. 

Jest to sentencja idealnie pasująca do nastrojów społeczeństwa późnośredniowiecznego. 

Dlatego też człowiek żyjący z tamtych czasach wiedział, jakie rytuały musi odprawić, 

by dusza spokojnie mogła powędrować do Pana.  

Przygotowanie do śmierci przybierało różne formy. Dla jednych najwłaściwszą 

drogą do prawidłowego zakończenia życia na Ziemi było przygotowanie testamentu, 

zapewnienie dostatku, bliskim, których się pozostawia na ziemi. Innym sposobem na 

rozliczenie się z własnymi czynami był tzw. „przegląd życia”, czyli spisanie tego, co się 

w jego żywocie wydarzyło, czego dokonał, jakie miał osiągnięcia
706

.  
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Według wierzeń społeczeństwa późnośredniowiecznego umierający miał wpływ 

na to, co się stanie z jego duszą po śmierci. Idąc za przykładem wizerunków, moment 

taki następował, kiedy dokonywała się walka pomiędzy aniołami i świętymi, a diabłem 

z całym orszakiem swoich pomocników. To właśnie wtedy umierający musiał 

zwyciężyć pokusy piekielne, by zyskać zbawienie lub ulec diabłu i popaść w wieczne 

potępienie. Jest to wyraz wolnej woli, którą człowiek uzyskał od Boga. Sławomir 

Drogoś wymienia następujące przynęty, którymi posługuje się diabeł: „(…) zwątpienie 

w wierze, rozpacz z powodu grzechów, przywiązanie do dóbr ziemskich, rozpacz                  

z powodu osobistych cierpień, pycha z powodu własnej cnoty
707

”. Co warte 

podkreślenia bardzo ważna jest ta ostatnia chwila, bo nawet człowiek głęboko wierzący 

może popaść w samo zachwyt swojego prawego postępowania. Anioł nie wymieni jego 

uczynków, które będą przeciwwagą złych. To sam umierający musi zaufać Bogu i 

wierzyć w jego miłosierdzie
708

. Przykładem tego rodzaju dzieła są Godziniki Rohan (od 

nazwy XV-wiecznego rodu mieszkającego w Bretanii we Francji, dla którego powstał 

ten modlitewnik). Anonimowy autor 

stworzył dzieło najprawdopodobniej na 

przestrzeni lat 1418–1425, które zawiera 

obrazy moralizatorskie
709

. Jedna                 

z ilustracji, Zmarły przed Sądem Bożym, 

znajdująca się w tym zbiorze otwiera 

przed oczami czytelników przerażającą 

wizję - nagie zwłoki leżą wśród czaszek i 

kości (Ilustracja 11). Realizm dodaje 

grozy całej scenie. Ostatnia modlitwa 
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Ilustracja 11 

Zmarły przed Sądem Bożym, autor nieznany, 

Godziniki Rohan, 1418–1425, Francuska 

Biblioteka Nartodowa, Paryż, Francja 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 
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zmarłego (oszpeconego, pokrytego bliznami) jest wypisana w języku łacińskim na 

białej wstędze: „w ręce twoje oddaję duszę moją; zbawiłeś mnie, o Panie, Boże 

Prawdy
710

”. Na to Bóg trzymający glob i miecz podkreślający władanie nad światem 

odpowiada: „Będziesz pokutować za grzechy. W dniu sądu będziesz ze mną
711

”. Nad 

ciałem rozgrywa się walka o duszę, którą próbuje schwytać diabeł, a jej zabranie stara 

się udaremnić Archanioł Michał
712

. 

 

Ostatnia wola 

Strach przed opuszczeniem ziemi z niezałatwionymi sprawami spowodował 

zwyczaj spisywania testamentów
713

, o czym zostało wspomniane w I Rozdziale 

niniejszej pracy. Czym był więc testament? Pierwotne założenie, że będzie to dokument 

prywatno-prawny nie zmieniło się do dnia dzisiejszego. W dokumencie tym osoba 

spisująca ostatnią wolę, tzw. testator, mógł rozporządzić nagromadzonymi przez siebie 

dobrami
714

.  

W celu spisania testamentu zazwyczaj udawano się osobiście do kancelarii 

notarialnej, jedynie w przypadku osoby ciężko chorej notariusza publicznego wzywano 

do domu. Na spisaniu ostatniej woli zależało przedstawicielom wszystkich stanów. 

Zabiegali o dopełnienie tej formalności wysocy dostojnicy świeccy i duchowni, 

członkowie wielkich rodów, kupcy, rzemieślnicy, ludzie morza, znacznie rzadziej 

domowa służba, ale w zależności od krajów również byli niewolnicy. Również 

pielgrzymi spisywali testamenty na wypadek śmierci, ponieważ podróże bywały 

ryzykowne. Umierającym zależało na tym, by żywi pozostający nadal na ziemi spełnili 

ich życzenia i wyprosili u Boga łaskę zbawienia. Chcieli również mieć pewność, że 

zabezpieczyli swoich spadkobierców (z legalnych lub pozamałżeńskich związków) 

przed długotrwałymi i kosztownymi procesami spadkowymi, które mogłyby decydować 

o spadku, gdyby zabrakło odpowiednich instrukcji zmarłego. Szczególnie od króla, jako 

najważniejszej osoby oczekiwano, że spisze testament lub wyrazi ostatnią wolę ustnie, 

jak również wyznaczy następcę tronu, aby było jasnym, kto przejmie władzę. Przed 

                                                           
710

 W. Beckett, Historia malarstwa. Wędrówki po historii sztuki Zachodu, Warszawa 1996, s. 58. 
711

 Ibidem, s. 58. 
712

 T. S. R. Boase,  Death, s. 119; W. Beckett, Historia, s. 74. 
713

 J. Le Goff, N. Truong, Historia, s. 106. 
714

 R. Simiński, Rycerstwo inflanckie wobec choroby i śmierci w świetle testamentów z przełomu XIV i XV 

wieku, w: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII - XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. 

Włodarczyk, Warszawa 2010, s. 49. 



212 

 

śmiercią, konając na łożu w 1558 r., król Hiszpanii Karol V Habsburg w obecności 

świadków złożył oświadczenie dotyczące ważnych dla państwa spraw: takich jak 

konieczność zakończenia schizmy papieskiej, rozporządzenia dotyczące podatków oraz 

skarbu królewskiego
715

.  

Osoby wyrażające ostatnią wolę zapisywały sposób pochówku lub specjalne 

życzenia, które mogły świadczyć o okazanej skrusze i pokorze wobec Najwyższego. 

Francuski szlachcic Philippe de Mézières (ok. 1327-1405) życzył sobie, aby po śmierci 

założono mu łańcuchy na szyi. Nie chciał być także noszonym w trumnie,                               

a wciągniętym nago przez stopy do kościoła. Na koniec jego ciało miało być 

przywiązane do deski i w taki sposób pochowane w grobie
716

. 

Czasem lęk przed śmiercią był tak duży, że nie spisywano testamentów, 

ponieważ obawiano się przyspieszenia w ten sposób końca swojego życia
717

. 

 

Wpływ zmarłego na żywych 

W średniowieczu uważano, że o nadchodzącej śmierci mogły zwiastować 

anomalie klimatyczne, lub jakieś niecodzienne zjawisko, ale również już bardziej 

uzasadnione symptomy medyczne
718

. 

Śmierć to tylko początek drogi zmarłego, o czym wiedzieli doskonale 

mieszkańcy średniowiecznej Europy Zachodniej. O śmierci należało pamiętać i być 

stale na nią przygotowanym
719

. O tym, co się stanie z człowiekiem, kiedy jego ciało 

opuści duch było w dużej mierze uzależnione od przebiegu właściwych ceremoniałów 

przejściowych. Jeśli nie zostały zachowane tradycyjne obrzędy, to można było się 

spodziewać, że zmarły wpłynie negatywnie na pozostałych mieszkańców. Jean Cloud 

Schmitt w książce Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym podkreśla, 

że „(…) umarli wracają zwłaszcza wtedy, gdy obrzędy pochówku i żałoby nie mogły 

dopełnić się w zwykłym trybie; na przykład gdy ciało topielca zaginęło i nie zostało 

pogrzebane wedle zwyczaju albo gdy morderstwo, samobójstwo, śmierć kobiety                     

w połogu, narodziny martwego dziecka zagrażają skalaniem wspólnocie żywych. 

                                                           
715
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Uważa się zazwyczaj, że tacy umarli niosą nieszczęście
720

”. Śmierć człowieka, który się 

na nią nie przygotował jest przeklęta – mors repentina et improvisa. Z tego względu 

śmierć w wyniku morderstwa, chociaż nie była spowodowana winą ofiary, to jednak 

była traktowana z taką samą pogardą, jak śmierć przestępcy
721

. 

 

Przygotowanie do śmierci 

Aby spełnić założenia idealnej, dobrej śmierci, trzeba było mieć świadomość, że 

koniec jest już bliski. Wtedy można było wydać dyspozycje, aby jak najlepiej 

przygotować się do tego, co ma nastąpić. Jak podkreśla Ariès zapiski biskupa Wilhelma 

Duranda z Mende zwracają uwagę na właściwe ułożenie ciała zmarłego. Czytamy                 

w książce pt. Człowiek i śmierć, że zmarły „(…) winien leżeć na wznak, z twarzą 

zawsze zwróconą do nieba. Z tego względu posągi przedstawiające zmarłego 

pochowanego w danym grobie były zwrócone ku wschodowi, by ciało zwrócone 

zostało w kierunku Jerozolimy
722

” (układ ciała miał być następujący: głowa powinna 

być ułożona ku zachodowi, a nogami wskazywać kierunek wschodni)
723

. 

W literackich opisach śmierci widzimy pewną prawidłowość i podobny sposób 

umierania. Kiedy chory zdawał sobie sprawę, że śmierć jest nieunikniona przystępował 

do wspomnienia ludzi i rzeczy dla niego ważnych, przypominał sobie również 

najważniejsze chwile, zupełnie jakby tworzył swoją krótką biografię
724

. Było to 

wyrazem tęsknoty i żalu za tym, co przyszło mu pozostawić na ziemi. Często taki 

monolog był wygłaszany przy bliskich, których zwoływał do swojego łoża, aby 

przekazać im ostatnie polecenia i spisać testament. Po przedstawieniu żalu za 

popełnione w życiu grzechy chory przepraszał również, za krzywdy, które uczynił 

wobec zebranych przy jego łożu ludzi, żegnał się z wszystkimi i próbował 

zadośćuczynić za swoje niechlubne czyny
725

.  
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Mistycyzm umierania 

Sam moment śmierci na tyle fascynował niektórych ludzi, że pragnęli już za 

życia doświadczyć tego mistycznego przeżycia. Dla takich ludzi to właśnie śmierć 

miała zakończyć długotrwałe oczekiwanie i przynieść pełnię bytu. To ten moment, w 

którym człowiek miał się wyzwolić z doczesnego życia, by stać się jednością z Bogiem. 

Mistycy nie uwielbiali samej śmierci, ale tego, co się za nią kryje
726

. 

Dramat Sądu Ostatecznego rozgrywał się nie podczas ponownego przyjścia 

Zbawiciela na ziemie, ale już przy łożu konającego. Był to bardzo popularny temat w 

XV wiecznych książkach o tematyce artes moriendi
727

. Utwory literackie o tej treści 

przypominały o śmiertelności każdego człowieka, niezależnie od posiadanych bogactw, 

czy sprawowanych urzędów. W tej koncepcji los ludzki przypominać miał pielgrzyma, 

który przyszedł na świat tylko po to, aby w odpowiednim czasie go opuścić
728

. 

Anna Michałek-Simińska na przykładzie opisów dotyczących śmierci królów w 

średniowiecznej Francji wymienia, jakie czynności były charakterystyczne w związku z 

ich przygotowaniem się do śmierci. Otóż monarchowie bardzo często łożyli pieniądze 

na różnego rodzaju fundacje, nadawali ziemie, uczestniczyli w praktykach dewocyjnych 

(procesje, publiczne modlitwy, sprowadzanie na dwór ludzi podziwianych za ich święte 

życie) oraz ułaskawiali więźniów. Oprócz zachowań związanych z wiarą szukano 

ratunku u lekarzy, a nawet korzystano z zabiegów magicznych i rad astrologów
729

. 

Królowie nie chcieli okazywać słabości, dlatego uciekali sie do ukrywania swojej 

choroby. Król portugalski Fernando (1367-1383) w momencie, kiedy czuł, że choroba 

się nasila, został nocą przewieziony do Lizbony, gdzie w niedługim czasie zmarł
730

. 

Śmierć była celem ludzkiego przeznaczenia. Zdawać się może, że końcem 

średniowiecza umierający zaakceptował swój los, co potwierdzać by miały publiczne 

ceremonie związane z obrządkami pogrzebowymi
731

. 
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Modlitwa 

Dla świata chrześcijańskiej Europy nieodzownym elementem ostatniej drogi 

umierającego była modlitwa. W momencie śmierci, jeśli czas na to pozwalał, konający 

wznosił ostatnie modlitwy do Boga. To samo czyniły osoby czuwające przy nim, by 

dusza opuszczająca ciało znalazła właściwą drogę
732

. We Francji, kiedy skonał ktoś z 

mieszkańców, ulicami miasta chodził duchowny, który dzwoniąc dzwonkiem 

nawoływał do modlitwy za duszą zmarłego
733

. 

 

Śmierć wyidealizowana 

Śmierć była dla człowieka czymś naturalnym. Być może z tego względu istnieje 

przypuszczenie, że jej opisy nie zawsze były zgodne z prawdziwym stanem, ponieważ 

charakteryzowały się tym samym schematem. Często była to jedynie fikcja literacka, 

ponieważ w przypadku królów nie zawsze w ostatnich chwilach uczestniczyła rodzina, 

a jedynie urzędnicy
734

. Czy jednak śmierć rzeczywiście była tak bardzo barwna, 

teatralna? Trudno jednoznacznie potwierdzić, ale warto zwrócić uwagę na to, że 

zachowania ludzkie bardzo często stanowiły wzór dla autorów dzieł literackich. Co 

więcej opisy śmierci właśnie w ten sposób wielokrotnie powtarzały się w opisach 

średniowiecznych, więc możemy przypuszczać, że był to często stosowany wzorzec 

postępowania w momencie konania. Wykreowanie ostatnich chwil życia widać bardzo 

wyraźnie na przykładzie opisów dotyczących śmierci wielu królów. O takim 

podobieństwie, wręcz schematycznym opisywaniu agonii, wspomina Anna Michałek-

Simińska w następujący sposób: „W relacjach przedstawiających okoliczności śmierci 

władcy wyróżnić można kilka stałych elementów. Obejmują one informacje na temat 

obecności osób znajdujących się przy łożu umierającego, zawierają wiadomości na 

temat formy w jakiej została przekazana władza, tzw. w postaci testamentu pisemnego              

i pouczeń dla następcy tronu. Opisane są także czynności o charakterze religijnym, takie 

jak spowiedź i ostatnie namaszczenie oraz w końcu sam fakt zgonu
735

”. 

Kiedy człowiek wiedział, że umiera starał się odpowiednio do tego 

przygotować. W tym celu prowadzone były rytuały religijne, w których uczestniczyli 
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zgromadzeni wokół umierającego ludzie – zazwyczaj rodzina i przyjaciele
736

. 

Standardową procedurą przeznaczoną na ostatnie chwile umierającego była skrucha, 

wyznanie przez niego grzechów i zadośćuczynienie win. Dopełnienie tych trzech 

składników miało pozwolić na spokojną śmierć. Była to ostatnia spowiedź, więc w jej 

obliczu grzesznik wyznawał tylko prawdę, bo tylko ostatnia skrucha mogła ochronić 

umierającego przed wiecznym potępieniem. Oprócz tego rytuału ważna była także 

modlitwa o śmierć i ostatnie namaszczenie. Również duchowni posiadali podręczniki 

wskazujące na odpowiednie zachowanie w wyniku styczności z umierającym, któremu 

należy udzielić pociechy i przygotować na nadchodzącą śmieć. Zadaniem kapłana było 

podanie choremu wiatyku. Pomimo różnic regionalnych (nie wszędzie ostatnie 

namaszczenie było praktykowane), w większości społeczeństw średniowiecznych 

zawsze chory prosił o spowiedź i podanie ostatniej komunii
737

. 

  

Najwybitniejsze dzieła literackie (wybrane przykłady) 

Utwory, które powstały końcem średniowiecza pozwalają na poznanie myśli 

artystów ówczesnego świata. Czerpali oni inspiracje z tego, co było im znane zatem 

dzieła pozwalają na odkrycie charakterystyki epoki, w której żyli. Opisując 

społeczeństwo ukazywali je w taki sposób, w jaki je widzieli. Kiedy ich tematyka 

dotykała różnych trosk i problemów, to również były to obawy, z jakimi sami mieli do 

czynienia.  

Do najbardziej interesujących dzieł ukazujących obawy ludzi późnego 

średniowiecza z pewnością należy wymienić wspomnianą już w I Rozdziale pracy 

Boską komedię autorstwa Dantego Alighieri
738

. Wędrówka przez piekło, czyściec i raj, 

ukazała czytelnikowi obraz świata, w którym egzystował autor, z problemami, którymi 

miał do czynienia, z wątpliwościami, które się rodziły w jego głowie oraz z 

namiętnościami, których doświadczył – całe spektrum wzlotów i upadków przeciętnego 

człowieka średniowiecza
739

. Podania ludowe umiejscawiały lokalizację piekła we 

wnętrzu Ziemi
740

. Właśnie tam, do tej niezbadanej dla śmiertelników przestrzeni zszedł 

autor utworu. Dzieło Dantego Alighieri pobudziło wyobraźnie literatów, którzy coraz 
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częściej próbowali zobrazować piekło, tworząc jego obraz
741

. Co bardzo ważne już na 

samym początku autor odniósł się do tego, czego obawiali się ludzie, ponieważ zejście 

do czeluści znajdowało się w ciemnym lesie. Po otchłani składającej się z dziewięciu 

kręgów oprowadził pisarza poeta Wirgiliusz. Przestrzegł autora, przed tym, co zobaczy 

w Piekle następującymi słowami: „I przeprowaǳę przez królestwo wieczne./ Tam płacz 

posłyszysz z rozpaczy wykrzykiem,/ Tam starożytne ujrzysz potępieńce,/ Co o śmierć 

drugą wołają w swej męce,/ I tych, co raǳi w płomieniu goreją/ Z cichym wytrwaniem, 

bo żyją naǳieją/ Spółobcowania z błogosławionymi
742

”. Wizja Dantego została 

umieszczona na fresku w Katedrze Santa Maria del Fiore we Florencji. Autor tego XV 

wiecznego dzieła, włoski malarz Domenico di Michelino (1417-1491), ukazał los 

grzesz 
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Ilustracja 12 

Fragment fresku ukazujący Dantego trzymającego kopię Boskiej komedii obok wejścia do Piekła, 

Domenico di Michelino, La Divina Commedia di Dante, autor nieznany, Godziniki Rohan, 1465, 

Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Florencja, Włochy 
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grzeszników, którzy nadzy zstępują do piekła. Jak widzimy na Ilustracji 12, przerażeni 

ludzie podążają za demonem z proporcem, który prowadzi ich do ognistej otchłani. Jest 

to dramatyczny pochód otwarty i zamknięty przez istoty piekielne. Przerażone postacie 

wiedzą zapewne, że nie ma już dla nich ratunku. 

Twórczość pochodzącego również z Italii Francesco Petrarki znacznie 

wyprzedzała epokę, w której żył. Był autorem, który jako jeden z pierwszych sięgnął do 

bogactwa płynącego ze starożytnej literatury. Najsłynniejszym utworem Petrarki są tzw. 

Listy, wiersze poświęcone tajemniczej Laurze. Pod wpływem miłości, którą darzył tę 

kobietę napisał Wiersze ku czci Laury żywej. O ciężkich, budzących trwogę czasach, w 

których żył najlepiej dowodzi kolejny wiersz pt. Wiersze ku czci Laury umarłej. Otóż 

tytułowa bohaterka zmarła w 1348 r. na dżumę, która w tym czasie dziesiątkowała 

ludność Europy. Tematem utworów Petrarki była głównie miłość (do Boga, człowieka 

do człowieka). Wiele miejsca w swoich rozważaniach autor poświęcał również 

potrzebie nawrócenia i pokornego postępowania. Uważał, że jest to element potrzebny 

w każdym ludzkim czynie, co skłoniło go do krytyki ówczesnych uczonych 

przyrodników, którzy chcieli poznać tajniki natury
743

. W jego utworach znalazły się 

również rozważania o śmierci. Nie przedstawiał jej jak większość autorów w sposób 

przerażający, lecz nieco łagodniej, jako kobietę w czarnej sukni, która przychodzi nie z 

nienawiści, lecz przez wzgląd na odwieczny rytm świata
744

. W wierszu pt. Quand'io son 

tutto vòlto in quella parte wyraził przerażającą prawdę o tym, że przed śmiercią nie ma 

ucieczki. Potwierdzają to słowa poety: „(…) O serce boję się, bo śmierć je toczy/ I 

bliski koniec życia mego czuję, / Idę jak ślepy, który stracił oczy. / Nie wiem, gdzie 

znajdę, a jednak wędruję. / Tak przed ciosami śmierci wciąż uciekam, / Lecz nie tak 

szybko, aby pożądanie / Za mną nie biegło, wierny cień człowieka (…)
745

”. 

Temat epidemii dżumy był także inspiracją dla Giovanniego Boccaccio
746

, 

którego twórczość również wyprzedzała epokę, w której żył
747

. W dziele pt. Dekameron 

tuż obok tragedii znalazło się miejsce na opisanie ludzkich namiętności i miłość. Tak 
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właśnie musiało wyglądać życie w czasie wielkiej epidemii
748

. Świat przedstawiony            

w utworze dotyczy dwóch tygodni życia na wsi dziesięciu florentyńczyków. Spędzają 

oni czas na spacerach, dyskusjach, opowieściach i zabawie. Pomimo tego błogiego 

czasu panująca wszędzie choroba odnajduje również bohaterów tego utworu, których 

czekał tragiczny koniec
749

.  

 

Pisarze z chęcią sięgali do motywu rozmowy ze zmarłym już po jego śmierci, 

który miał przemawiać do człowieka żyjącego, jako „głos zza grobu”. Chociaż 

umiejętność mówienia nieboszczyka wzbudza podejrzenie, to jednak Jean - Clude 

Schmitt wyjaśnia ten proceder za pomocą jednego z przytoczonych średniowiecznych 

opowiadań. W książce pt. Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym 

czytamy następujące słowa: „Duch Wita z Corvo sam tłumaczy, skąd bierze się u niego 

głos. Kiedy przeor Gobi pyta go: „W jaki sposób możesz mówić, nie masz przecież ani 

ust, ani języka, które są narzędziami mowy?”; duch odpowiada, że w żywym ciele język 

nie może mówić sam z siebie. Jest tylko narzędziem duszy, w której są zgromadzone 

wszelkie zdolności, w tym mówienia. Tak więc, gdy dusza jest oddzielona od ciała, 

może mówić bez trudu, podobnie jak bezcielesne anioły
750

”.  

 

Podręczniki dobrego umierania 

Autorzy dzieł późnośredniowiecznych z chęcią sięgali do tematyki kresu 

ludzkiego życia. Bogata liczba utworów skłania nas do podziału na pewne grupy 

tematyczne. Do jednej z nich przyporządkować można te, w których autor prowadzi 

rozważania o śmierci, kolejnymi są traktaty Contemplus Mundi, czyli tzw. pogarda dla 

świata doczesnego. Jeszcze inną grupę dzieł stanowiły te o tematyce Vado Mori, co              

z języka łacińskiego moglibyśmy przetłumaczyć, jako idę ku śmierci. Wśród utworów 

popularne były również dialogi żywych ze zmarłymi lub z samą Śmiercią. Jeszcze 

innym motywem literackim były Triumfy Śmierci (znane w dużej mierze z utworów 

Petrarki), ukazujące zwycięstwo śmierci nad człowiekiem
751

. Na skutek głoszonych 

kazań i nawoływań do pokuty powstawały utwory o tematyce Memento Mori („pamiętaj 

o śmierci”). Było to przypomnienie, by pamiętać o nieuchronności śmierci oraz 
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napomnienie do dobrego życia. Co za tym idzie człowiek powinien więc być zawsze            

w gotowości na śmierć. Aby tego dokonać nieodzowna była zmiana, często grzesznego 

życia, na bardziej pobożne
752

.  

Popularnym dziełem z 1339 było Horologium Sapientiae autorstwa 

niemieckiego dominikanina Henrego Suso (1295-1366). Utwór nawiązywał do tematyki 

przemijającego życia i odpowiedniego przygotowania się do śmierci przy pomocy 

świętych oraz Maryi Dziewicy. Horologium Sapientiae zostało napisane w języku 

łacińskim, ale stało się popularne w Europie za sprawą tłumaczenia dominikańskiego 

mnicha Jeana de Souhaube z  1389 roku tekstu na język francuski . Następnie dzieło 

zostało przetłumaczone w XV wieku na inne języki, w tym także na niemiecki, włoski i 

polski. Tłumaczenie krążyło razem z kazaniami Jeana Gersona. Przekłady dawały także 

możliwość dodania ilustracji będących najlepszym komentarzem do tekstu. Warto 

podkreślić, że łacińskie teksty Horologium były rzadko ilustrowane, natomiast 

większość przekładów francuskich, które oblicza się na około 63 rodzaje, były 

wzbogacone ilustracjami
753

. W jednym z tych dzieł, znajdującym się w Bibliotece 

                                                           
752

 S. Drogoś, Człowiek, s. 74; Cz. Pirożyńska, Łacińska „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”. 

Dialogus magistri Polycarpi cum morte, Warszawa 1966, s. 79. 
753

 A. Kinch, Imago, s. 35-36. 

Ilustracja 13 

Sąd Ostateczny, Henry Suso, Horologium Sapientiae, autor nieznany, XV w., Royal Library MS IV 111 

f.. 46v, Bruksela, Belgia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

https://scholar.harvard.edu/files/rozenski/files/suso_brussels_ms_iv_111_final.pdf (dostęp: 17.09.2019) 
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Królewskiej w Belgii (Ilustracja 13) została ukazana wizja Sądu Ostatecznego. Obraz 

przerażający szczególnie z tego względu, że wizja artysty ukazała zatrważającą, bardzo 

zaciekłą walkę o duszę zmarłych, która rozgrywa się pomiędzy aniołami, a diabłami. 

Wychodzące z grobowców dusze proszą tronującego Chrystusa o łaskę, natomiast tuż 

pod jego stopami diabeł próbuje przekonać do swoich racji z pomocą tego, co zostało 

już napisane w Piśmie Świętym. Anioł u stup Chrystusa także próbuje walczyć, o dusze, 

ale czasem bezskutecznie. Dramat sytuacji potwierdza próba jednego z aniołów, aby 

powstrzymać duszę, która już powoli jest wciągana do paszczy piekła.  

Dominikanin John Bromyard w XIV wieku napisał podręcznik, który miał być 

pomocą w nauczaniu. Dzieło zatytułowane Summa Praedicantium zawiera zbiór 

wcześniejszych pism i co najważniejsze dla naszych rozważań, składa się z bardzo 

wielu napomnień związanych z grzesznym życiem, które wiedzie do potępienia. 

Gromadzenie dóbr materialnych miało być nic nie warte, ponieważ człowiek na koniec 

trafi do dołu w ziemi, gdzie nie przydadzą się jego bogactwa. Autor nie szczędził gróźb 

pod adresem tych, którzy korzystają z życia. Już po raz kolejny wymieniona została 

łaźnia, która pojawiła się, jako miejsce, zbytnio gloryfikujące ludzką urodę. Po śmierci 

nie będzie pachnącego z łaźni ciała, będzie za to czuć rozkładające się zwłoki. Nie 

będzie miękkiego łóżka, pięknej żony, tłumu zachwyconych poddanych, nie będzie 

śmiechu, zabaw, będzie płacz i wieczne cierpienie. Nietrudno zauważyć, że upomnienia 

skierowane są do najbogatszych, ponieważ oni mogli najpełniej korzystać z wygód 

doczesnego życia
754

.  

Oczywiście nie jest to podział bezwzględny. W swojej twórczości autorzy 

wykorzystywali i łączyli ze sobą wspomniane tematyki. Powstawały więc dzieła, które 

konsolidowały ze sobą wiele poglądów filozoficznych oraz religijnych w jednym 

miejscu
755

. Do naszych czasów pozostało sporo utworów, z treści których możemy 

poznać obawy średniowiecznego społeczeństwa. Warto jednak podkreślić, że te utwory 

miały funkcję dydaktyczną. Często tekst był jedynie komentarzem do umieszczonego 

wizerunku. Słowa stanowiły przypomnienie o śmierci, czasem upomnienie skierowane 

do ludzi jeszcze żyjących wypowiadał zmarły lub nawet sama spersonifikowana śmierć. 

Czasem na jej nawoływania do pokuty odpowiadał zmarły, który przyznawał się do 
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popełnionych grzechów i upominał tym samym żyjących, żeby nie popełniali jego 

błędów
756

.  

Do jednych z najstarszych utworów należy Legenda o trzech żywych i trzech 

zmarłych datowana na przełom XII-XIII wieku
757

. Wywiera wrażenie przez wzgląd na 

poruszoną tematykę. Podczas podróży trzej piękni i bogaci młodzieńcy spotykają trzech 

umarłych. Nie tylko sama sytuacja budziła przerażenie, ale także nawoływanie 

napotkanych umarłych do pokuty. To nagłe zetknięcie z zaświatami przypomniało 

młodym o kruchości ludzkiego życia oraz ulotności dóbr materialnych. Nie dziwi zatem 

fakt, że w sytuacji zderzenia z realnym przeznaczeniem każdego człowieka również             

i młodzi, pełni wigoru chłopcy przyrzekają rychłą poprawę swoich postępowań
758

. 

Człowiek chętnie przywiązywał się do wszystkich przywilejów życia ziemskiego, 

dlatego napomnienia, które wykorzystują przedstawioną w dziełach makabrę pozwalały 

przedstawić problem ludzkiej próżności w bardziej dosadny sposób
759

.  

Podobnym utworem dotykającym tematyki śmierci jest anonimowy wiersz 

Dialogus mortis cum homine. W dziele tym poznajemy bezimiennego człowieka,                   

o którym nie wiemy nic więcej. Mógł to zatem być przedstawiciel każdego zawodu, 

stanu, co więcej nie wiemy czy jest to młoda, czy starsza osoba. Prawda, którą 

przekazuje jest jednak ponadczasowa, ponieważ zawarta w utworze wizja nadchodzącej 

śmierci przeraza każdego czytelnika
760

. 

Kolejnym przykładem literatury tego typu jest Taniec śmierci pochodzący                    

z 1445 roku. Jest to wiersz o budowie dwuwierszowej, gdzie opisane zostały monologi 

dwudziestu czterech przedstawicieli różnych stanów. Wszystko to zachowało się nie 

tylko w języku łacińskim, a także w czterowierszowym tłumaczeniu na język 

niemiecki
761

. W utworach typu Danse Macabre często łączono formę pisaną z jej 

wizualnym odpowiednikiem, który był komentarzem do udzielanych w tekście 

wskazówek. Dzieła Danse Macabre ukazywały śmierć przychodzącą do każdego 
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człowieka. W ostatecznym rozrachunku moment śmierci był osobistą syntezą 

uczynków, która łączyła społeczną tożsamość i duchowe przeznaczenie
762

. 

 

Średniowieczne dzieła omawiające sztuki dobrego umierania 

Wśród wymienionych powyżej tematów na osobne omówienie zasługuje cykl 

traktatów Ars moriendi „sztuki umierania” oraz Artes bene moriendi „sztuki dobrego 

umierania” popularnych na przestrzeni XIV - XV wieku. Chociaż dzieła tego typu 

powstawały już wcześniej to jednak dopiero po epidemii dżumy nabrały nowego 

bardziej gwałtownego charakteru. Nic bardziej nie przemawiało do ludzi niż to, czego 

sami doświadczali
763

. Omawiane utwory były traktowane, jako instrukcje pokazujące 

należytą drogę przygotowania się do śmierci, by na końcu ziemskiej wędrówki dostąpić 

zbawienia. Do najstarszych traktatów należy pochodzący z 1408 roku Opusculum 

tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi autorstwa 

kanclerza paryskiej Sorbony, Jana Gersona (1363-1429). Kolejne dzieło autorstwa 

kardynała Dominika z Capraniki (1400-1458) pt. Zwierciadło sztuki dobrego umierania, 

o pokusach, karach piekielnych, pytaniach do konających i o różnych modlitwach, jakie 

winny być odmawiane dla ich zbawienia powstało ok. 1452 roku
764

. Co najważniejsze 

utwory te porównywały śmierć do sztuki. Co więcej nie dotyczyły, jak bywało to 

wcześniej, całej społeczności, ale jednostki. W opisywanych traktatach losy człowieka 

po śmierci rozgrywają się tuż przed oddaniem przez niego ostatniego tchnienia. Nie jest 

więc przesądzone, że dusza dostąpi zbawienia. Człowiek umierający miał świadomość 

tego, gdzie zmierza, musiał ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, a więc 

postępować we właściwy sposób.  

Zazwyczaj w utworach opisujących moment śmierci osoba umierająca nie jest 

osamotniona, ponieważ wokół łóżka zbierali się najbliżsi, rodzina, sąsiedzi, 

przypadkowe osoby. Centrum tego zgromadzenia był konający, który wydawał ostatnie 

polecenia, jak również żegnał się z obecnymi. W traktatach artes moriendi nad głową 

umierającego toczyła się walka o jego duszę, którą tylko on mógł dostrzec
765

.  
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Poezja 

Poeci nie przekazywali moralizatorskich treści, ale przedstawiali rzeczywistość 

w taki sposób, w jaki sami ją postrzegali. Byli świadomi kruchości człowieka. Z tego 

względu często podkreślali, że człowiek jest tylko szkieletem. Co więcej robaki, które 

zżerają zwłoki, najczęściej nie pochodzą z ziemi, ale rodzą się we wnętrzu 

rozkładającego ciała
766

. 

Życie bywało kruche i nieprzewidywalne, ta prawda stała się częstym tematem 

dzieł sztuki i literatury. Życie na Ziemi posiadało wiele przywilejów, ale nigdy nie było 

wiadomo jak potoczy się ludzki los. Wiersz znajdujący się XIII wiecznym zbiorze 

utworów poetyckich Carmina Burana zatytułowany Fortuna Imperatrix mundi opisuje 

jak los potrafi drwić z człowieka i bawić się jego życiem. W jednej chwili z 

szczęśliwego życia można było stracić wszystko, z drugiej w kolei los mógł się 

uśmiechnąć do człowieka i obdarować go szczęściem lub bogactwem, a czasem jednym 

i drugim
767

. 

 

Godzinki 

Modlitewniki, które rozpowszechniły się na przestrzeni XIV-XV wieku 

stanowiły cenne źródło wiedzy o obawach średniowiecznych. Otóż umieszczone tam 

modlitwy i ilustracje do tekstu pokazywały, przed czym chcieli się uchronić ówcześni 

ludzie. Warto podkreślić, że kapłani modlili się na brewiarzach, natomiast godzinki 

zostały przeznaczone dla ludzi świeckich. Zazwyczaj miały taką samą strukturę. 

Znajdowały się w nich psalmy, modlitwy i teksty religijne. Godzinki zazwyczaj 

zaczynały się kalendarzem, który był ilustracją znaku zodiaku dla danego miesiąca oraz 

czynności wykonywanych w tym czasie. Następnie umieszczane były wybrane 

fragmenty Ewangelii, kolejno modlitwy do Matki Bożej oraz cała seria pobożnych 

tekstów na każdą godzinę (stąd nazwa opisywanych książeczek do nabożeństwa)
768

. 

Poszczególne przykłady godzinek zostaną omówione w rozdziale kolejnym przez 

wzgląd na umieszczone w nich ilustracje.  
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4.4 Śmierć naturalna 

 

Jak już zostało wspomniane w niniejszej pracy końcem średniowiecza 

społeczeństwo Europy Zachodniej było w większości chrześcijańskie, więc idea śmierci 

stanowiła nierozłączne powiązanie z wyznawaną wiarą. Ufność w triumf Chrystusa nad 

śmiercią sprawiła, że śmierć fizyczna stawała się nie kresem, a jedynie początkiem 

życia wiecznego. Z tego powodu każdy chrześcijanin wierzył, że powinien oczekiwać 

na śmierć z radością, z entuzjazmem, jakby oczekiwał nowych narodzin
769

.  

Śmierć naturalna nie była powszechna w świecie średniowiecza, ponieważ 

ludzie umierali z powodu epidemii, na skutek działań wojennych, jako ofiary 

przestępstw oraz z powodu nieszczęśliwych wypadków. Każdy wymieniony rodzaj 

śmierci dotyczył rozłąki z tym światem w wyniku czynników zewnętrznych, więc nie 

możemy ich zaliczyć do śmierci naturalnej. Pożegnanie się ze światem w sposób 

niewywołany czynnikami zewnętrznymi mógł być śmiercią szczęśliwą, ale 

niekoniecznie idealną. W życiu wykształconym przez model świętego istniała jednak 

obawa, że naturalna śmierć, pozbawiona cudów nie wystarczy do zbawienia. Istniały 

różne wzorce śmierci idealnej, ale właśnie uświęcony moment zakończenia życia 

świętego, tuż obok zgonu rycerza, był w średniowieczu najbardziej popularny.             

W opisach hagiograficznych bardzo powszechnych w średniowieczu ludzie mogli 

dostrzec ideał, do którego należało dążyć. Moment śmierci świętego był otoczony 

cudownymi wydarzeniami, ponieważ z życiem żegnał się boży posłannik, ten który już 

za życia spełnił swój obowiązek wobec Stwórcy. Warto podkreślić, że cuda świętych 

dotyczyły zazwyczaj śmierci nienaturalnej: "Na 63 tego typu wypadki w Złotej 

Legendzie nieomal połowa 25 (45 procent) - cofa skutki nagłej śmierci, a najbardziej 

skuteczni w tej kwestii są święci najpóźniejsi (ci z XIII wieku): najczęściej ożywiają 

topielców, ale też tych, których przywalił dom, jak również dziecko, które wpadło z 

okna, młodzieńca pogryzionego przez psy i tego, który wpadł do studni; miłosierdzie 

spotyka także zabitego rycerza, a nawet dopiero co powieszonego złoczyńcę. Z kolei 

choroby stanowią tu jedynie 12 procent
770

". 
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Ludzie zdawali sobie sprawę z nieuchronności kresu życia. Niezależnie od tego, 

jakiego statusu społecznego była dana osoba, każda stawała przed oblicze śmierci, nie 

było przed nią ucieczki
771

. 

 

Śmierć podczas porodu 

W średniowieczu medycyna nie stała na wysokim poziomie, więc podejrzewać 

można, że panował strach związany z porodem. Istniało bowiem zagrożenie życia 

dziecka, jak również kobiety. Według Minoisa większa ilość kobiet zmarła na skutek 

powikłań związanych z porodem niż z powodu epidemii, które nękały Europę na 

przestrzeni XIV – XV wieku
772

.  

Śmiertelność noworodków także była bardzo duża
773

. Strata dziecka była dużym 

szokiem dla rodziców. Starano się zrobić dosłownie wszystko, by ocalić swoje 

potomstwo. Oprócz modlitw z prośbą o ochronę potomstwa rodzice gromadzili obrazy 

święte lub przedmioty, które mogłyby uchronić od najgorszego. W celu wyproszenia 

łask dla dzieci wyruszano także na pielgrzymki do miejsc świętych. Co równie ważne 

dbano o chrzty, ponieważ dziecko, które nie przeszło tego rytuału religijnego nie mogło 

wejść do nieba
774

. Zapewne z tego właśnie powodu znane są opisy pochodzące z końca 

XIV wieku tzw. cudownych chrztów. Polegały one na tym, że rodzice zabierali swe 

martwe dzieci do specjalnych sanktuariów, gdzie miały ożywić się na krótką chwilę, 

która pozwała na ich chrzest. Sanktuaria takie miały istnieć na obszarach Francji, 

Belgii, Szwajcarii, południowych Niemczech, Austrii i północnych Włoch, ale nie 

zyskały nigdy aprobaty papiestwa. W liście do Kurii Rzymskiej w 1486 r. biskup 

Konstanty poprosił o pozwolenie na ukaranie 2000 kobiet, które przynosiły zmarłe 

dzieci do sanktuarium, by ochrzcić je już po śmierci. Próby domowego pochówku 

dzieci w późnośredniowiecznej Anglii mogą świadczyć o trosce rodziców o ich życie 

pozagrobowe. Może to jednak być również oznaką wierzenia w magiczną moc 

niemowlęcych włoków, które miały według ludowych wierzeń dać rodzinie ochronę 

przed nieszczęściami i zwiększyć płodność w rodzinie
775

. 
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Przepisy soborowe z przełomu XIII i XIV wieku nakazywały wycinanie dzieci z 

łona zmarłych matek, aby nie spoczywały w tym samym miejscu przez brak 

wymaganego chrztu. W XV wieku praktyki zostały zmienione, ponieważ znane są 

przykłady z Anglii potwierdzające, że kobiety, które zmarły podczas porodu 

spoczywały wraz ze swoimi nienarodzonymi dziećmi
776

. Czasami jednak strach przed 

osobami zmarłymi w traki sposób był tak duży, że społeczeństwo próbowało się jakoś 

zabezpieczyć przed powrotem tych dusz zmarłych na ziemię. Aby udaremnić powrót 

przebijano kołkiem matkę zmarłą podczas porodu oraz zwłoki nieżywych dzieci
777

. 

 

Śmierć dzieci 

Każda śmierć bliskiej osoby wprowadzała w życie opłakującego żal, 

umartwienie. To poczucie utraty było jeszcze większe, kiedy rodzice tracili swoje 

dzieci. Jedynym pocieszeniem była głoszona nauka Kościoła, ponieważ dawała nadzieję 

na ponowne spotkanie w niebie
778

. Jakie były obrzędy pogrzebowe związane ze 

śmiercią dzieci? Otóż wszystko uzależnione było od tego, czy dziecko przed śmiercią 

zostało ochrzczone, czy jednak nie udało się dopełnić tego sakramentu. Dzieci, które 

zmarły bez chrztu nie należały do społeczności wiernych i nie mogły dostąpić 

zbawienia. Co za tym idzie nie mogły być pochowane na poświęconej ziemi. Aby 

poradzić sobie z tym problemem Kościół wprowadził możliwość udzielenia chrztu 

dziecku nawet, jeśli nie było się kapłanem. Pierwsze niemieckojęzyczne rozporządzenia 

dla położnych pochodzące z XV wieku nakazywały udzielenie chrztu w nagłych 

wypadkach. Warto zauważyć, że dopełnienie obrzędów i rytuałów pogrzebowych było 

odzwierciedleniem uporządkowanego światopoglądu, gdzie należało zadbać o przejście 

duszy z jednego miejsca (ziemi) do drugiego (piekło, niebo, czyściec)
779

.  
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4.5 Nagły zgon 

 

Ludzie, którzy zmarli nienaturalnie mogli powrócić jako zjawy. Co prawda 

problem ten został już szerzej opisany w poprzednim rozdziale, ale warto zwrócić 

uwagę jeszcze na jedną kwestię. Zastawiającym jest fakt, dlaczego się ich obawiano, 

skoro były to jedynie dusze? Otóż uważano, że zjawy nie powinny posiadać ciała, ale 

jednak mogły być skazane na ziemską pokutę. Wtedy potrafiły wykorzystać pewne 

znamiona cielesności, między innymi potrafiły oparzyć człowieka, którego chciały 

skrzywdzić
780

. 

Niespodziewana, nagła śmierć (z j. łacińskiego mors repentina) uznawana była 

za haniebną z tego względu, że nie pozwalała się odpowiednio przygotować się do 

kresu ziemskiej wędrówki. Co więcej burzyła ona porządek świata, do którego ludzie 

byli przyzwyczajeni. Brak możliwości przygotowania się do śmierci sprawiał, że ten 

rodzaj zgonu był groźny, wstydzono się okoliczności takiego pożegnania się z tym 

światem. W dodatku, jak podkreśla Philippe Ariès, była bezsensowna, ponieważ 

przypadkowa. A co więcej mogła być konsekwencją gniewu Bożego
781

. Myśl o nagłym 

odejściu z tego świata przerażała, ponieważ nie dawała pewności, kiedy nadejdzie 

godzina zgonu oraz nie pozwalała na oczyszczenie się z grzechów, a dla chrześcijanina 

była to wręcz myśl niepojęta. Strach przed nagłą śmiercią sprawił, że końcem 

średniowiecza dołączono do litanii skierowanej do Wszystkich Świętych również 

prośbę o zachowanie od nagłej i niespodziewanej śmierci
782

.  

W poprzednim rozdziale omówione zostały przyczyny, które spowodować 

mogły nagły zgon. Warto przypomnieć, że impulsem takiego zakończenia ziemskiej 

wędrówki mogły być niespodziewane wyładowania atmosferyczne. Znany jest 

przypadek z 1409 roku, gdzie w Paryżu podczas burzy z piorunami jeden mężczyzna 

został uderzony piorunem i zmarł, natomiast drugi ocalał wychodząc z wydarzenia bez 

najmniejszego szwanku. Innym sugestywnym przykładem jest przypadkowa śmierć 

księżnej Marii z Burgundii (1457-1482), która zginęła w nieszczęśliwym wypadku 

podczas łowów, które wydawać by się mogły bezpieczną i dobrze zorganizowaną 
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rozrywką. Jej śmierć, była później ukazywana symbolicznie, gdzie za nią podążała na 

koniu śmierć uzbrojona we włócznię
783

. 

Sposób śmierci, którego obawiano się w średniowieczu, to nie tylko śmierć 

nagła, bezsensowna, ale również taka, która dokonała się w samotności, bez 

odpowiednich obrzędów. Jak czytamy w książce Philippa Ariès pt. Człowiek i śmierć: 

„Śmiercią szkaradną i nieprzystojną jest (…) również śmierć potajemna, bez świadków 

i obrzędów, podróżnego w drodze, topielca w rzece, nieznajomego, którego zwłoki 

znaleziono na skraju pola, a nawet sąsiada niespodziewanie rażonego gromem. Nie 

miało znaczenia to, że w niczym nie zawinił: nagła śmierć naznaczała go piętnem 

przekleństwa
784

”. Z opiniami tymi Kościół próbował walczyć, ale zdania na ten temat 

również były podzielone. W XIII wieku biskup Durand z Mende (1230-1296) 

nawoływał do chrześcijańskiego pochówku osób, które zmarły nagle, ponieważ 

pożegnały się ze światem z woli Boga, pomimo tego, że nie było wyjaśnionej 

przyczyny zgonu. Ten sam biskup zaznaczał jednak, że pochowany może być, ten, 

który nie zamierzał nikomu szkodzić (zmarł podczas gry w piłkę albo kule), natomiast 

w dalszym ciągu pochówku należy odmawiać osobie, która zmarła na skutek czarów, 

podczas „(…) cudzołożenia, kradzieży albo pogańskiej gry, to znaczy każdej gry                    

z wyjątkiem turnieju rycerskiego (…)
785

”.  

Strach budziła każda śmierć potajemna, w samotności, która dokonała się bez 

wymaganych obrzędów (m.in. w wyniku katastrof naturalnych, niebezpieczeństw 

przyrody, podróży). Obawiano się samobójców, a nawet dzieci, które zmarły 

nieochrzczone, chociaż współcześnie wydawać by się mogło, że jest to najbardziej 

niewinna z możliwych śmierci, ponieważ dotyczy najmniejszych istot stworzonych 

przez Boga. Uważano, że nieochrzczone dziecko po śmierci staje się duchem, które 

błąkając się po świecie może zaszkodzić także żywym. W dodatku ciała takich 

maleństw mogły być skutecznie wykorzystywane przez czarownice, które wykonywały 

swoje nieczyste praktyki
786

.  

W XIII wieku w Złotej Legendzie ujawnione zostały sposoby śmierci 

męczeńskiej, która w dużej mierze była obecna w tym wieku. Ponadto znajdziemy tam 

cały szereg rodzajów śmierci, której należy się wystrzegać: była to choroba, śmierć                         
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w wyniku szaleństwa innych lub ofiara demonów oraz każda nagła, okrutna śmierć:               

w płomieniach, w morzu, na skutek upadku z konia, jak również samobójstwo (zła 

śmierć potępieńców). W Kronice Montaillou opisującą życie i zagładę ruchu 

katarskiego w późnym średniowieczu, wymienione zostały również inne 

niebezpieczeństwa, choroby, które mogły doprowadzić do śmierci. Były to: biegunka, 

zatrucie flaczkami, krwioplucie, padaczka, wścieklizna, skrofuły, fistuły, wrzody                     

i ropienie, ogień świętego Antoniego, trąd
787

. 

Władcy, biskupi, inni ludzie dzierżący władzę, czy posiadający znaczny majątek 

narażeni byli na śmierć z rąk zdrajców i wynajętych skrytobójców
788

. Waśnie w rodach 

królewskich i dążenia do objęcia tronu sprawiały, że starano się pozbyć rywalów w tak 

haniebny sposób. W roku 1407 Jan Bez Trwogi zlecił zabójstwo Ludwika Orleańskiego, 

po czym sam zginął na skutek zdrady w 1419 roku na moście Montereau, gdzie miało 

dojść do uroczystego spotkania. Te wzajemne morderstwa nie zażegnały konfliktu,                  

a jeszcze bardziej go zaogniły wywołując falę zabójstw po stronach zwolenników obu 

książąt
789

. 

Jakkolwiek mógłby zginąć człowiek, jedno było pewne, najbardziej lękał się on 

okrutnej śmierci
790

. Widać to wyraźnie we wznoszonych modlitwach, w intencjach 

odprawianych liturgii, w zapiskach testamentalnych oraz w dziełach literackich, które 

były odbiciem poglądów ludzi późnego średniowiecza. Śmierć niespodziewana mogła 

być przyczyną pozostania zmarłego wśród żywych, ponieważ uniemożliwiała 

dokonanie odpowiednich rytuałów, a więc nie zabezpieczała duszy przed powrotem na 

ziemię
791

. Co więcej jeszcze gorszy los był tych ludzi, którzy zmarli nagle - mogli oni 

trafić prosto do piekła.  

 

Kary dotyczące pochówku zmarłych 

Podczas wojen starano się zademonstrować wyższość wygranych nad 

przegranymi w odmówieniu zabitym uświęconego pochówku. Podczas wojen 

domowych w Paryżu ciało hrabiego Bernarda VII z Armagnac (1360-1418) zostało 

porzucone "na wielkim wysypisku śmieci". Dopiero w roku 1436 jego kości ponownie 

                                                           
787

 M. Vovelle, Śmierć, s. 51 - 53. 
788

 J. Bumke, Courtly Culture, s. 3. 
789

 J. Huizinga, Jesień, s. 49. 
790

 M. Vovelle, Śmierć, s. 52.  
791

 M. Korpiola, A. Lahtinen, Cultures, s. 1 



231 

 

pochowano w pobliskim kościele. W taki sposób starano się również traktować zwłoki 

przestępców, którzy popełnili szczególnie obrzydliwe zbrodnie. Pozostawienie zwłok 

na publiczny widok było rodzajem kary. Warto podkreślić, że inaczej traktowano ciała 

przestępców płci męskiej, a inaczej żeńskiej. Martwe ciała mężczyzn pozostawiano, 

jako znak ostrzegawczy dla innych. Kobiety natomiast były zazwyczaj palone lub 

zagrzebywane w ziemi. Uważano ciała niewiast za nieczyste, a więc pozostawienie ich 

ciał publicznie mogło przynieść jeszcze więcej niekorzyści. W Anglii funkcjonowały 

specjalne cmentarze dla przestępców
792

.  

 

Transport zmarłych 

Wydana 27 września 1299 roku przez papieża Bonifacego VIII bulla Derestande 

feritatis świadczy o zwyczaju dzielenia ludzkich zwłok na części, aby oddzielić kości 

od tkanek miękkich. Skoro opowiedział się w tym zakresie papież musiała to być 

popularna praktyka. Czemu miała służyć? Otóż ciało zmarłego ćwiartowano,                           

a następnie obgotowywano, aby móc oddzielić kości, które następnie można było łatwo 

przetransportować do planowanego miejsca pochówku. Ciała niektórych świętych, jak 

również królów były w ten sposób przygotowane do przetransportowania. Wśród nich 

za przykład posłużyć mogą sylwetki św. Tomasza z Akwinu (1225-1274) oraz Filipa III 

Śmiałego (1245-1285). Pomimo wprowadzonego zakazu praktyka ta nadal 

obowiązywała w późnym średniowieczu zazwyczaj wśród osób wpływowych. Jeden                

z angielskich szlachciców, Sir Robert Harling, zmarł we Francji w 1435 roku podczas 

prowadzonej wojny. Jego ciało przygotowano do transportu obgotowując, a następnie 

oddzielając od kości, aby mogły być przetransportowane do ojczyzny do kościółka                  

w East Harling w hrabstwie Norfolk. Oddzielenie ciała od kości miało także inny cel – 

pozwalało na przygotowanie relikwii z ciał osób uznawanych za święte
793

.  

 

Brak obrządków 

 Nagły zgon wskutek choroby wymuszał zmianę standardowych rytuałów 

pogrzebowych. Strach przed rozprzestrzenianiem się choroby był tak duży, że stosy 

trupów usuwane były bez zachowania tradycyjnych ceremonii. Kiedy ludzie umierali 
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tak szybko, że nie było wiadomo gdzie ich pochować zazwyczaj decydowano się na 

duże zbiorowe mogiły, jak to miało miejsce w Paryżu w 1418 roku
794

. 

 

 

4.6 Rytuały i obrzędy związane ze śmiercią 

 

Najważniejszym elementem w całym procesie umierania pozostawała kwestia 

odpowiedniego przygotowania się na odejście w zaświaty. Kiedy ktoś umierał, osoby             

z jego toczenia musiały uznać stratę, która nastąpiła i rozpocząć rytuały pogrzebowe. 

Ostatnie pożegnanie umożliwiało rodzinie poradzenie sobie z żalem i przystosowanie 

do nowych ról związanych z tą zmianą
795

. Ewa Reimers z Uniwersytetu Uema w 

Szwecji w artykule pt. Death and identity: graves and funerals as cultural 

communication podkreśla, że rytuały pogrzebowe pozwalały na wypełnienie luki, która 

powstaję pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Co więcej wypełnienie 

tradycyjnych obrządków krok po kroku sprawiało, że uczestnicy tych rytuałów 

budowali indywidualną oraz zbiorową tożsamość. Zgromadzeni wokół zmarłego 

poprzez sposób, który wybrali na ostatnie pożegnanie pokazywali, kim są i do jakiej 

zbiorowości przynależą
796

. 

Konający przed swoją śmiercią często zapisywali w testamentach duże sumy 

pieniędzy na budowę: szpitali, przytułków dla sierot, a także fundacje kaplic, ołtarzy                 

i paramentów kościelnych. Czasem były to sumy w postaci jałmużny dla 

najbiedniejszych, a w innych przypadkach fundowanie i oddanie do użytku dzieł sztuki 

lub literatury, jak również pomników, czy innych środków trwałych. Przeznaczone na 

różne cele pieniądze i darowizny miały być sposobem zadośćuczynienia za życie 

ziemskie (popełnione grzechy) dając nadzieję zbawienia, stawały się materialną 

przepustką do nieba. Były również rodzajem zapewnienia sobie obecności po śmierci 

oraz przedłużenia własnego życia w pozostawionych przez siebie dziełach miłosierdzia 

i pobożności
797

.  
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Scena umierania i tego, co się działo podczas tego procesu została 

przedstawiona m.in. w Brewiarzu Grimani, który znajduje się aktualnie w Bibliotece 

Marciana w Wenecji. 

 

Pogrzeb 

 Rytuały pogrzebowe miały dopilnować, żeby dusze zmarłych trafiły we 

właściwe miejsce i nie pozostały na ziemi. W tym celu potrzebny był czas na 

odpowiednie ubranie i przygotowanie ciała zmarłego. Zazwyczaj pogrzeb był 

organizowany w przeciągu kilku dni. Pochówki arystokratów i osób z rodziny 

królewskiej były dłuższe z powodu przygotowania ciała przed pogrzebaniem. 

Organizm, który długo czekał na pogrzeb wymagał drogiego balsamowania, na które 

mogli sobie pozwolić jedynie najbogatsi.  

Zwyczaje związane z przygotowaniem ciała do złożenia do grobu nie musiały 

oznaczać przepychu, czasami były podkreśleniem pokory. Doskonałym przykładem są 

tradycje klasztorne, gdzie mnichów kładziono na worze w kształcie krzyża, który był 

wypełniony popiołem. Ciała były myte i ubierane w habit. Pogrzeb uzależniony był od 

statusu społecznego pozwalał zademonstrować bogactwo danej rodziny lub wskazywał 

na wielką pokorę wobec Boga. Z tego względu pojawiały się ustawy regulujące wydatki 

przeznaczone na tę ceremonię. Bogactwo można było natomiast pokazać w postaci 

hojnych darów dla biednych i uczestników pogrzebu. Podarunki sprowadzały się do 

żywności oraz odzieży i obuwia. Spodziewano się, że obdarowani potrzebujący 

odwdzięczą się modlitwą za duszę zmarłego. Procesja pogrzebowa była obrządkiem, 

który nie odprawiało się jedynie dla najbliższych, ale dla wszystkich uczestników 

pogrzebu. Im większy orszak pogrzebowy, tym wiadomym było, że wyższy status 

zmarłego. Także ilość dzwonów kościelnych wskazywała na rangę pogrzebu. Samo 

miejsce pochówku również sugerowało, kim jest zmarły. Podczas procesji, aby dopełnić 

obrzędy niesiono świece lub pochodnie - im wyższe i liczniejsze, tym wyższy status 

społeczny zmarłego
798

.  
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Żałoba publiczna 

 Pogrzeb był możliwością wyrażenia publicznego żalu. Opisy pogrzebów królów 

pokazują, jak ludzie łączyli się w obliczu nieszczęścia, z którym mieli do czynienia. 

Podczas pogrzebu Karola VII w 1461 roku orszak żałobny składający się z pogrążonych 

w bólu urzędników wywołał tak wielkie poruszenie, że przyglądający się wydarzeniu 

tłum żałobników pogrążył się w rozpaczy
799

.   

 

Miejsca pochówku 

Należało dopełnić wszystkich obowiązków. Jednym z nich było zapewnienie 

godnego spoczynku ciała w ziemi. Zauważyć można, że owa dbanie o miejsce 

spoczynku dla nic nieczującej już materii była jednak dla ludzi ważna. Im bogatszy 

zmarły tym dostojniejsze miejsce złożenia do grobu. Najważniejsze miejsce, w katedrze 

przeznaczone było dla duchownych i członków lokalnej elity
800

.  

  

Czyściec 

 Wiara w czyściec przewidywała, że jeśli już dusza trafi w to miejsce, to będzie 

tam musiała na jakiś czas pozostać (wszystko było uzależnione od życia prowadzonego 

na ziemi). W tym wypadku bliscy zmarłej osoby byli w stanie pomóc opuścić duszy to 

miejsce za sprawą licznych modlitw oraz odprawianych w kościele mszy w intencji 

duszy zmarłego. Martwiąc się o życie pozagrobowe ludzie z chęcią kupowali odpusty, 

które miały dawać gwarancję pójścia prosto do nieba. Kościół za sprawą tej praktyki 

mógł umocnić swoją materialną pozycję. Korzystając z okazji biskupi zachęcali ludzi 

do wsparcia finansowego budowy kościołów, gwarantując czasowe odpuszczenie mąk 

piekielnych w zamian za ich wsparcie finansowe. Takie podejście do tematu cierpień po 

śmierci sprawiło, że handel odpustami stał się niezwykle popularny w XIV wieku.               

W roku 1344 papież Klemens VI udzielił w Anglii dwustu całkowitych odpustów, 

gwarantów oczyszczenia duszy z ziemskich przewinień
801

. Po śmierci czuwanie przy 

zmarłym od momentu zgonu aż do pogrzebu, modlitwy odmawiane przy ciele, jak 

również zraszanie wodą święconą miały na celu pomóc, ułatwić duszy pobyt                          

w czyśćcu
802

. 
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Instytucje wspierające umierających 

W średniowieczu powstały grupy świeckie, które zajmowały się opieką nad 

chorymi i umierającymi, jak również nad zmarłymi. Wśród takich zgromadzeń 

wymienić należy chrześcijański świecki zakon gromadzący kobiety, znany pod nazwą 

Beguines, jak również inne organizacje: Beghards oraz Cellites
803

.  

 

Pustka w sercu 

 Do śmierci ludzie podchodzili w różny sposób, ponieważ każdy inaczej radził 

sobie ze stratą, której doświadczył. We Włoszech doby XIII-XIV wieku ustanowiono 

prawo do wyrażania żalu. Miało ono jednak swoje ograniczenia – nie pozwalało na 

niekontrolowany wybuch emocji przez żałobników. Przepisy dopuszczały płacz, ale nie 

pochwalały głośnego lamentowania, obcinania włosów z głowy na znak żałoby, czy 

rozszarpywania własnej twarzy. Pokazywanie emocji było bardziej akceptowalne                    

u słabych z natury płci kobiet, niż u mężczyzn, od których wymagano opanowania
804

.  

 

Niechrześcijańskie rytuały pogrzebowe 

Świat średniowiecza zdominowany był przez chrześcijan, nie oznacza to jednak, 

że były to jedyne wyznania. Istnienie heretyków, o których już wspomniane zostało w              

I rozdziale, przywołuje konieczność zbadania i opisania także innych form 

przygotowania się do śmierci i rytuałów z nią związanych. Niektórzy poganie wierzyli 

w duchy, które powstają po śmierci ciała. Wspomniana już wcześniej w niniejszej pracy 

społeczność Montaillou uważała, że zachowane fragmenty włosów i paznokci, potrafią 

utrzymać magiczną moc, którą zmarły mógł przekazać swoim krewnym. Ciała 

zmarłych natomiast nie myto, by nie zmyć nic istotnego, jedynie twarze skrapiano 

wodą. Niektórzy purytanie dzwonili podczas pogrzebu dzwonkami, aby odpędzić od 

zmarłego demony. Katarzy natomiast praktykowali tzw. consolamentum, czyli 

sakrament, który w ich wierze miał moc odpuszczenia grzechów. Rytuał ten opierał się 

na czytaniu tekstów biblijnych i kładzeniu na umierającym rąk przez kapłana. Ważnym 

było to, że aby odprawiając ten obrządek umierający był w pełni świadomości.                      

Po przyjęciu tego sakramentu na łożu śmierci niektórzy umierający nie chcieli jeść, by 
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nie zniszczyć czystości, w której się znajdowali. W związku z tym, że był to rytuał 

świadczący o wyznawanej wierze, często ukrywano go nawet przed najbliższą rodziną 

w obawie przed prześladowaniami. Francuscy protestanci w obawie przed konfiskatą 

dóbr przez wyznawców katolicyzmu przyjmowali chrześcijańskie obrządki 

przewidziane przy łożu umierającego. Hugenoci znaleźli jednak sposób, by uniknąć 

przyjęcia katolickich obrzędów - ukrywali sam moment umierania. Twierdzili 

następnie, że śmierć przyszła zbyt nagle i nie starczyło czasu na sprowadzenie 

księdza
805

. 

Największym lękiem ludzi późnego średniowiecza był z pewnością strach przed 

śmiercią. Pojawił się również problem z nagłą lub śmiercią z niewyjaśnionych 

przyczyn, która stawała na drodze zbawienia. Sama śmierć również budziła trwogę 

przez wzgląd na towarzyszący jej w niektórych przypadkach upokorzenie, cierpienie 

oraz niewiadomą, która czekała każdego człowieka w momencie śmierci. Ludzie 

średniowiecza doszukiwali się prawdy o przeznaczeniu dusz i możliwości odkupienia 

win. Trzeba było jakoś sobie poradzić z myślą o kruchym życiu, chorobie, a przede 

wszystkim ze śmiercią. Nadziei dodawała wiara w życie pozagrobowe. W celu 

zabezpieczania swoich krewnych po śmierci, jak również przygotowania wskazówek 

jak postępować z majątkiem po śmierci, czy też, na jakie cele zostanie przeznaczony. 

To właśnie w tym momencie były przekazywane próby odpokutowania za grzechy, jeśli 

przeznaczało się pieniądze na jakiś zbożny cel, jak np. fundacja kościoła. Ostatnim 

chwilą śmierci towarzyszyła modlitwa o duszę umierającego człowieka. Dzieła 

literackie często nawiązywały do tego, jak ma wyglądać śmierć wyidealizowana.                  

W celu przygotowania się do śmierci powstawały utwory przygotowujące do śmierci, 

podręczniki dobrego umierania. Kolejną tematyką również dotyczącą śmierci stanowiły 

dzieła opisujące wydarzenia z czasów wielkiej zarazy. W utworach literackich często 

przypominano o ostatecznym przeznaczeniu człowieka oraz o tym, że każdy jest tak 

samo traktowany przez śmierć. W modlitewnikach oraz godzinkach malowano 

miniatury, które tuż obok tekstów moralizatorskich miały przypominać o śmierci. 

Różne były przyczyny, które wywoływały śmierć, jedne naturalne, inne w skutek walk, 

epidemii czy niebezpiecznych wypadków, a czasem także podczas wydawania na świat 

dziecka. Śmiertelność dzieci po porodzie nadal była wysoka. Najgorszy był nagły zgon, 

uważany za haniebny, ponieważ dusze w wyniku takiego zaniechania mogły pozostać 

                                                           
805

 M. Korpiola, A. Lahtinen, Cultures, s. 14 - 15 



237 

 

na ziemi. Rozdział ten był także okazją do opisania średniowiecznych metod transportu 

zmarłych. Również obszerny temat dotyczący duchów jest interesującym studium 

średniowiecznych obaw. Rytuały i obrzędy związane ze śmiercią stanowiły ważny 

element przygotowania ludzi w ich ostatniej drodze. Najważniejszą ceremonią był 

pogrzeb, który był elementem przejścia ze świata „tu na dole” do świata, którego nie 

mógł poznać nikt z żyjących. Nie zawsze był czas i możliwości, aby zakończyć 

ziemskie bytowanie w odpowiedni sposób. Problem ten dotyczył każdego człowieka 

niezależnie od wieku, statusu społecznego oraz bogactwa.  

 Właśnie obawa przed śmiercią i odpowiednie przygotowanie się do niej była 

tematem sztuki późnego średniowiecza. To właśnie w wizerunkach umieszczanych                  

w kościołach ludzie dopatrywali się przyszłego cierpienia i niejednokrotnie zastanawiali 

nad własnym życiem. Przechodząc do kolejnego rozdziału warto podkreślić, że jest to 

niejako podsumowanie całej dotychczasowej pracy, ponieważ wiele już zostało 

wspomniane na temat sztuki późnośredniowiecznej, oraz niejednokrotnie dostarczała 

ona źródeł do określenie obaw i niepokojów ówczesnego społeczeństwa przy 

omawianiu obrazu społeczeństwa europejskiego w późnym średniowieczu, również               

w momencie, kiedy należało się zastanowić, jak wyglądały psychospołeczne aspekty 

obaw i niepokojów. Co więcej, to właśnie dzieła artystyczne pozwoliły m.in. na 

określenie największych zagrożenia człowieka średniowiecznego oraz opisanie obawy 

związanych z przejściem do świata zmarłych. 
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V ROZDZIAŁ 

Odzwierciedlenie strachu w sztuce 

 

 

Sztuka towarzyszyła człowiekowi niemal od początku życia na ziemi i nie 

posiadała bynajmniej jedynie walorów estetycznych, ale również pozwalała na 

przekazanie myśli i idei swoich twórców. Artyści za pomocą dzieł sztuki byli w stanie 

wyrazić swoje emocje, radości, jak również niepokoje. Warto przytoczyć słowa św. 

Bazylego (329-379), który już w IV w n.e. uważał, że malarstwo daje niesamowite 

możliwości poznawcze. Również papież Grzegorz Wielki (540-604) podkreślał 

dobrodziejstwo sztuki, która otwierała analfabetom drogę do wiedzy. Sam obraz nie był 

w stanie przekazać nieznanej dla widza treści, ale mógł być wsparciem, zilustrowaniem 

opowieści, które ludzie poznawali podczas głoszonych kazań. Również renesansowy 

uczony Erazm z Rotterdamu (1466-1536) uważał, że obraz jest o wiele bardziej 

wymowny niż słowa, a w dodatku potrafi dotrzeć w głąb serca
806

. Właśnie z tego 

względu powstawały dzieła artystyczne. Należy podkreślić już po raz kolejny, że 

rozwój średniowiecznej myśli nadal opierał się na religii, z której mistrzowie czerpali 

tematykę swoich dzieł
807

. W średniowieczu prace artystyczne były kierowane do 

społeczności wiernych i służyły głównie potrzebom liturgii. To sztuka pozwalała na 

poznanie tajemnic wiary tym, którzy nie umieli czytać, a była to większość ówczesnej 

społeczności
808

. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie świątynia gotycka była 

najdoskonalszym odzwierciedleniem średniowiecznej ideologii, w której wiara 

stanowiła centrum życia społecznego
809

. Dzieła tam umieszczone podkreślały prawdę 

mówiącą, że ludzka natura jest słaba, narażona na niebezpieczeństwa. Dlatego też na 

ścianach kościołów, do których przychodzili wierni, aby się modlić powstawały 

wizualne przestrogi przed pokusami świata doczesnego. Widzieli oni, jaki los może 

spotkać niewiernych i grzeszników. Obraz pomimo swojej symboliki w wielu 
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przypadkach był bardzo realistyczny, a tym samym przerażający. Przekaz okazywał się 

zatem podwójny: z jednej strony docierały do człowieka słowa księdza ostrzegającego 

przed skutkami grzechu i nawołującego z ambony do nawrócenia, a z drugiej strony 

obraz, który również skłaniał do refleksji
810

.  

Sztuka średniowieczna nie była realizowana tylko na zlecenie władz kościelnych 

i świeckich, ale powstawała również na zamówienie prywatnych inwestorów. Dzieła 

artystyczne zaczęto umieszczać w domach szlachty i mieszczan
811

. Należy dodać, że od 

XIII wieku nastąpiła popularyzacja w sztuce wizerunku śmierci, trupa jak również 

kościotrupa
812

. Koniec średniowiecza był czasem przemian, w którym myśl 

chrześcijańska zdominowała poglądy ówczesnego świata. Stąd też pojawiła się 

tematyka śmierci, Sądu Ostatecznego, piekła oraz nieba
813

. 

 

 

5.1 Architektura 

 

 Wielki ruch budowlany, który rozpoczął się około roku tysięcznego miał 

niewątpliwie duży wpływ na późnośredniowieczne budowle kościołów, katedr, domów, 

budynków gospodarczych, spichrzów jak również mostów. Przyczyniła się do tego 

masowa wytwórczość surowców, w tym kamienia, żelaza i drzewa, jak również 

postępujący rozwój technologiczny. Co więcej zapotrzebowanie na nowe budynki 

sakralne w Europie było w dużej mierze spowodowane zwiększającą się liczbą 

chrześcijan
814

. 
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Sztuka późnego średniowiecza 

Określenie „sztuka gotycka” powstało w epoce renesansu. To właśnie wtedy 

włoski historiograf i artysta Giorgio Vasari (1511-1574) użył po raz pierwszy to 

sformułowanie we wstępie poprzedzającym życiorysy artystów podczas omawiania 

sztuki i architektury średniowiecznej. Dla Vasariego dzieła pochodzące od 

barbarzyńskich Gotów były brzydkie i pozbawione klasycznej proporcji. Dopiero                  

w XVIII wieku doceniono twórczość średniowieczną, a samą nazwę „gotyk” starano się 

zastępować określeniem „styl ostrołuku”
815

. 

Za narodziny sztuki gotyckiej uznaje się 1144 rok, kiedy to rozpoczęła się 

przebudowa chóru w kościele St. Denis we Francji. Nowy styl był domeną królów, 

którzy wykorzystując innowacje w regionalnych okolicach przyczynili się do 

rozprzestrzenienia gotyku na terenie całej Europy Zachodniej, Środkowej                            

i Południowej. Dla budownictwa zachodnioeuropejskiego bardzo duże znaczenie miał 

późnośredniowieczny postęp technologiczny. Budowle, głównie sakralne, były 

wznoszone do bardzo imponujących rozmiarów, co sprawiało, że górowały nad 

zabudowaniami miejskimi. Nowy styl odznaczał się użyciem łuku ostrego, sklepienia 

żebrowo-krzyżowego, przypór i wielu innych elementów (miedzy innymi służki i żebra, 

które przenosiły ciężar sklepienia na podłoże) służących celom konstrukcyjnym
816

.                  

W formie gotyckiej powstawały również budynki świeckie, takie jak zamki rycerskie, 

ratusze, kamienice mieszczańskie oraz domy użyteczności publicznej. Królowie, 

książęta i możnowładcy rywalizowali ze sobą w kwestii wznoszenia okazałych katedr, 

kościołów, czy klasztorów. Ogromne budowle były bardzo kosztownymi 

przedsięwzięciami, co sprawiało, że powstawały nawet przez całe stulecia
817

. Znane są 

przypadki gotyckich katedr, które zostały w pełni ukończone dopiero w XIX wieku 

(Mediolan, Praga)
818

. Często budowę rozpoczynali ambitni prałaci, ale z czasem o jej 
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ostateczną formę zbiegali także bogaci mieszczanie
819

. Budowę niezwykle kosztownych 

kościołów finansowali po części wszyscy wierni, a w szczególności osoby bogate, które 

poważnie myślały o odpokutowaniu swoich przewinień przed śmiercią
820

. Ludzie 

majętni chętnie finansowali zdobienia budowli, które pozwalały na zachowanie                    

w pamięci potomnych ich imienia lub wizerunki, natomiast fundację poszczególnych 

elementów, takich jak witraże sponsorowały całe cechy
821

.  

 

Symbolika 

Dzieła architektoniczne oraz sztuka odzwierciedlały pragnienia ówczesnego 

świata, ukazywały ludzką tęsknotę za nieskończonością, wiecznością. Budowle, które 

wznosiły się do nieba miały udowodnić świadomość marności świata, jak również 

pozwolić na zdystansowanie się od tej prawdy
822

. Styl gotycki cechował uniwersalizm, 

który miał swoje źródła w scholastyce. Najpełniej wyrażony został w architekturze, jak 

również ikonografii oraz wielowymiarowej alegorii. Właśnie katedra gotycka najlepiej 

przedstawiała intencje artystów, którzy chcieli zaprezentować średniowieczny 

porządek. Otóż katedry były budowane w taki sposób, by mogły się w nich pomieścić 

rzesze biernych katolików. Miała dać schronienie ludowi, który był bardziej świadomy 

swojego miejsca w świecie oraz rozumiał prawdy wiary przekazane za pomocą wnętrza 

katedry. Z dzieł płynęły do wiernych nie tylko nauki Kościoła, ale również 

przypomnienie o życiu na ziemi, o pracach rolnych, które wyznaczały porządek roku 

kalendarzowego. Wszystko to miało przypominać o wielkości bożego stworzenia
823

. 

Świątynie gotyckie zazwyczaj były budowane na planie krzyża skierowanego na 

wschód. Budowle te posiadały trzy nawy, które musiały zachować odpowiednią 

proporcję. Prezbiterium, w którym znajdował się ołtarz ukierunkowane było na wschód, 

gdzie Chrystus miał się pojawić w dniu Sądu Ostatecznego. Naprzeciwko prezbiterium 

znajdowało się zachodnie wejście, które dla wiernych oznaczało próg między tym, co 

niechrześcijańskie, a wspólnotą Chrystusa. Miejsca z chrzcielnicami ustawione były                

                                                           
819
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820
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w tej linearnej przestrzeni, ponieważ sakrament ten również otwierał bramy do 

chrześcijaństwa. Natomiast zwłoki wiernych, które były umieszczone w kościele lub 

jego bliskim sąsiedztwie zwiększały bliskość zmarłego do upragnionego nieba
824

. 

Całość ułożona na podstawie „złotego podziału” lub, jak nazywano inaczej 

„boskiej proporcji” musiała być w perfekcyjnie wyliczonych wymiarach, by zachować 

idealny ład i mistyczny porządek
825

. W świątyni gotyckiej wszystko miało szczególne 

znaczenie. To, co wcześniej znajdowało się w początkowych, naturalnych miejscach 

kultu, zostało zamknięte w przestrzeni kościoła gotyckiego. Jak czytamy w Wielkiej 

Historii Świata: „Sakralna architektura gotycka symbolicznie zamknęła w swoim 

wnętrzu pierwotną świątynię naturalną: wzgórze, wewnątrz którego była grota, kamień, 

drzewa i źródło ograniczone w przestrzeni zamkniętej określającej sakralny charakter 

miejsca. Kamień stał się ołtarzem, grota absydą, drzewa przemieniły się w filary,                   

a sklepienie upodobniło się do nieba. Źródło to zbiornik ze święconą wodą – 

kropielnica, w której symbolicznie dokonywano ablucji przy przejściu przez bramę 

(bogato zdobiony portal), do wnętrza świątyni, do sfery sacrum
826

”. 

Nie ma zatem wątpliwości, że architektura późnośredniowieczna 

odzwierciedlała ówczesne postrzeganie świata. Ludzie przychodząc do kościoła 

odczuwali przynależność do społeczności chrześcijańskiej zgromadzonej na wspólnej 

liturgii, paleniu kadzideł i odmawianiu formuł religijnych. Zrytualizowane działania 

pozwalały odzwierciedlić kosmos, który znajdował swoje odbicie w lokalnym 

kościele
827

. 

  

Charakterystyka 

Katedry budowano w większych miastach, na placach, do których był łatwy 

dostęp
828

. Zazwyczaj pierwszy powstawał chór, w którym można było odprawiać 

nabożeństwa zanim zostały ukończone pozostałe elementy świątyni. Umiejętności 

budowniczych średniowiecznych katedr pozwoliły na wznoszenie wysokiej konstrukcji, 

która strzeliście pięła się ku niebu. Kościół gotycki zdumiewał swoim ogromem                        

i przestrzenią także we wnętrzu budowli
829

. Wnętrze było tak zaprojektowane by 
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odruchowo spojrzeć ku górze, co dawało wrażenie nieskończoności
830

. Budynek 

wznoszony był na planie krzyża, w którym główne oparcie gmachu stanowiły 

ostrołukowe żebra krzyżowe, łuki oporowe i przypory. Zastosowanie ostrołuków 

odciążyło ściany, co umożliwiło podwyższenie świątyni oraz zastosowanie w nich 

dużych okien
831

. Innowacyjne użycie sklepienia krzyżowo żebrowego opisał Josè 

Pijoán w Sztuce Świata w następujący sposób: „W stylu gotyckim żebra oddzielające 

przęsła i przekątne są niezależne, mają własną sprężystość i na nich spoczywają, nie 

tworząc jednolitej masy, kamienne elementy sklepienia, również sprężystego. Dlatego 

też żebra pełnią tu funkcję stałej krążyny dźwigającej cały ciężar. We wnętrzu wiązki 

żeber spływają na filary, z którymi łączą się niczym konary z pniem drzewa
832

”. Całość 

była bardzo skomplikowana, przemyślana i połączona ze sobą w taki sposób,                         

że jakakolwiek zmiana mogłaby spowodować zniszczenie wszystkiego. Z tego względu 

wiele katedr zachowało się aż do dzisiaj w swojej pierwotnej formie
833

. Warto 

podkreślić, że w stylu gotyckim zastosowane zostały elementy dające różnorodne efekty 

światłocieniowe, za sprawą umieszczenia w ścianach dużych okien, które wpuszczały 

do wnętrza więcej światła niż we wcześniejszych budowlach. Były one również 

ostrołukowe, często przedzielone kolumienkami oraz wykonanymi z kamienia 

ozdobami przechodzącymi w złożony maswerk
834

.  

Na bocznej przestrzeni portalu (jak również okien) znajdowały się ościeża, które 

zazwyczaj były bogato zdobione rzeźbami ornamentalnymi lub figuralnymi. Wyżej nad 

nadprożem znajdował się tympanon, który w gotyku odznaczał się ostrołukowym 

zakończeniem. W części tej znajdowały się zdobienia reliefem. Całość portalu zamykał 

dekoracyjny łuk, czyli archiwolta. 

Nawa główna stała się wyższa od naw bocznych (inaczej niż było to 

rozwiązywane we wcześniejszej architekturze sakralnej), a w jej wnętrzu biegł rząd 

tryfor (arkadek). Pozostałym nawom zazwyczaj odpowiadały dwie strzeliste wieże 

dzwonnicze otaczające główną nawę. Plan katedry zakładał zakończenie wież 

kamiennymi hełmami, ale w wielu przypadkach nie udawało się ich wykonać
835

.              
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Co najważniejsze wprowadzone zmiany w tradycyjnej architekturze pozwoliły na 

zachowanie, tak ważnej dla każdego budynku, symetrii
836

.  

O tym, jak wyglądały kościoły gotyckie możemy się przekonać nawet w czasach 

współczesnych, ponieważ wiele z nich pomimo burzliwych wydarzeń historycznych nie 

zmieniły swojej pierwotnej formy. W Europie Zachodniej jest bardzo wiele gotyckich 

katedr. Warto wymienić kilka z nich, otóż we Francji podziwiać można katedry Notre-

Dame w Laon (powstała w latach 1155-1235) oraz Notre-Dame w Paryżu (budowana w 

latach 1163-1345), jak również Notre-Dame w Reims (zbudowana w latach 1211-

1300). Do najpiękniejszych pozostałości gotyku należą również katedry w Anglii –                 

w Wells (powstawała na przestrzeni lat 1180-1425), w York (wybudowana w latach 

1261- ok.1340) oraz opactwo Westminsterskie w Londynie, w latach 1245-1265. Jako 

przykład gotyku niemieckiego warto wymienić kościół św. Elżbiety w Marburgu 

(głównie XIII w.), kościół Mariacki w Lubece (1277-1351), kościół Najświętszej Maryi 

Panny w Norymberdze (XIV wiek) oraz katedra w Ulm (powstała w latach 1377-1477). 

Przykładem sakralnej architektury gotyckiej w Hiszpanii są: katedra w León (II poł. 

XIII wieku), katedra w Burgos (budowana głównie XIII wieku) oraz katedra 

Najświętszej Marii Panny z Toledo (wzniesiona w latach 1227-1497). We Włoszech w 

stylu gotyckim powstały między innymi: pochodząca z XIII wieku bazylika św. 

Franciszka w Asyżu, katedra w Sienie (zbudowana w okresie 1284-1376) oraz katedra 

w Mediolanie (rozpoczęta w 1386 roku, po czym wielokrotnie była uzupełniana                     

o kolejne elementy w następnych wiekach)
837

. 

 

Zdobnictwo 

Fasady zwrócone na zachód zazwyczaj były bogato zdobione. Część dolna miała 

przeważnie trzy portale z ościeżami odpowiadającymi trzem nawom kościelnym, w 

których znajdowały się wizerunki apostołów i świętych. Portale były wspierane przez 

mury wychodzące prostopadle na zewnątrz (skarpy), które jednocześnie dzieliły fasadę 

na trzy części
838

. Środkowy portal był czasami przedzielony filarem z rzeźbą Matki 

Boskiej, lub Chrystusa, a w innych przypadkach przedstawiał patrona danego miasta
839

. 
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Nad nimi umieszczany był fryz z rzeźbami królów. Jeszcze wyżej znajdowały się 

wspomniane już duże ostrołukowe okna lub rozety
840

. 

Ozdoby takie jak np. kamienne kwiatony były zazwyczaj umieszczone na 

zwieńczeniach wież jak również na pinaklach przypór, na kapitelach oraz                               

w zwrotnikach sklepiennych. Także na profilach łuków można było znaleźć elementy 

kwiatowe. Tematyka zdobień potwierdzała powrót do natury i czerpanie inspiracji               

z dobrodziejstw europejskiej flory i fauny. Artyści wzorowali się na roślinach takich jak 

bluszcz, winorośle, liść akantu oraz wawrzyn. Przedstawienia zwierzęce zazwyczaj 

ukazywały ptaki, nie brakowało również kamiennych maszkaronów
841

.  

 

Witraże 

Niezbędnym uzupełnieniem kościoła gotyckiego były witraże. Umieszczane                    

w dużych oknach, nie spełniały jedynie funkcji oświetleniowej, ale również 

dekoracyjną, symboliczną i dydaktyczną (za sprawą przedstawionych na nich 

tematach)
842

. Znaczenie miał każdy użyty element, który składał się na większą 

opowieść. Także rozeta miała swój symboliczny charakter. Znajdujące się w jej wnętrzu 

zdobienia nawiązywały do wyobrażenia „mistycznego nieba”
843

.  

Witraże XIII-wieczne z katedry w Bourges we Francji przedstawiają m.in. 

Apokalipsę oraz Sąd Ostateczny. Co warte podkreślenia na obszernym witrażu, 

środkowe miejsce zajmuje ukazany na tronie Chrystus, który będzie sądził ludzi za ich 

czyny. Ukazanie właśnie tej sceny w centralnym miejscu podkreśla, jak ważne jest to 

przesłanie dla chrześcijanina, ponieważ Sąd Ostateczny jest przeznaczeniem każdego 

człowieka
844

. 

Bardzo interesującym przykładem jest cykl 28 witraży wykonanych w latach 1500-

1517 z kościoła Mariackiego (koniec XV w.) znajdującego się w Fairford w Anglii. 

Umieszczone na oknach sceny miały służyć pogłębieniu indywidualnej kontemplacji. 

Na wschód od ołtarza znajdują się witraże pokazujące życie Chrystusa i Maryi Panny, 

na zachód (w nawie głównej) te ukazujące wyznawców chrześcijaństwa, a jeszcze dalej, 

na zachodniej ścianie rozpościera się scena Sądu Ostatecznego. Przedstawienie 
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najważniejszych wydarzeń biblijnych na wielkich oknach można nazwać 

późnośredniowieczną Biblią dla ubogich. Największe okno ukazuje scenę Sądu 

Ostatecznego z wizerunkiem diabła, który pochłania dusze do piekła. Grzesznicy, 

którzy się tam znaleźli byli torturowani przez demony. Obraz stanowił w tym 

przypadku bardzo bezpośredni przekaz. Ukazanie takiej a nie innej tematyki w miejscu 

najbardziej widocznym świadczyło o tym, że kwestia kresu ziemskiej wędrówki była 

bardzo ważnym aspektem dla ludzi późnego średniowiecza
845

.  

 

Życie wokół katedry 

Należy podkreślić, że życie średniowiecznego społeczeństwa koncentrowało się 

wokół świątyni. Odbywały się tam nie tylko nabożeństwa, ale było to miejsce również 

innych spotkań. Wystawiano tam misteria sztuki o tematyce religijnej, odbywały się 

tam targi i jarmarki, a nawet zdarzały się przypadki, że rozstrzygano w tym miejscu 

sprawy świeckie (wymierzenie sprawiedliwości)
846

. Ludzie średniowiecza gromadzili 

się wokół kościoła, nie tylko z powodu lokalizacji (świątynie, jak już zostało 

podkreślone, powstawały przy ruchliwych placach miejskich)
847

. Człowiek 

średniowiecza nie rozróżniał sfery sacrum od profanum, w taki sposób, jak dzieje się to 

współcześnie, ponieważ końcem średniowiecza życie codzienne opierało się na 

kalendarzu liturgicznym. W dodatku, to właśnie w kościele ludzie czuli, że są najbliżej 

Boga. Ta wyjątkowa przestrzeń była dla ówczesnego społeczeństwa bardzo ważna, 

zatem pozostałe sprawy także były załatwiane w tej świętej przestrzeni. To właśnie na 

święta religijne i związane z tym uroczystości ściągały wokół katedry tłumy wiernych 

napędzając tym samym ekonomię. Dlaczego się tak działo? Zazwyczaj organizowano 

targi właśnie wtedy, kiedy do kościoła przychodziło najwięcej ludzi. W dodatku, 

władze kościelne były zainteresowane tym, by trzymać pieczę nad jarmarkami z 

powodów ekonomicznych
848

.  
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5.2 Malarstwo 

 

Imago Mundi 

 Obrazy przedstawiające wyobrażenie świata średniowiecznego (Mappae mundi) 

były malowane przez miniaturzystów na pojedynczych, lub sklejonych w większe karty, 

arkuszach pergaminu
849

. Dzieła te stanowiły bogatą, symboliczną opowieść o dziejach 

biblijnych, która często zawierała pouczające przesłanie. Cały program dekoracyjny 

nawiązywał do wydarzeń biblijnych i obrzędów religijnych
850

. Informacje te miały 

schematyczny, geometryczny kształt (owalny lub okrągły). Początkowo uważano, że 

były skierowane do niepiśmiennych wiernych, jednak końcem średniowiecza 

powstawało wiele map wzbogaconych o rozbudowane komentarze
851

. W związku z tym 

można przypuszczać, że były to nauki skierowane także do tych, którzy potrafili czytać. 

 

Malarstwo 

Rozwój architektury gotyckiej, w której wnętrzu znajdowała się spora przestrzeń 

do zagospodarowania sprzyjał również rozkwitowi malarstwa
852

. Wspomniane w 

poprzednim rozdziale literackie pouczenia dotyczące grzesznego życia, konieczności 

nawrócenia oraz poradniki dobrej śmierci były znane w większości osobom 

wykształconym, głównie duchowym. Aby dotrzeć do każdego odbiorcy należało 

wykorzystać inny środek artystycznego przekazu, jakim był obraz
853

. Przekaz ten miał 

nawiązywać do świata boskiego, więc dzieła, które były pełne żywych kolorów oraz 

bogactwa ozdób ukazujących niezwykle drobne elementy stanowiły okazałą, 

monumentalną całość.  

W średniowieczu artyści mogli przekazać swoje wizje za pomocą fresków 

ściennych, witraży oraz iluminacji w księgach. Co warte podkreślenia, obrazy były 

umieszczane na wielkich przestrzeniach, ale także na małych miniaturach. Rozwijało się 

także umieszczane głównie na ołtarzach malarstwo tablicowe, które zazwyczaj 

tematyką było związane ze świętym patronem kościoła
854

.  
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Przedstawienia biblijne ukazane w dziełach drukowanych 

 „Biblia dla ubogich” była obrazowym przedstawieniem najważniejszych 

dziejów biblijnych skierowanym do niepiśmiennych wiernych. Miniatury umieszczane 

w rękopisach łączyły obraz z umieszczonym tam tekstem. Tematyką tych iluminacji 

były wybrane sceny ze Starego oraz Nowego Testamentu. Ważnym jej elementem było 

ukazanie wizji piekła oraz dnia Sądu Ostatecznego
855

. Na jednym z XV- wiecznych 

przedstawień Biblii Pauperum anonimowego autora widać przerażającą scenę (Ilustracja 

14). Radosne diabły pilnują, aby nieroztropne panny trafiły wprost do piekła, gdzie 

czeka na nieziejący ogniem potwór, ukazana została także scena Sądu Ostatecznego, 

gdzie u nóg Jezusa zasiadającego na tronie widać zejście do piekieł i znajdujące się tam 
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 Historia literatury polskiej. Średniowiecze, red. A. Skoczek, t. 1, Bochnia 2002, s. 91; R. Knapiński, 

Biblia Pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu, w: Materiały konferencji Wizualizacja wiedzy. Od 

Biblia Pauperum do hipertekstu, red. M. Kuza, Lublin 2011, s. 11; G. Ryś, Jeden, święty, powszechny, 

apostolski. Spotkania z historią kościoła, Kraków 2016, s. 

Ilustracja 14 

Fragment Biblii Pauperum, autor anonimowy, 1460-1470, The British Museum, 1845,0809.21, Londyn, 

Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1354

278&partId=1 (dostęp: 05.02.2019) 
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potwory. Co najbardziej 

zdumiewające ukazane diabły 

nie są odrażające, uśmiechają 

się, cieszą się z zadania, które 

mają do wypełnienia. 

Cierpienie człowieka, które 

zamiast wyrażać ból i strach 

przed śmiercią połączone 

zostało z przyjemnym dla oka 

ludzkiego, kompozycyjnym 

wizerunkiem nieco zabawnych 

diabłów. Nie ma wątpliwości 

co do tego, że artysta chciał 

poprzez zabieg groteski ukazać 

dramat tych, którzy za życia nie 

pamiętali o przeznaczeniu 

każdego śmiertelnika. 

 

Personifikacja śmierci 

Warto podkreślić, że we wczesnym 

średniowieczu nie było ujednoliconego 

wizerunku śmierci. Początkowo opisywano ją 

w postaci obnażonego i wychudzonego 

nieboszczyka. Na przestrzeni wieków śmierć 

coraz częściej pojawiała się ze znakami 

mumifikacji: nacięciem na brzuchu i mocno 

naciągniętą skórą na czaszce. W końcu najbardziej rozpowszechnionym w sztuce 

wizerunkiem stał się obraz zwłok w stanie rozkładu
856

. Wartą podkreślenia 

prawidłowością jest to, że ukazywanie śmierci w fazie rozkładu umożliwiało 

identyfikację płci, ale przedstawienie samego szkieletu już niekoniecznie. Jeśli 

kościotrup miał na sobie jakieś strzępy ubrań, to można było wywnioskować, jakiej był 
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 Cz. Pirożyńska, Łacińska „Rozmowa”, s. 99; Średniowieczna poezja, s. 24.  

Ilustracja 15 

Śmierć, Hours of Anne of France Jeana 

Colombe, 1473, The Morgan Library & 

Museum, MS M.677 fol. 245r, Nowy Jork, 

Stany Zjednoczone 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej 

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/96

/77067 (dostęp: 05.02.2019) 
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płci (najczęściej ukazywany, jako mężczyzna, rzadziej, jako kobieta
857

). Nie ma 

wątpliwości, co do faktu, że nagi kościotrup był najlepszym, ponieważ najbardziej 

uniwersalnym przedstawieniem śmierci, z racji tego, że nie wskazywał na płeć. 

Spoglądając na rysunek autorstwa Jeana Colombe będący ilustracją do Godzinek Anny 

Francuskiej z 1473 roku, zatytułowanych od nazwy właścicielki, widzimy opisywaną 

powyżej prawidłowość (Ilustracja 15). Widzimy ciało, które stało się niemal szkieletem. 

Skóra jest tak wyschnięta, że widać kości czaszki, przełyku, jak również żeber. Na 

klatce piersiowej widać znamiona nacięcia, widocznie na skutek pośmiertnej 

mumifikacji. Czaszka jest przerażająco duża, w stosunku do korpusu. Co więcej pokryta 

jest cieniutkimi, ledwo dostrzegalnymi pozostałościami po włosach, w miejscu oczu 

zostały puste oczodoły, a uśmiech odkrywa drobniutkie zęby. Nienaturalny widok 

uśmiechniętego trupa został połączony z pięknym, malowniczym krajobrazem 

rozpościerającym się w oddali, tuż za plecami ukazanej śmierci. Nie sposób zatem 

znaleźć lepszego odzwierciedlenia prawdy, mówiącej, iż każdego spotka ten sam los, a 

na nic się zdadzą uroki życia doczesnego
858

.  

Omawiając personifikację śmierci warto podkreślić kolejny ważny aspekt. Otóż 

przyglądając się dziełom średniowiecznym można zauważyć dwa rodzaje ukazywania 

śmierci. Jedne z nich były statyczne (kościotrup leżący nieruchomo w grobie), inne 

dynamiczne (śmierć porywająca żyjących do tańca).  

Odzwierciedlenie śmierci było częstym motywem w sztuce średniowiecznej. W 

związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego była ona taka popularna? Podobizny 

śmierci miały spełniać funkcję dydaktyczną (uczyć w obrazowy sposób) oraz 

uzupełniać głoszone przez duchownych kazania. Docierały natomiast do wszystkich 

niezależnie od wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, a ich uniwersalność z 

pewnością miała wpływ na popularyzację właśnie tego motywu. Wizerunki śmierci 

stały się uniwersalnym symbolem równości wszystkich wobec śmierci. Co więcej 

punktem wyjścia ukazywanych przedstawień była wiara w życie pozagrobowe, która 

dawała nadzieję na przyszłe zmartwychwstanie
859

.  

 

Atrybuty występujące na wizerunkach śmierci  

                                                           
857

 W wierzeniach słowiańskich śmierć utożsamiano ze starą kobietą przywdzianą w biel. E. A. Kaniuk, 

Latawce, s. 126. 
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Najczęściej na obrazach ukazujących śmierć pojawiają się przedmioty związane 

z wyposażeniem wojownika/wojskowego (łuk, oszczep, strzała i tarcza). W momencie, 

kiedy posługiwano się wizerunkiem trupa, rozkładającego się ciała i szkieletem, jako 

alegorią i personifikacją śmierci zaczęto także dodawać atrybuty władzy nad życiem: 

łuk i strzały, miecz, oszczep lub kosę. Takim wyposażeniem mógł posłużyć się 

wojownik i dokładnie te same przedmioty pozwalały pozbawić człowieka życia. 

Spoglądając na ilustrację do XV wiecznego dzieła autorstwa Johannes von Tepl 

Ilustracja 16 

Śmierć na koniu, The Ploughman from Bohemia, Johannes von Tepl, 1463, Bamberg, Niemcy 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

https://66.media.tumblr.com/18e68d8f7b1dd79420513078f8995b77/tumblr_n8x6rwGoVT1trpk2lo1_12

80.jpg (dostęp: 05.02.2019) 
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znanego również, jako Johannes von Saaz widzimy przerażającą scenerię, która została 

podzielona na 2 części (Ilustracja 16). Bliżej odbiorcy u dołu obrazu znajduje się śmierć 

z kosą. Umiejscowiona ona została pośrodku tłumu ludzi w różnym wieku oraz                       

o odmiennym statusie społecznym. Co najdziwniejsze ludzie zdają się być pogodzeni ze 

swoim losem - spokojnie czekają na to, co ma się wydarzyć, nie widać wśród nich 

popłochu, zupełnie jakby nie zdawali sobie sprawy co się za chwilę stanie. Wśród nich 

dwie osoby dosięgła już kosa śmierci i leżą u jej stóp, ale po uśmiechu kostuchy widać, 

że to nie koniec. Jej wzrok zdaje się rozglądać za kolejnymi ofiarami. Mamy możliwość 

przyjrzeć się dokładnie ukazanej śmierci, jest ona całkowicie naga, ale nie do końca jest 

to kościotrup, bardziej wychudłe ciało, pokryte jeszcze skórą. Na brzuchu widać 

wyraźnie ślady po nacięciu, 

wystające żebra, a na głowie nie 

widać już włosów. Nie jest to 

zupełnie realistyczne 

odzwierciedlenie trupa, ponieważ 

śmierć może wywoływać 

skojarzenia ze stworami z 

licznych opowieści za sprawą 

nieco obrazowego przedstawienia 

głowy – zbyt szerokiego 

uśmiechu, wielkich oczodołów 

(pomimo tego, że nie jest to 

jeszcze sama czaszka). Bardziej 

przerażająca akcja dzieje się 

jednak na dalszym planie obrazu. 

To właśnie tam została 

przedstawiona druga śmierć, 

która na koniu goni dwie osoby 

Ilustracja 17 

Starcie ze śmiercią, Le chevalier délibéré, Olivier de La Marche, 1483, Bibliotheque Nationale de 

France, Paryż, Francja 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71392z.image 

(dostęp: 05.02.2019) 
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starające się uciec na wierzchowcach. To właśnie ona posiada interesujący nas atrybut, 

czyli łuk. Jest ona bardzo podobna do tej opisywanej przed chwilą, widzimy ją tylko od 

tyłu, ale ukazany bokiem profil czaszki pokazuje nam jej okrutniejsze oblicze. Widzimy 

na niej wyraz bestialstwa i dzikiej furii. Jest złowieszcza i nie ma co do tego 

wątpliwości. Jeden z dwóch uciekinierów, który zmierza w kierunku miasta zerka, czy 

zdoła uciec śmierci, ale napięty łuk wskazuje na to, że nie będzie szans na przeżycie. 

Koń, którego dosiada śmierć też jest wychudły i mizerniejszy od wierzchowców 

uciekinierów, ale i tak znajduje się w zasięgu śmierci. Jest to przerażająca wizja, 

pokazująca, że ani bierność (stanie w tłumie), ani próba ucieczki nigdy się nie powiodą 

w starciu ze śmiercią. Po raz kolejny widzimy, że nie przydają się pieniądze, dobre 

konie, młodość i zwinność, by próbować uciec, wszystko to jest marnością wobec 

przeznaczenia człowieka.  

Jeszcze większą trwogę wywołuje ilustracja do książki Le chevalier délibéré 

autorstwa Oliviera de La Marche pochodząca z 1483 r., a znajdująca się obecnie                     

w zbiorach Bibliotheque Nationale de France (Ilustracja 17). Widzimy na nim rycerza 

na koniu w pełnej zbroi, który próbuje walczyć ze stojącą na ziemi śmiercią. Rycerz 

posługuje się kopią, natomiast śmierć jest uzbrojona w długą strzałę (nie jest to na 

pewno kopia) oraz tarczę. Nie boi się ona rycerza, pomimo tego, że jest na pozycji 

piechura, co utrudnia walkę, a jego kopia znajduje się tuż przed nią. Nie próbuje się 

także bronić luźno opartą o ziemie tarczą. Widać, że spokojnie wyciąga dłoń w 

kierunku rycerza, a cios, który zada będzie z pewnością śmiertelny. Śmierć nie została 

tutaj ukazana całkiem nago, ale jest zakryta w kilku miejscach białą, luźnie opadającą 

szarfą, co sprawia wrażenie jakby dopiero co wstała z grobu z całunem, w który było 

owinięte ciało. Pomimo tego, że na jej głowie zarysowuje się już pełny szkielet, to 

jednak poniżej szyi widać, że przyjęła postać zasuszonego ciała. Ostatnie dwa 

przytoczone obrazy były czarno-białymi grafikami. Warto natomiast zwrócić uwagę na 

pełną kolorów Ilustrację 18. Widzimy na nim śmierć w postaci szkieletu, przepasaną 

białym zwiewnym całunem, z długą włócznią w dłoniach dosiadającą pięknego, silnego 

konia. Śmierć zmierza do modlącej się młodej panny w pięknej długiej sukni. Pod 

kopytami wierzchowca widać ciało staranowanego wcześniej młodzieńca. Zarówno 

ubiór tych ludzi, jak również ukazujący się w oddali zamek wskazują na ich zamożność. 

Dama odwraca się w kierunku śmierci i na jej twarzy widać pewną zaciętość, być może 

ma nadzieję, że ostatnia modlitwa pomoże jej w chwili zakończenia życia.  
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Kolejnymi atrybutami, które umieszczane były na wizerunkach śmierci są 

narzędzia związane z pracą (kosa, siekiera, łopata). Jak uważa Stefan Vrtel - 

Wierczyński nie tylko omówione powyżej łuk i strzały, miecz, oszczep, ale także kosa 

były atrybutami władzy
860

. Dlaczego narzędzie zwykłego chłopa, który wykonywał 

pracę własnymi rękami miałaby być atrybutem władzy? Otóż wystarczy spojrzeć 

ponownie na obraz znajdujący się w dziele The Ploughman from Bohemia autorstwa 

Johannes of Saaz (Ilustracja 16). Być może kosa używana była z tego względu, że 

narzędzie to pozwalało na pozbawienie życia wielu osób za jednym zamachem. Patrząc 

na postawę lewitującej nad zwłokami śmierci w dziele Hieronima Savonarola pt. 

Głoście sztukę dobrego umierania ma się wrażenie, że powaliła ona swoich 

podwładnych jednym ciosem (Ilustracja 19). Także trupy z Tańca Śmierci z Godzinek  
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 Średniowieczna poezja, s. XV. 

Ilustracja 18 

Le roman de la rose, Guillaume de Lorris, Jean de Meung, XV w., Bodleian Library, MS Douce 195 f. 

141v, Oksford, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

https://www.pinterest.de/pin/116601077823340886/?autologin=true (dostęp: 05.02.2019) 
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Joanny Kastylijskiej (1479-1555) 

pochodzących z ok. 1500 roku, 

które porywają do tańca mają               

w ręku kosę (Ilustracja 20). 

Przedstawiona scena ukazuje 

trzy żywe osoby na koniach (dwóch mężczyzn i jedną kobietę), którzy starają się uciec 

przed goniącymi ich kościotrupami. Prawdopodobnie wydarzenia mają miejsce podczas 

polowania, na co wskazują psy biegnące obok koni. Jest to zatem niemal groteskowy 

obraz. Otóż grupka zamożnych osób, chcąc spędzić czas na zabawie sama stała się 

ofiarą śmierci posługującej się strzałami. Na ilustracji odczytać możemy ich przerażenie 

i zdziwnienie. Akcja pełna ruchu umiejscowiona została w zwykłej wiejskiej 

przestrzeni, tuż obok kapliczki, z krzyżem. W tle widać nie tylko piękny krajobraz,                

a także ludzi wykonujących swoje obowiązki, jak co dzień, jakby zupełnie nic się nie 

stało. Także dzieło Girolamo Savonaroli (1452-1498) z gatunku Ars moriendi pt. 

Predica dellarte del bene morire (Głoście sztukę dobrego umierania) potrafi wzbudzić 

w odbiorcy strach. Śmierć tam ukazana ma kosę znajdującą się w gotowości do użycia, 

która łagodnie opada tuż koło jej nóg. Trzecia śmierć wygląda, jakby namawiała 

swojego towarzysza do pójścia z nią w innym kierunku niż zmierzał nieszczęśnik, który 

ją spotkał, kosa opiera się o ziemie, co oznacza, że scena ta może już chwile trwać, nie 

jest więc sytuacją dynamiczną. Być może śmierć dała swojej ofierze czas do 

pogodzenia się z losem. Ostatni wizerunek śmierci znajdujący się przy młodej damie 

ma przy sobie inny atrybut – łopatę.  

Ilustracja 19 

Głoście sztukę dobrego 

umierania, Hieronim 

Savonarola, 1496, Digital 

Collection Library of 

Congress, Waszyngton, Stany 

Zjednoczone 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze 

strony internetowej 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=rbc3&file

Name=rbc0001_2009rosen03

18page.db (dostęp: 

05.02.2019) 
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Cechą charakterystyczną śmierci opisanej w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze 

Śmiercią również była kosa. Wiemy, że jest to narzędzie ostre, jeśli już kogoś 

dosięgnie, to taka osoba zostanie stratowana. Śmierć nie zabierała się do pracy dopóki 

sobie kosy nie sklepała
861

. 

Kolejnymi przedmiotami, z którymi była ukazywana śmieć były korona, mitra             

i pastorał. Powrót do refleksji nad śmiercią, jak już zostało niejednokrotnie podkreślone, 

nastąpiło w czasie epidemii dżumy. Z tego względu do wcześniejszych rękopisów 
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 Średniowieczna poezja, s. XV. 

Ilustracja 20 

Fragment miniatury Trzech Żywych i 

Trzech Umarłych, Godzinki Joanny 

Kastylijskiej, autor nieznany, ok., 1500, 

The British Library, MS 35313 f. 158v, 

Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej 

https://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/6a0

0d8341c464853ef017d422bb127970c-

popup?_ga=2.87977432.1586765833.156

8712059-2085216309.1568571809 

(dostęp: 17.09.2019) 

Ilustracja 21 

Memento Mori ,The Hours of René d’Anjou, autor 

nieznany, 1410, The British Library, MS 1070 f. 53r, 

Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

https://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/6a00d8341c4648

53ef019b0077576f970b-

popup?_ga=2.50735209.1586765833.1568712059-

2085216309.1568571809 (dostęp: 17.09.2019) 
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dodawano wizerunki, które miały przypominać o tym, że nie da się uciec przed 

śmiercią. Jednym z takich dzieł jest wizerunek kościotrupa z koroną na głowie powstały 

około 1435 roku w modlitewniku należącym do Króla Rene z Andegawenii, który jest 

jednocześnie uważany za autora owego dzieła (Ilustracja 21)
862

. Dlaczego śmierć była 

przedstawiana w taki sposób? Śmierć miała władzę nad życiem ludzkim, dlatego też 

należał się jej atrybut władzy charakterystyczny dla zwykłych śmiertelników. Czasami 

kościotrup w koronie trzymał w ręku napomnienie, jak w przypadku wspomnianego 

wizerunku z modlitewnika, a jeszcze innym razem miał strzałę oraz trupią czaszkę.  

 Popularnymi atrybutami wykorzystywanymi na wizerunkach z kościotrupem 

były te związane z rozrywką (instrumenty muzyczne: głównie flet, gitara; strój błazna). 

Najbardziej intrygującym pytaniem staje się zagadka: dlaczego kościotrupy były często 

przedstawiane, jako radosne, bawiące się, tańczące. Co do jednego możemy być pewni, 

obrazy dance macabre są przerażające, ale trupy pląsają na nich w radosnym rytmie, 

jakby były na wesołej potańcówce, a przygrywa im do taktu jedna z trupich postaci na 

flecie lub innym instrumencie muzycznym. Być może ukazanie takiego kontrastu 

wywoływało w człowieku średniowiecza jeszcze większą trwogę. 

Wymienić należy także atrybuty zawierające pouczenia i ostrzeżenia (tablica              

z tekstem moralizatorskim, trumna, czaszka) oraz te związane z przemijającym czasem 

(klepsydra).  

 

Ars Moriendi w sztuce 

O tym, jak ważne jest ostatnie namaszczenie umierającego przekonują nas dzieła 

malarskie. Otóż w zbiorach francuskich traktatów ascetycznych w Bawarskiej 

Bibliotece Państwowej w Monachium znajdują się XV-wieczne dzieła mistrza 

podpisującego się inicjałami E.S., które ilustrują Ars Moriendi. Na jednym ze 

wspomnianych rycin diabeł siedzi pod łóżkiem chorego, czekając na jego duszę, którą 

ma nadzieję pochwycić (Ilustracja 22). Przy umierającym znajdują się 

najprawdopodobniej bliscy, więc nie musi być sam w obliczu śmierci. Na innym dziele 

tego samego autora widzimy zniecierpliwionego chorego, który kopie znajdującego się 

przy jego łożu lekarza (Ilustracja 23). Tuż obok przewróconego przez leżącego stolika 

czeka diabeł. Na nic więc choremu zda się zniecierpliwienie, skoro demon czeka na 
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niego, by po skonaniu zabrać go do swojego królestwa
863

. Zazwyczaj przedstawienia 

tego typu miały na celu ukazanie kosmicznej walki między siłami dobra i zła, które 

walczą o władze nad duszą umierającego człowieka. W przedstawieniach tego typu 

umierający ogląda to, jako obiektywny świadek, 

nie mając wpływu na wynik tej walki. Właśnie 

w momencie śmierci przed umierającym miało 

pojawić się przypomnienie całego życia, jako 

jedna szybka migawka. Co więcej uważano, że 

odpowiednia postawa w obliczu swojej śmierci 

ma znaczenie i może zadecydować o losie duszy. 

Z tego względu zachowanie prawidłowego 

obrządku było bardzo ważne
864

. 

 

Taniec śmierci 

Końcem średniowiecza temat śmierci był 

wszechobecny, z tego powodu mediewiści 

często wspominają o obsesji śmierci, która 

dotykała ludzi tamtych czasów. Przedstawienia 

tańców śmierci starano się przekazać w każdy 

możliwy sposób, dlatego odnaleźć je można na 

freskach, drzeworytach, dziełach malarskich, 

utworach literackich, a nawet były tematem 

spektakli
865

. 

Monumentalne mury przy kościołach i cmentarzach (głównie dominikańskich                   

i franciszkańskich) należało wykorzystać do popularyzacji treści moralizatorskich. 

Idealną tematyką był rozpowszechniony końcem średniowiecza Danse macabre
866

. 

Taniec śmierci był korowodem par gdzie zmarli tańczyli z żywymi. Pierwszy taki 

wizerunek śmierci, która tańczy w radosnym korowodzie wraz z żywymi 
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Ilustracja 22 

Ars moriendi, dzieło nieznanego artysty, XV 

w., Library of Congress, Waszyngton, Stany 

Zjednoczone 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej 

http://www.loc.gov/exhibits/heavenlycraft/h

eavenly-15th.html (dostęp: 17.09.2019) 
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przedstawicielami różnych warstw społecznych powstał pomiędzy sierpniem 1424 roku, 

a Wielkim Postem w 1425 roku. Dzieło namalowane przez nieznanego artystę zdobiło 

zewnętrzną ścianę Cmentarza Niewiniątek w Paryżu
867

. Obraz był wyjątkowy, 

ponieważ przedstawiał to, czego wcześniej nie odważył się nikt namalować. Wśród 

tańczących ze śmiercią ludzi znaleźli się między innymi papież, biskup, cesarz, król, 

mnich, jak również minstrel. Trzydzieści postaci pospiesznie podążało za śmiercią, 

która zdawała się doskonale bawić, a nawet ma się wrażenie, że kpi z tańczących, o 

czym świadczy groteskowa mina, powyginane ruchem ciało i piękny, malowniczy strój. 

Ukazany został świat na opak, gdzie umarli cieszą się urokami życia (grają na 

instrumentach muzycznych, tańczą, prowadzą rozmowy), natomiast żyjący stali się 

posępni, a wykonywane przez nich ruchy nienaturalne i sztywne. W tej procesji 

znalazło się miejsce da biednych i bogatych, co sprawia, że ukazane zostało całe 

społeczeństwo. Jest ono przedstawione, jako jeden ciągły, płynny korowód, który 

zmierza ku wspólnemu przeznaczeniu. Według Ashby Kinch autorki książki pt. Imago 

mortis. Mediating images of death in late medieval culture, pokazanie obok siebie 

różnych członków społeczeństwa 

średniowiecznej Francji wskazywać 

może na to, że był to sposób, by 

zademonstrować zbiorową tożsamość, 

połączenie wspólnoty, które 

dokonywało się przed śmiercią
868

. 

Było to społeczeństwo, które borykało 

się z następstwami wojen, nie tylko 
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Ilustracja 23 

Ars moriendi, dzieło nieznanego artysty, 

XV w., Library of Congress, Waszyngton, 

Stany Zjednoczone 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej 
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zostało dotknięte przez wielką zarazę, ale przez długotrwałą klęskę głodu. Cierpienia, 

których doznali interpretowali, jako karę - znak gniewu bożego
869

.  

Zazwyczaj na freskach od lewej strony umieszczano najbogatszych: papieża, 

cesarza, króla. Poniżej znajdowali się pozostali chłop, żebrak, a czasem również 

dziecko. Występowały dwie formy tej tanecznej procesji. Na terenie Francji oraz 

północnych Niemiec najczęściej pojawiał się korowód łańcuchowy, natomiast w rejonie 

południowych Niemiec artyści często przedstawiali taniec śmierci w szeregu 

pojedynczych par
870

. 

Taniec śmierci umieszczany był również na manuskryptach. W The Morgan 

Library & Museum w Nowym Jorku znajduje się średniowieczna księga (Book of 

Hours) pochodząca z Paryża (we Francji), a powstała na przestrzeni lat 1430-1435. Za 

autora iluminacji tego dzieła uznaje się Mistrza Bedford. Przedstawia ona 58 scen 

ilustrujących cykl tańca śmierci
871

. 

W każdym kościele nie mogło zabraknąć przedstawień śmierci. Nieraz było to 

na wpół rozkładające się ciało, czasami natomiast ukazywano samego kościotrupa. 

Taniec okrutny i przerażający, tym bardziej, że każdy człowiek będzie zmuszony brać    

w nim udział. Freski w bazylice Św. Roberta w La Chaise-Dieu są jednym z wielu 

przykładów użycia w sztuce motywu danse macabre. Na freskach tam widniejących 

widać tancerzy znajdujących się w korowodzie śmierci. Przyglądając się ich 

wizerunkom widać ukazaną płynność tańca, wygięte ciałach pochylają się i przesuwają 

w prawą stronę
872

. Uśmiechnięta postać kościotrupa porywa do tańca biskupa jak 

również mieszczanina, co oznacza, że przed śmiercią nie ma podziału na stany i klasy 

społeczne. Do makabrycznego tańca zostaje zaproszony każdy. Kościotrup trzyma                

w dłoni kosę, która zapewne ma mu pomóc w zabraniu nieszczęśników z tego świata. 

Pomimo radości trupa, współ - tancerze nie wydają się być zadowoleni z zaistniałego 

stanu rzeczy.  

Motyw Tańca śmierci pomimo tak dużego przerażenia, które był w stanie 

wywołać, zawierał w sobie element komizmu
873

. Patrząc na wizerunki zadowolonych, 

roztańczonych kościotrupów można było się nieco uśmiechnąć, ale pod tą zabawową 
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warstwą kryła się przytłaczająca prawda o sensie ludzkiego istnienia. Doskonałym 

przykładem tego typu wizerunków są XIV-wieczne freski autorstwa Francesca Traini
874

 

i Buonamico Buffalmacco na ścianach cmentarza Campo Santo w Pizie
875

. Pomimo 

tego popularnego Tańca śmierci pierwsze wizje artystyczne tego typu powstały 

najprawdopodobniej na terenie Francji. Najstarszy znany wizerunek (Dansemacbre              

z 1424 roku) znajdował się w arkadach kostnicy Cmentarza Niewiniątek przy 

franciszkańskim klasztorze w Paryżu
876

. Co prawda mur został zniszczony już w 1669 

roku, ale cykl drzeworytów na podstawie tych wizerunków 1485 roku utrwalił Guyot 

Marchant, paryski drukarz i wydawca. Marchant odtworzył scenę znajdującą się na 

murze w cyklu 17 drzeworytów. Pierwszy z nich przedstawiał zazwyczaj wizerunek 

autora albo duchownego na początku i na końcu oraz wizerunek trzydziestu jeden 

mężczyzn różnych stanów w towarzystwie Śmierci. Pod każdym drzeworytem 

umieszczone zostały dwa ośmiowersowe wiersze, stanowiące przedmowę śmierci                    

i odpowiedź osoby, która była akurat ukazana w danym tańcu
877

.  

Innym przykładem dzieł o tematyce Danse macabre był fresk znajdujący się na 

murze cmentarnym klasztoru Dominikanów w Bazylei z 1440 roku. Przedstawia 

wizerunek orkiestry zmarłych grających przed kostnicą, do której podążał korowód 

ludzi złożony z przedstawicieli o różnym statusie społecznym. Kolejnym dziełem tego 

rodzaju jest fresk w kościele opactwa benedyktynów w La-Chaise-Dieu w Owerni, 

namalowany prawdopodobnie w 1400 roku lub 1460 r. oraz fresk w kościele Meslay-le-

Grenet koło Chartres
878

 i w La-Ferte-Loupiere w Burgundii
879

. 

Co było przyczyną pojawienia się dzieł o tematyce Danse macabre?                               

Z pewnością duże znaczenie miało kaznodziejstwo i nauczanie głoszone przez zakony 

żebracze. Hellmut Rosenfeld w swojej książce Der mittelalterliche Totentanz 

przedstawił pogląd głoszący, że pierwsze teksty nawiązujące do śmierci pisane                       

w języku łacińskim oraz niemieckim pochodziły z dominikańskiego klasztoru                          

w Würzburgu, a następnie zostały rozpowszechnione przez franciszkanów, którzy 
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zaadoptowali głoszoną naukę. Potwierdzać to może fakt, że właśnie dominikanie byli 

inspiratorami fresków widniejących w Campo Santo w Pizie. Co więcej śmierć ukazana 

tam została, jako przerażająca wiedźma z rozwianymi włosami, przed którą nikt się nie 

ochroni. Postać ta posiadała ciemne skrzydła, jak u nietoperza i trzymała uniesioną kosę 

– znak swojej władzy
880

.  

Ze znanych w średniowieczu traktatów dotyczących tańca śmierci treść została 

przeniesiona na obraz, by mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Nie tylko 

działalność zakonów wpłynęła na takie rozpowszechnienie się tematyki w dziełach 

artystycznych. Społeczeństwo, które żyło w lęku przed tym, że w każdym momencie 

może pożegnać się z życiem potrzebowało miejsca, by dać upust swoim obawom, by 

pokazać, czego boi się najbardziej
881

. Obrazowanie śmierci, jako tańczącej z ludźmi 

wszystkich stanów niosło pocieszenie najuboższym. Chociaż w tym jednym miejscu 

wiedzieli, że przyjdzie czas, w momencie śmierci, kiedy każdy będzie równy wobec 

siebie
882

. Co więcej takie przedstawienie śmierci nieco łagodziło obawę o rychłą śmierć, 

która nie pozwoli zatroszczyć się o ostatnie namaszczenie. Śmierć, jak to zostało 

opisane w IV rozdziale czasami przychodziła nagle nie pozostawiając nikomu czasu na 

pokutę i nawrócenie
883

. Koniec średniowiecza był czasem, w którym intensywnie 

myślano o pozostawionych na ziemi majątkach oraz krewnych pozostających bez opieki 

i pomocy
884

.  

Dans macabre był najdosadniejszym przekazem średniowiecznej idei, troski                 

o przyszłe zbawienie. W obrazach chciano podkreślić, że ludzkie życie jest kruche,                 

a dobra zdobyte na ziemi nie mają znaczenia po śmierci. Artyści w sposób perfekcyjny 

wykorzystywali wizerunki szkieletów i zmumifikowanych nieboszczyków, którzy 

tańczą radośnie w korowodzie, aby przekazać najważniejszą prawdę o ostatecznym 

przeznaczeniu człowieka
885

. Każdy mieszkaniec średniowiecznej Europy mógł się 

utożsamić z postacią widniejącą na freskach. Śmierć ukazana w tym pląsie niosła 

przesłanie skierowane do masy, ale była czymś indywidualnym, ponieważ ukazywała 
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przede wszystkim jednostkę, niezależnie, do której grupy społecznej należała. To 

właśnie wizerunki malarskie były jedynym miejscem, w którym spotykali się bogaci                

z biednymi, a często stali zupełnie koło siebie. Dla śmierci wszyscy byli równi. Obrazy 

o tematyce Tańca śmierci nie potępiały grzechu bezpośrednio, ale zachęcały do 

nawrócenia, ponieważ ukazywały jedną z dróg, która może czekać człowieka po śmierci 

i to jeszcze tą najgorszą. Wśród przewinień, które mogą sprowadzić na człowieka zgubę 

najczęściej piętnowane były grzechy pychy i lichwy
886

.  

Co najważniejsze artyści chcieli poprzez swoje dzieła odzwierciedlić świat, którym żyli. 

Główną ideą głoszoną końcem średniowiecza była równość wobec śmierci. Uczestnicy 

korowodu zmierzającego ku śmierci mieli na sobie atrybuty potwierdzające 

przynależenie do każdego stanu. Jak łatwo zauważyć temat makabry i jego dziwna 

estetyka zdominowały społeczeństwo europejskie końcem XIV oraz w XV wieku
887

. 

Pokazanie w dziełach kościotrupa, rozkładającego się ciała i choroby mogło być 

sposobem na podkreślenie tego, co dla każdej ludzkiej egzystencji jest najważniejsze. 

Na obrazach śmierć była pełna wigoru, w przeciwieństwie do przerażonych żywych, 

których porywała do tańca
888

.  

 

Triumf śmierci 

Również triumf śmierci był tematyką, po którą nie rzadko sięgali artyści. Nie 

było to, jak w poprzednim przypadku spotkanie człowieka ze śmiercią, ale raczej 

ukazanie jej mocy nad człowiekiem
889

. W przedstawieniach tych było sporo wątków 

makabrycznych, które miały budzić strach i skłaniać do skruchy
890

. To, co ziemskie 

niosło za sobą ból i cierpienie, a najdoskonalszym sposobem ukazania śmierci był 

wizerunek rozkładającego się ciała
891

. Triumf śmierci został w średniowieczu bardzo 

uwydatniony, ponieważ ludzie zdali sobie sprawę, że tej walki nie są w stanie wygrać. 

Świadomość tego faktu sprawiała, że szczęście z życia zastępował smutek. Już nie 

wystarczyło zapewnienie życia wiecznego, ponieważ przede wszystkim człowiekowi 

żal było porzucić uciechy życia, z których codziennie korzystał. Nie była to idylliczna 
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wizja wykreowana przez literaturę, ale gorzka prawda o wszechmocy śmierci, która 

przychodziła po każdego
892

. 

 

Symboliczne postacie w sztuce 

Średniowieczne obrazy posługiwały się często symboliką. Na obrazach chętnie 

przedstawiano dobre i złe duchy np. w postaci zwierząt. Przyglądając się XV-wiecznym 

niemieckim miniaturom i artystycznym tkaninom dostrzeżemy, że często ukazywano 

walkę wad z cnotami, którą obrazowano, jako starcia kopiami dwóch rycerzy. Co 

więcej walczący nie siedział na koniu, a na dziku. Końcem średniowiecza odnaleźć 

można było również przykłady walki siedmiu cnót z siedmioma grzechami głównymi. 

Również tam pojawiał się dzik, który był uosobieniem sześciu z siedmiu grzechów 

głównych (pycha, nieczystość, gniew, obżarstwo, zazdrość, lenistwo), jedynie chciwość 

nie była ukazywana w postaci tego zwierzęcia
893

. Także świnia miała swoją symbolikę 

w średniowieczu. Otóż odzwierciedlała grzesznika, który nieustannie wraca do swoich 

występków. Sowa była zwierzęciem związanym z życiem w nocy, więc mogła mieć 

powiązania z ciemnością, podobnie było z kozłem, który był kojarzony z diabłem
894

. 

 

Godzinki 

Nie ma tak sugestywnego przekazu jak obraz. Co jednak zrobić, gdy człowiek 

chce zwrócić się do Boga słowami modlitwy? Również w takim przypadku ludzie 

potrzebowali sugestywnego przekazu. Obrazy umieszczane w godzinkach nie spełniały 

jedynie funkcji estetycznej, ale miały również skłaniać do pokory wobec życia.  

Jednym ze znanych dzieł był modlitewnik księcia de Berry, w którym znajdują 

się dzieła Jana van Eycka (1390 - 1441) takie jak Msza za zmarłych, czy Pojmanie 

Chrystusa
895

. Kolejnym przykładem są Wspaniałe godzinki księcia Berry
896

, w których 

na załączniku do sceny pogrzebu widnieje wizerunek śmierci dosiadającej nosorożca 
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oraz ilustracja nawiązująca do Legendy o trzech zmarłych
897

. Warto wspomnieć również 

o godzinkach króla Rene. Bardzo podobny do wspomnianych opisów dotyczących 

śmierci oraz momentu umierania jest kolejny wizerunek znajdujący się na miniaturze, 

która powstała we Florencji w 1460 roku. Widać na niej odprawianą mszę żałobną za 

duszę zmarłego, który w momencie podniesienia Najświętszego Sakramentu opuszcza 

czyściec i przechodzi w objęcia aniołów
898

.  

 

Legenda o Trzech Żywych i Trzech Martwych 

 Wspomniana już w poprzednim rozdziale Legenda o Trzech Żywych i Trzech 

Martwych posiada wiele odwzorowań w dziełach malarskich. W zbiorach The British 

Library znajduje się XIV wieczny manuskrypt (Ilustracja 24), na którym widzimy 

spotkanie trzech książąt z trzema kościotrupami. Jest to łagodne zetknięcie się dwóch 

światów, ale na kolejnej wizji artystycznej pochodzącej z XV wiecznych godzinek 

sytuacja ma się dużo gorzej (Ilustracja 38). Na miniaturze zostali ukazani: papież, 

                                                           
897

 M. Vovelle, Śmierć, s. 129. 
898

 R. Bartlett, Panorama średniowieczna, Warszawa 2002, s. 188. 

Ilustracja 24 

Trzech Żywych i Trzech Martwych, De Lisle Psalter, 1308-1340, The British Library, Arundel MS 83 

f. 127v, Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej 

https://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/6a00d8341c464853ef019b04ccb0ee970d-

popup?_ga=2.20907384.1586765833.1568712059-2085216309.1568571809 (dostęp: 17.09.2019) 
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cesarz i król. Po ich wyrazie twarzy 

widać, że nie chcą się jeszcze żegnać 

z ziemskim życiem. Przyglądając się 

obrazowi ma się wrażenie, że osoby 

te posiadają łzy w oczach. Na nic im 

się zdadzą atrybuty władzy, godności, czy męstwa, które trzymają w dłoniach, skoro i 

tak ich przeznaczeniem jest śmierć. Legendy o Trzech Żywych i Trzech Martwych są 

przerażające, bo w wyniku spotkania trzech osób ze śmiercią nie oznacza, że zginie 

tylko jedna z nich. Przesłanie jest porażające – skoro trzem osobom zostały 

przeciwstawione wizerunki śmierci w takiej samej liczbie. Oznaczać to może jedynie 

zgubę dla wszystkich. 

 

Sąd Ostateczny 

Ludzie średniowiecza wierzyli w biblijne nadejście kresu wszystkich dni. Nie 

mieli pojęcia, kiedy to nastąpi, ponieważ w Piśmie Świętym zostało napisane: 

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny
899

”(Mt 25, 13). Społeczeństwo 

doszukiwało się jednak znaków zwiastujących nadejście Apokalipsy i z chęcią słuchało 

proroctw, które dowodziły, kiedy mogłoby to nastąpić. Byli natomiast przekonani, że 

                                                           
899

 Ewangelia według św. Mateusza, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, przeł. K. Romaniuk, 

Warszawa 2005, s. 1112. 

Ilustracja 25 

Trzech Żywych i Trzech Martwych, 

Book of Hours, 1480-1490, The 

British Library, Harley MS 2917 f. 

119r, Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej 

https://britishlibrary.typepad.co.uk/.

a/6a00d8341c464853ef019b04ccbb

2d970d-

popup?_ga=2.46599911.15867658

33.1568712059-

2085216309.1568571809 (dostęp: 

17.09.2019) 
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koniec świata prędzej, czy później nastąpi, a miały to potwierdzać znaki. Dla jednych 

były to powstające herezje oraz wzrost przestępczości
900

. 

Już od XIII wieku pojawiła się wizja sądu ostatecznego w postaci procesu 

sądowego indywidualnego lub zbiorowego. Miejsce centralne tej wizji zajmował 

Chrystus, który siedząc centralnie na tronie miał być sprawiedliwym sędzią. O duszę,        

w charakterze obrońców często modliliła się Matka Boska. W XIV wieku nadal był to 

temat wykorzystywany przez artystów. Chętniej przedstawiali oni wizję zawartą                 

w Ewangelii św. Mateusza, ponieważ Jezus w tym odzwierciedleniu był bliżej ziemi,              

w końcu zasiadał na takim samym tronie, jakie znajdowało się wśród zwykłych 

śmiertelników
901

.  

W Strasburgu artyści, którzy dotarli tam z Chartes w XIII wieku wykonali 

szereg rzeźb do cyklu Maryjnego oraz Sądu Ostatecznego. Dzieła te pomimo tego, że 

musiały się wkomponować we wcześniejsze niewielkie zdobienia tympanonów, 

cechowała niezwykła swoboda przedstawionych póz i naturalność ruchów, prosty 

przekaz oraz niezależność w odniesieniu do architektury. Sąd Ostateczny znany również 

pod mylącą odbiorcę nazwą Filaru Anielskiego nie ukazuje tylko przejścia człowieka do 

nieba, ale również przypomina o czekającym na grzeszników piekle. Temat 

przeznaczenia człowieka po śmierci został ujęty w ostrą, wstrząsającą formę. 

Dramatycznie ożywieni ewangeliści idealnie wkomponowani zostali w całość dzieła. 

Cały kanon figur i ich proporcje zostały pozamieniane, a członki wydłużone                             

i nienaturalnie poskręcane. Katedra w Bambergu również wyróżnia się posiadaniem 

niezwykłego obrazu Sądu Ostatecznego. Scena widnieje na tympanonie w tzw. Portalu 

Książęcym, w katedrze św. Piotra, a powstała najprawdopodobniej w latach 1120-

1240
902

. Umieszczanie wizji Sądu Ostatecznego nad drzwiami kościołów, czy też                   

w przedsionkach miało szczególne znaczenie, ponieważ ludzie odczuwając niepokój 

związany z tym, że sąd nad ich duszami kiedyś nadejdzie, wchodzili do wnętrza 

świątyni i mieli świadomość, że scena, na którą patrzą kiedyś w końcu nadejdzie
903

. 

Sceny Sądu Ostatecznego
904

 przedstawiano zawsze według określonego 

schematu. Pośrodku obrazu znajdował się Chrystus Sędzia, po jego prawicy byli 
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 E. Male, The Gothic Image, s. 355, 367. 
901

 E. Male, The Gothic Image, s. 365. 
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 W. Sauerländer, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 2001, s. 192 - 195. 
903

 E. Male, The Gothic Image, s. 355 - 356. 
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Sceny o takiej tematyce zaczęto uwieczniać już od XII do XIII wieku, zazwyczaj na tympanonach. J. 

Delumeau, Strach, s. 191. 
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radośni, zbawieni ludzie, natomiast po lewej stronie w mękach i cierpieniu ukazywano 

skazanych na potępienie
905

. Fasada wejścia do wielkiej katedry Amiens (ok. 1220-1230) 

została przyozdobiona chórem postaci podzielonych na strefy i rzędy, tak, aby mogła 

wypełnić równomiernie ściany portalu, filary przyporowe, cokoły i tympanony. 

Szczególne znaczenie ma scena znajdująca się pośrodku dolnej kondygnacji fasady 

zachodniej, usytuowanej przy wejściu do kościoła. Na potężnym filarze ukazana została 

postać Chrystusa – Zwycięscy triumfującego nad pokonanym smokiem oraz 

bazyliszkiem
906

. W średniowieczu istniały dwie funkcje tematów ukazywanych na 

portalach kościelnych, były to: obsistre oraz ostender. Jedna to obrona przed złymi 

duchami, a druga to ukazanie planu Zbawiciela. Chrystus z Sądu Ostatecznego na 

środku portalu Notre-Dame w Paryżu, wzniesiony najprawdopodobniej około 1228-

1230 roku został ukazany w charakterystyczny sposób. Zasiadał na tronie, jak król 

przed swoimi poddanymi. Pewnej elegancji nadaje mu drobno fryzowana broda i 

migdałowy wykrój oczu
907

. Były również bardziej bezpośrednie przekazy. Katedra w 

Orvieto została ozdobiona dziełem Lorenzo Maitaniego (ok. 1270-1330). Na pilastrze 

znajduje się płaskorzeźba zamieszczona w środkowym portalu fasady zachodniej 

katedry ukazująca Sąd Ostateczny (ok. 1320), na którym potwory piekielne pożerają 

swoje ofiary. 

Interesującym przykładem Apokalipsy są sceny umieszczone na gobelinach 

pochodzących z katedry Angers we Francji (obecnie dzieła przeniesione zostały do 

Musée de Tapisserie na terenie zamku w Angers nad Loarą). Tworzenie dzieł projektu 

Jana Bondola z Brugii (1340-1400) rozpoczęto w 1375 roku na zlecenie Ludwika I 

księcia Anjou (1339-1384), brata Karola V Mądrego (1338-1380), króla Francji. Bondol 

wzorując się na rękopisie Apokalipsy będącej w posiadaniu króla stworzył dzieła 

odzwierciedlające wizję św. Jana
908

. Na gobelinach zostało przedstawionych szereg 

potworów, w tym także tego przypominającego smoka o siedmiu głowach. Jak widać na 

zaprezentowanym obrazie zastępy anielskie starają się walczyć z monstrami i próbują je 

zabić długimi włóczniami. Jest to wizja budząca strach, ponieważ ukazane potwory są 
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 S. Bylina, Człowiek, s. 78. 
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 Bazyliszek pojawiał się często w średniowiecznej sztuce sakralnej. Pzredstawiany był zazwyczaj z 
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Szatanem,co miało podkreślać, że urok zewnętrzny może być źródłem zła. J. C. Cooper, Zwierzęta, s.23 - 

24. 
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dwa, a próbuje je zwalczyć większa liczba aniołów, co może świadczyć o tym, że zło 

ciężko pokonać. Obserwujący taki przekaz ludzie średniowiecza z pewności musieli 

myśleć o trudach, jakie czekają na nich nie tylko za życia, ale również po śmierci. 

 

Giotto di Bondone 

Sztuka średniowiecza od XIII – XV wieku to niewątpliwie kanon różnorodnych 

przedstawień Sądu Ostatecznego. Imponującym dziełem jest XIV wieczny fresk Sąd 

Ostateczny w wykonaniu Giotto di Bondone (ok. 1266-1337), który znajduje się w 

Kaplicy Scrovegnich w Padwie (Ilustracja 26)
909

. Ten florencki artysta odszedł od 

tradycyjnej kompozycji malarskiej tworząc zupełnie nowe formy. Jak czytamy                      

w Historii sztuki. Twórcy, nurty, style redakcji Andrzeja Maleczko, był to artysta, który 

                                                           
909

 Giotto di Bondone (1266 – 1337), włoski malarz i architekt, najwybitniejszy przedstawiciel XIV 

wieku, działał we Florencji, Asyżu, Rzymie, Padwie, Neapolu i Bolonii.  

Ilustracja 26 

Giotto di Bondone, Sąd Ostateczny, 1304-1306, Kaplica Scrovegnich w Padwie 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej http://zrodlo.krakow.pl/02-186/ (dostęp: 17.09.2019) 

 

 



270 

 

„(…) wprowadził intuicyjną perspektywę, harmonijną, zrównoważoną kompozycję, 

silny modelunek oraz upodobanie do sytuowania scen w realistycznym 

architektonicznym otoczeniu o klasycznych korzeniach
910

”. Jednym                                           

z najpopularniejszych jego dzieł jest XIV-wieczny fresk pt. Sąd Ostateczny wykonany 

około 1305 roku
911

. Dzieło powstało na czterech ścianach i kolebkowym sklepieniu, 

jako jedyna dekoracją Kaplicy Scrovegnich w Padwie
912

. Artysta pośrodku wizerunku 

dnia Sądu Ostatecznego umieścił Chrystusa w aureoli zasiadającego na tronie. Chrystus, 

jako sędzia, ma po swoich bokach aniołów i uczniów. Poniżej znajduje się krzyż 

rozdzielający zbawionych od potępionych
913

. Taka wizja z pewnością budziła strach. 

Co więcej każdy, kto wchodził do takiego wnętrza musiał zauważyć wielką przestrzeń i 

znajdujące się tam dzieła. Monumentalna praca przypominała wizję tego, co czeka 

człowieka po śmierci. Nie było zatem sposobności, by ominąć myśl o czekającej 

człowieka śmierci i Sądzie  

Ostatecznym. Kres ziemskiego bytowania był przedstawiany w realistyczny 

sposób, co jeszcze bardziej dodawało dramatyzmu całej scenie. W tym miejscu nawet 

nie trzeba było wykorzystywać wyobraźni, ponieważ każdy mógł zobaczyć, jakie 

katusze czekają człowieka grzesznego. Dla tych, którzy postępowali niegodnie 

przewidziane były udręki piekielne: kąsanie, podpiekanie i tym podobne katusze. 

Nowatorska kompozycja malarska oraz ukazanie emocji na twarzach były kluczem do 

wywołania trwogi w człowieku średniowiecza. Układ szat wskazuje na figury, które 

mają naturalne ludzkie kształty, są w określonym ruchu, charakteryzuje je 

trójwymiarowość. Zastosowanie światłocieni i umiejętne użycie barw podkreślają 

dramatyzm sceny. Obraz nie jest przedstawieniem symbolicznym, efekt naturalności 

został wywołany za pomocą przestrzenności i głębokości sceny, jak również 

rozmieszczeniu postaci w różnych ujęciach artystycznych
914

. Barwa służy do wyrażenia 

przestrzeni, po to, aby w lepszy sposób wymodelować okrągłości postaci
915

. W tym 

wypadku piekło to miejsce pełne płomieni, ludzie są w nim upokorzeni, ponieważ 

przebywają tam nago, są wręcz „gotowani żywcem”. Sylwetka naczelnego diabła 

znajduje się pośrodku na samym dnie piekła. Jest to duża postać przypominająca 
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człowieka o cechach zwierzęcych, ponieważ na głowie umieszczone ma rogi. Pożera on 

męczenników, jedną ofiarę ma już w pysku, natomiast kończynami łapie kolejne. 

Oprócz tej centralnej postaci w całym „świecie zła” pełno jest podobnych, ale 

mniejszych diabłów. Łatwo je odróżnić od ludzi, są koloru niebieskiego i wyrządzają 

krzywdy grzesznikom: biją ich, ciągną za włosy, torturują, wydłubują oczy, podgryzają. 

W każdym bądź razie sprawiają ból, co widać po sylwetkach, a czasami po wyrazie 

twarzy osób znajdujących się w piekle. Królestwo szatana wypełnione było 

przeróżnymi zwierzętami: te przypominające bardzo duże jaszczurki siedziały na 

ludziach i kąsały ich, natomiast większe stwory przypominające smoki pożerały 

lokatorów piekła. 

 

Hans Memling 

Sąd Ostateczny
916

 niderlandzkiego malarza, Hansa Memlinga (1435 – 1494) 

powstał w latach 1467-1471 (Ilustracja 27). Znajdujący się w Muzeum Narodowym w 

Gdańsku, w Polsce, tryptyk składa się z jednolitej całości rozciągającej się poprzez trzy 

pola wydzielone ramami. Centralna scena ukazuje Chrystusa sądzącego na okręgu 

tarczy, poniżej znajduje się natomiast święty Michał trzymający wagę wskazującą 

zbawionych i potępionych. Lewa strona dzieła została przeznaczona na raj, ukazany, 

jako portal, natomiast prawa pokazuje piekło, jako skalistą przepaść. Całość za sprawą 

ruchu daje wrażenie bardzo dramatycznej. Ponadto trwogę wywołuje przedstawienie 

demonów, szatanów, potworów, a najbardziej ludzi cierpiących katusze
917

. Pośrodku 

tryptyku, tuż pod postacią Chrystusa Sędziego znajduje się postać Archanioła Michała, 

który ubrany jest w przerażająco złocistą zbroje. Wokół całego popłochu piekielnego, 

on jeden stoi dumnie oddzielając zbawionych od potępionych. Zbroja, w którą jest 

ubrany stanowi lustro, w którym odbija się tajemnica wszechświata, wizja straszliwego 

sądu
918

.  
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 Ta innowacyjność ukazująca niesamowitą ekspresję światła, użytego koloru i układu kolistego 
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już za renesansowe. M. Walicki, Hans Memling – Sąd Ostateczny, Warszawa 1973, s. 32. 
917

 M. Walicki, Hans, s. 28 - 32. 
918

 Z. Żygulski, Średniowieczna zbroja szydercza, w: Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, 

Warszawa 1978, s. 593.  



272 

 

 

Hieronim Bosch 

XV wieczny obraz pt. Śmierć skąpca autorstwa Hieronima Boscha
919

, który 

znajduje się aktualnie w Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie w Stanach 

Zjednoczonych, jest doskonałym przykładem ukazania równości wszystkich wobec 

śmierci (Ilustracja 28). Na obrazie dostrzegamy leżącego na łóżku śmierci bogacza. Co 

prawda znajduje się w pięknym pokoju, w wystawnym łóżku, a dookoła niego 

rozłożono nagromadzone za życia bogactwa, lecz sam jest jednak nagi, nieodziany w 

żadne kosztowności, czy wystawne stroje. Byłby to godny pozazdroszczenia widok, 

gdyby nie to, że jest to człowiek czekający na śmierć, która już jest przy nim, wygląda 

do niego z ukrycia za drzwiami. W pokoju pojawiają się również demony, wiec istnieją 
                                                           
919

 Jeroen Anthoniuszoon van Aken znany jako Hieronim Bosch (ok. 1450 - 1516 r.) – jego pseudonim 

artystyczny wynikał z podpisywania dzieł nazwą rodzinnej miejscowości. Pochodził z rodziny malarzy, tą 

profesją zajmowali się jego dziadek oraz ojciec. A. Devitini Dufour, Bosch, s. 8. A. K. Turner, Historia, 

s. 126-127. 

Ilustracja 27 

Hans Memling, Sąd Ostateczny, 1473, Muzeum Narodowe w Gdańsku 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sąd_Ostateczny_(obraz_Hansa_Memlinga)#/media/Plik:Das_Jüngste_Gericht_(

Memling).jpg (dostęp: 17.09.2019) 
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obawy, co do pobożności umierającego 

mężczyzny. Pomimo, że wokoło umierającego 

jest wiele złych mocy i jego los zdaje się być 

przesądzony to jednak nawet dla niego jest 

jeszcze nadzieja. Za plecami chorego znajduje się 

anioł w pozycji błagającej. Na obrazie widzimy 

również demona, który trzyma w ręku sakiewkę 

pieniędzy, której zawartością nie pomoże 

umierającemu
920

. Taka scena równie dobrze może 

przedstawiać okrutny dramat związany z ludzką 

próżnością. Bogaczowi pieniądze już w niczym 

nie pomogą.  

Bosch w swoim malarstwie wyraził ducha 

schyłku średniowiecza. Do innych jego dzieł 

zasługujących na omówienie należy Sąd 

Ostateczny. Kolejne dzieło artysty, Wóz z sianem, 

ukazuje tragiczną prawdę pokazującą gdzie 

doprowadzą człowieka ziemskie przyjemności
921

. 

W środkowej części tryptyku znajduje się wielki 

wóz, na którym ludzie oddają się wszystkim 

uciechom życia, zaślepieni przyjemnościami w 

korowodzie zmierzają do otchłani piekielnej. 

Trafią tam przedstawiciele wszystkich stanów 

świata, począwszy do najuboższych, aż do 

najbardziej znaczących osób, takich jak papież i 

cesarz. Na wszystkich czekają potwory w postaci 

szczurów, jeży, jeleni, czy niedźwiedzi, 

znajdujących się w paszczy piekła. Była to tematyka zaczerpnięta z tańca śmierci, ale 

przedstawiona w nieco inny sposób niż późnośredniowieczne wizje Dance macabre
922

. 

Obrazy tego typu z pewnością wzbudzały strach przed piekłem. Widzimy na nich 

dosadne konsekwencje życia w grzechu z dala od Boga. Biorąc pod uwagę 

                                                           
920

 W. Beckett, Historia, s. 74. 
921

 Biblia, s. 275. 
922

 W. Fraenger, Hieronim Bosch, Warszawa 1987, s. 438-439. 

Ilustracja 28 

Śmierć skąpca, Hieronim Bosh, 1490-1500, 

National Gallery of Art., Waszyngton, 

Stany Zjednoczone 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej 

https://kronikikulturalne.files.wordpress.co

m/2012/01/jheronimus_bosch_050.jpg 

(dostęp: 17.09.2019) 
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podobieństwo człowieka do Stwórcy, należy żyć zgodnie z chrześcijańskimi zasadami. 

Kara za nieprzestrzeganie przykazań jest przerażająca, skazuje człowieka na wieczne 

cierpienia.  

 

Piekło 

Piekło było przedstawiane w XIII wieku w sposób symboliczny, jako potwór 

pożerający potępionych
923

. Ukazany na wzór mitologicznego, ziejącego ogniem 

Lewiatana, przerażał swoim obliczem. Ukazywanie piekła pod postacią diabła                        

z rozwartymi szczękami miało swoje źródło w Piśmie Świętym, gdzie podkreślone 

zostało zwycięstwo Chrystusa nad Lewiatanem, którego szczęki zostaną otworzone. Na 

obrazach ukazujących królestwo szatana atrybutem pojawiającej się tam uosobionej 

śmierci była również kosa, ale kary wymierzano również innymi narzędziami: 

trójzębami i widłami
924

. Od XIV wieku wizerunek Lewiatana zastąpił diabeł, o cechach 

zbliżonych do opisu Dantego 

w Boskiej komedii (Ilustracja 

29)
925

.  

 

 

W celu ukazania 

piekielnych kar dysponowano paletą rozbudowanych lęków ludzkich. O tym, co 

przerazi odbiorcę ukazanej sceny decydowali artyści, którzy chętnie uciekali się do 

zabiegów budzących przerażenie. Odwoływano się do tego, co człowiek znał ze 

swojego życia. Często na obrazach demony chwytały zatraceńców i skuwając ich w 

                                                           
923

 J. Le Goff, N. Truong, Historia, s. 111. 
924

E. Male, The Gothic Image, s. 187. 
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 J. Le Goff, N. Truong, Historia, s. 111. 

Ilustracja 29 

Wyobrażenie Diabła, ilustracja z 

Psałterza Królowej Marii, autor 

nieznany, XIV wiek, The British 

Library, Londyn, Anglia 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej: 

http://thedevilresearch.blogspot.com/

2013/03/holkham-bible-satan-

enthroned.html (dostęp 16.09.2019) 



275 

 

jeden łańcuch prowadziły prosto w odmęty piekielne. Na niemal wszystkich obrazach 

posłańcy szatana, robaki lub żaby gryzły potępionych, a więc strach przed pożarciem 

żywcem z pewnością zaprzątał myśli ludzi średniowiecza. Na obrazach ukazujących 

scenę Sądu Ostatecznego dominował obraz ognia
926

. Był on widzialny przez cierpiące 

dusze, ale nie dawał on światła w mrokach piekła. Potępieni nadal przebywali                        

w ciemności nocy, która zawsze sprzyjała rozprzestrzenianiu się demonicznych sił. 

Najbardziej przerażające było w tych wizjach połączenie rozpaczy potępionych                      

z radosnymi, wesołymi demonami, które swobodnie kręciły się wokół swoich zdobyczy 

(Ilustracja 30)
927

.  

W XIV wieku pojawiają 

się również nowe rodzaje mąk 

piekielnych takich, jak: wieszanie, 

obcinanie kończyn, podpiekanie, 

kastracje czy obdzieranie ze skóry. 

Męki, których doznają postacie 

znajdujące się w piekle są 

związane z popełnionymi 

grzechami. Nadgorliwi wzajemnie 

się sztyletują, chciwcy naznaczani 

są rozpalonym złotem, 

rozpustnicy są nabijani na pal i 

palą się w ogniu, natomiast 

nieumiarkowani w jedzeniu są 

sadzeni za stołem, z którego nie 

mogą nic zabrać
928

. Pod wpływem 
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 J. B. Russell, Lucifier. The Devil in the Middle Ages, London 1984, s.109. 
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 S. Bylina, Człowiek, s.85-86; E. Male, The Gothic Image, s. 378. 
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 J. Le Goff, N. Truong, Historia, s. 111 - 112. 

Ilustracja 30 

Piekło,  ilustracja z francuskiego tłumaczenia De Civitate Dei, autorstwa św. Augustyna z Hippo, XV 

wiek, Bibliotheque Sainte-Genevieve, Paris, France 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony internetowej: 
https://www.pbslearningmedia.org/resource/xir170203fre/ms-246-f383r-hell-from-the-french-tran-

xir170203-fre/ (dostęp 17.09.2019) 
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moralizatorskich kazań, sztuki i literatury człowiek wyobrażał sobie piekło, jako 

miejsce, w którym będzie musiał odpokutować za wszystkie grzechy. Kary zarówno 

cielesne i duchowe miały być nieskończenie długie, dotykające wszystkie zmysły 

człowieka. Oprócz udręk wzrokowych miały istnieć także nieprzyjemności związane               

z powonieniem. Piekło było ściekiem wszystkich nieczystości świata – nieznośnie 

śmierdziało. Ponadto do uszu grzesznika miał dochodzić nieustanny jęk, wycia, 

bluźnierstwa i inne przeraźliwe dźwięki. Nawet zmysł smaku miał zostać dotknięty 

przez niezaspokojone uczucie głodu oraz pragnienia.  

Wizja przebywania w piekle nie zdawała się być najlepszym rozwiązaniem 

pośmiertnej egzystencji. Zapewne w momencie, kiedy człowiek przystanął na chwilę 

przed takim obrazem jego ciałem musiał wstrząsnąć lęk. Obawa, że moglibyśmy się 

znaleźć po śmierci w takim miejscu, nawet teraz wywołuje niepokój. Jak duża trauma 

musiała to być dla człowieka, który w średniowieczu doby XIII – XV wieku nadal był 

w większości prymitywnym, niewykształconym mieszkańcem globu. Ludzie bardziej 

wykształceni, w jeszcze większym stopniu mogli sobie uzmysłowić, jak bardzo życie 

człowieka jest kruche i podatne na zło. Dochodząc do podsumowania rozważań na 

temat przedstawień w sztuce średniowiecznej wywołującej strach
929

. 

 

Szkielety 

W dolnym kościele w Asyżu widnieje fresk przedstawiający św. Franciszka 

wskazującego na szkielet w koronie. Bardzo podobna wizja umieszczona została we 

włoskiej sali kapitulnej bazyliki św. Antoniego w Padwie oraz w wyobrażeniu 

rozkładających się zwłok w Kościele Santa Margherita w Melfi. We Francji natomiast 

znajduje się rzeźba pt. Kusiciel z katedry w Strasburgu
930

. Motyw czaszki 

rozpowszechniali duchowni oraz ugrupowania religijne wzywające do nawrócenia                 

i przygotowania się na nadejście śmierci.  

  

Kobieta 

Aby wzbudzić strach autorzy dzieł przedstawiali również wizerunek kobiety
931

. 

Ostrzeżenie dotyczące niebezpieczeństwa ze strony niewiast ukazane zostało w Biblii. 
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 A. McCall, The medieval, s. 204. 
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 J. Delumeau, Grzech, s. 127. 
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 Szczególnie w XV wieku przedstawiano kobiety w złym świetle, jako te, które zajmowały się magią i 

działały na szkodę innych ludzi. Szerzej na ten temat: D. Alexander, Czarownice, s. 86, 88. 
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W Starym jak również Nowym Testamencie to przeważnie kobieta doprowadzała 

mężczyznę do zguby. Nie umknęło to sztuce średniowiecznej, w której ukazywano 

Śmierć właśnie w towarzystwie młodej niewiasty. Na wizerunkach średniowiecznych 

kobieta jest często przedstawiana naga, zapewne w celu ukazania przemijalności 

wszystkiego, co ziemskie. Co więcej wierzono, że kobieta ma powiązania ze złymi 

mocami. Wynikało to z przekonania, że niewiasta była istotą słabszą i tym samym 

bardziej narażoną na działania demonów
932

. 

 

Zdobnictwo książek 

Zainteresowanie książką iluminowaną i duże zapotrzebowanie na nią było 

niewątpliwie jedną z przesłanek wynalezienia druku. Zapotrzebowanie na wiedzę            

i dążenie do jak największego poszerzania własnego umysłu owocowało 

rozpowszechnianiem czytelnictwa. Powstawały bogato zdobione księgi. Inspiracją do 

zdobień rękopisów często były witraże. Wśród wykorzystywanych barw najczęściej 

wybierano czerwień i ciemny błękit, natomiast kompozycja miniatur pozostawała ściśle 

linearna
933

.  

 

Walka dobra ze złem 

Często przedstawiono zaświaty, jako wizję dwóch przestrzeni – nieba i piekła. 

W godzinkach z 1480 roku pochodzących z Brugii w Belgi, malarz z Fitzwilliam drogę 

duszy po śmierci przedstawił w następujący sposób: otóż dusze wychodziły z otchłani 

znajdującej się pomiędzy wysokimi skałami. Aby uzyskać zbawienie musiały przejść 

przez most prowadzący do ogrodów niebiańskich. Tylko najwytrwalsi, o czystym 

sumieniu mogli dotrzeć do anioła, który stał na końcu mostu. Wielu podróżnych 

spadało w otchłań piekielną. Wśród podróżnych widać także takich, którzy kurczowo 

trzymają się mostu, ale diabły pomagają im spać w dół doczepiając się do nich. 

Wpadają w rzekę, która przeradza się w wodospad prowadzący prosto do paszczy 

diabła. Oprócz najstraszniejszego, wielkiego potwora o czerwonych oczach wypatrzeć 

można na obrazie wiele mniejszych potworów czekających na nowe zdobycze i 

                                                           
932

 D. Rościszewska, Kobieta w grafice i rysunku przełomu średniowiecza i Renesansu, w: Kobieta w 
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Gąsiorowski, Poznań 1999, s. 257 - 258. 
933

 Historia sztuki, s. 69. 



278 

 

pożerających grzeszne dusze
934

. Na obrazie Enguerranda Quarton pt. Koronacja Marii 

(Muzeum Pierre-de-Luxembourg, Francja) pochodzącym 1454 roku widzimy nie tylko 

wzniosły moment koronacji Marii na Królową Niebios, ale również przejmującą wizję 

sądu ostatecznego. Centralną postacią na obrazie jest bez zwątpienia Madonna, która 

swoim płaszczem mogłaby ogarnąć wszystkich wiernych. Wokół niej po obu stronach 

ceremonii przyglądają się aniołowie, prorocy, święci oraz apostołowie, ale ten cudowny 

moment nie dodaje otuchy, ponieważ tuż pod Maryją został umieszczony jej Syn 

umierający na krzyżu. Na samym dole widać prawdziwą tragedię – masę ludzi, którzy 

płoną w ogniu piekielnym. Z lewej strony obrazu widać, że ludzie próbują się wydostać, 

wznoszą ręce w błagalnej postawie, wśród czerwonych diabłów z żółtymi skrzydłami. 

Jednej postaci udaje się wydostać z tych mąk piekielnych przy pomocy ratującego go 

anioła, który próbuje ocalić chociaż jedną duszę. Sugeruje to, że znajdują się oni                  

w Czyśćcu, ponieważ mogą się z niego wydostać. Po prawej stronie natomiast ludzie 

nie tylko płoną, ale również poddawani są różnym torturom. Diabły, które się tam 

znajdują są już urozmaicone, jedne czerwone, inne całe czarne. Dusze natomiast nie 

próbują się stamtąd wydostać, ponieważ ich los jest już przesądzony
935

.  

Często na obrazach umieszczano nie tylko samego diabła, ale również jego 

pomocników. Artyści chętnie sięgali do przedstawień walki dobra ze złem, dlatego                 

w górnej części obrazów były umieszczane anioły, które wyłaniając się z nieba 

próbowały walczyć z diabłami. Anioły łatwo rozpoznać, po ładnych, symetrycznych 

skrzydłach, które są podobne do skrzydeł ptaków (np. łabędzia), składają się z równo 

ułożonych koło siebie piór. Co więcej anioły można poznać, po łagodnych twarzach 

oraz krótkich, falujących, dobrze ułożonych włosach. Diabły natomiast często posiadają 

skrzydła, które wyglądają jak skrzydła nietoperza, są ostro zakończone i ciemne. 

Postacie rodem z piekła mają zdeformowaną twarz, duży nos, przerażająco duże usta 

wykrzywione w śmiechu lub trwodze przed aniołami, brodę, zwierzęce uszy, wyglądają 

jakby całe pokryte były sierścią. Niby mają posturę człowieka, ale nogi zakończone są 

pazurami. Jak na ilustracji z Psałterza Królowej Marii
936

.  
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Upomnienia moralizatorskie 

 Moralizatorska funkcja obrazów była widoczna w tematyce związanej                         

z przemijaniem i ludzką próżnością. Na ilustracji do dzieła „Der Ritter vom Turn” 

niemieckiego pisarza Marquarda vom Steina z 1493 roku umieszczona została młoda, 

piękna kobieta rozczesująca włosy oraz diabeł (Ilustracja 31). Niewiasta przegląda się w 

lustrze, ale nie widzimy jej obicia, lecz tylnią część demona z ogonem. Diabeł 

zaprezentowany został nago, jego nogi były zakończone szponami, twarz z językiem na 

wierzchu przypominała cielęcą. Obok jego uszu wystawały duże, rosnące ku górze rogi. 

Scena zabawna i przewrotna, ale podkreśla, że na nic zdadzą się człowiekowi 

przywileje młodości. Uroda w końcu przeminie, bogactwa nie będą już miały żadnego 

znaczenia po śmierci
937

. Jest to odzwierciedlenie myśli średniowiecza wyrażającej żal 

za tym, co człowiek pozostawia na ziemi: za pięknem ciała, młodością, bogactwem
938

.  

Napomnienia dotyczące zbytku i próżności ludzkiej były częstymi tematami 

poruszanymi przez duchownych. Zazwyczaj ostrzeżenia przynosiły efekt, który był 

krótkotrwały. Kobiety starały się być skromniejsze, ale już w niedługim czasie po 

kazaniu wracały do wystawnych i strojnych ubrań i dodatków. Starania księży do 

porzucenia uciech doczesnego świata czasami przybierały formę demonstracji. 

Kaznodzieje namawiali do palenia na stosie przedmiotów materialnych. Takie działania 
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 M. Bayless, Sin, s. 89; S. Drogoś, Człowiek, s. 82. 

Ilustracja 31 

Demon próżności i kobieta,  William 

Caxton, The Book of the Knight of the 

Tower, 1493. 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze strony 

internetowej: 
https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/

1873943 (dostęp 17.09.2019) 
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miały miejsce w XV wieku w wielu miejscach we Francji oraz Włoszech. Była to 

obrazowa forma odwrócenia się od próżności, dlatego ludzie przynosili do zniszczenia 

dzieła sztuki, karty do gry, szachownice, ozdoby i nakrycia głowy
939

.  

 

Kary piekielne  

Dzieła sztuki pozwalają nam na prześledzenie, jakie były grzechy karane w 

średniowieczu. W piekle znajdzie się miejsce dla każdego złoczyńcy. Na miniaturze 

francuskiego manuskryptu z XV wieku widzimy złodziei, którzy powieszeni w różnych 

pozach, za szyje, za ręce, nogami do góry, palą się w rozpalonym pod nimi ogniu. Nad 

nimi znajdują się dwa diabły cieszące się z cierpienia swoich lokatorów
940

.  

Aby pokazać człowiekowi konsekwencje grzesznego życia autorzy często 

ukazywali udręki piekielne. W książce Andrew McCalla pt. The medieval underworld 

umieszczony został obraz pokazujący katuszy piekielne, gdzie ludzie są nago przykuci 

do czegoś na wzór skrzyń, czasem nawet jeden na drugim, a znajdujące się wokół nich 

diabły nakłuwają ich podłużnymi kopiami w różne miejsca ciała: w brzuch, w 

podbrzusze, w pierś. Oprócz ludzi powykrzywianych w spazmach bólu, bliżej ziemi 

znajdują się również inne narzędzia, przypominające te, których używają rzeźnicy 

(różnej wielkości noże). Wśród cierpiących katusze byli Sodomici oskarżeni o 

uprawianie praktyk seksualnych sprzecznych z natura. Na jednej z miniatur w tłumie 

znajdującym się w piekle widzimy wielu zakonników, a nawet jednego biskupa
941

.  

 

Grafika 

Środkiem artystycznego przekazu, równie popularnym jak obraz, stała się w XV 

wieku grafika. Artyści wykorzystując tą metodę przekazywali fakty z życia ludzkiego i 

niejednokrotnie prawdy te wzbudzały w umyśle człowieka strach. Wspomniana 

technika polegała na wykonywaniu drzeworytów. Jej zasługą było rozpowszechnienie 

późnogotyckiej ikonografii i nadania malarstwu na północy Europy jednolitego stylu
942

. 

Najsłynniejszym artystą posługującym się tą techniką był Albrecht Dürer (1471 - 

1528)
943

. Na przestrzeni lat 1498 -1510 stworzył cykl Apokalipsy, ukazał przerażającą 
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wizję kresu wszystkich dni
944

.W 1498 roku Dürer wykonał serie 15 drzeworytów 

ilustrujących Apokalipsę św. Jana z Nowego Testamentu wykorzystując do tego celu 

technikę szrafowania
945

, która podkreślała dynamikę przedstawionych scen. Wybór 

tematyki doskonale odpowiadał ówczesnym odczuciom, ponieważ społeczeństwo 

wierzyło w bliskość nadejścia końca świata
946

. Łagodne i wywołujące ciepło postacie 

biblijne zostały skontrastowane z potworami. Nie dostrzegamy tutaj jakiejś znacznej 

różnicy, po prostu ten świat został tak stworzony, że obok dobra miało miejsce też zło i 

człowiek powinien pamiętać, że to jego postępowanie jest przyczyną zbawienia lub 

nieskończonych męczarni. Wizje nadejścia kresu ziemskiego bytowania zapowiadały 

klęski, których tak bardzo obawiał się człowiek średniowiecza. Każdy najdrobniejszy 

szczegół przerażał, a subtelnie ukazana scena zwodniczo wyglądała na zbyt spokojną. 

Dzieło chociaż urzekało swoją formą, to jednak ukazywało przerażającą wizję. 

Treść obrazów była odzwierciedleniem odczuć społeczeństwa 

średniowiecznego. Dla większości niepiśmiennej Europy język obrazu stał się 

powszechnym i jedynym przekazem prawd wiary
947

. Głoszone przez kaznodziei 

kazania, wywarły duże wrażenie dzięki powstałym w tym samym czasie drzeworytom. 

Głównym tematem tworzonych dzieł było ziemskie przemijanie, wizja Sądu 

Ostatecznego, pośmiertny rozkład ludzkiego ciała oraz Taniec Śmierci.  

Gotyk rozpowszechnił naturalizm, który był wyrazem filozofii życia św. 

Frnaciszka. Jego umiłowanie natury, głęboka religijność oraz prostota, w której miały 

się odbijać boskie ideały stały się wzorem do naśladowania w wytwarzanej sztuce. W 

XIII-XIV wieku nastąpiło ożywienie ruchu pielgrzymkowego, co sprawiło, że gotyk, 

który przyjął się w Niemczech (Kolonia, Ulm) rozpowszechnił się na całą Europę
948

. 

Architektura gotycka i powstające w tym czasie dzieła były w swojej naturze 

przejrzyste, w sensie powiązania ze sobą wszystkich elementów pod względem formy i 

proporcji. Witraże ukazywały powiązane ze sobą opowieści, jak również były źródłem 

wiedzy dla niepiśmiennych wiernych, stanowiły treść „biblii dla ubogich”. Być może to 

                                                                                                                                                                          
Włoch,. Pod wpływem artystów renesansowych Włoch rozpoczął własną twórczość, otworzył pracownię. 
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właśnie opowieści zawarte w kolorowych witrażach były inspiracją Jakuba de Voragine 

do napisania Złotej legendy
949

.  

Warto podkreślić, że śmierć końcem średniowiecza nie była jedynie ideą. Była 

to cielesna forma, z którą zetknął się każdy człowiek. Z tego względu była opisywana i 

ukazywana realistycznie. Zmarły nie był zatem przedstawiany jak we śnie, ale pod 

postacią rozkładających się zwłok, z których wychodziły trawiące ciało zmarłego 

robaki
950

. 

 

Jak uwolnić się od lęku?   

Duża popularność tematyki Sądu Ostatecznego, czyśćca, jak również piekła w 

malowidłach umieszczanych w kościołach na przestrzeni XIV i XV wieku nie była 

przypadkowa. Stanowiła ona odzwierciedlenie zmian mentalności ludzi, którzy 

dotknięci zostali wieloma nieszczęściami (chorobami, klęskami głodu, wojną). Ludzie 

jeszcze dosadniej rozumieli niepewności życia i zmienność fortuny. Był to sposób na 

radzenie sobie z myślą o śmierci, która nadejdzie
951

 

 

 

5.3 Rzeźba i płaskorzeźba 

 

Rzeźba późnośredniowieczna 

Kościoły budowane w stylu gotyckim wyróżniały się wielką przestrzenią, co 

pozwalało artystom na wykorzystanie różnorodnych materiałów, jak również tworzenie 

dzieł zbliżonych do rozmiarów realnej postaci. Zapotrzebowanie na elementy 

dekoracyjne, z całą pewnością przyczyniły się do popularyzacji i rozkwitu rzeźby. 

Rzemieślnicy tworzyli płaskorzeźby na portalach oraz rzeźby, które były nieodłącznym 

elementem wnętrza budowli. Tematem dzieł były najczęściej historie biblijne oraz 

teksty apokryficzne. Rzeźby rozmieszczano zazwyczaj na portalach i krużgankach. 

Dzieła tego typu zdobiły m.in. chrzcielnicę, drzwi, nagrobki oraz mauzolea. Od XIV – 

XV wieku rzeźba oraz płaskorzeźba umieszczana była również na ołtarzach. Czasem 

były one tworzone, jako pojedyncze dzieła, innym razem, jako grupy figur. Często 
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łączyły się one w skomplikowane sceny ikonograficzne. Kompozycje rzeźb 

przedstawiały, jak również wyjaśniały prawdy wiary. Tylko bogate klasztory było stać 

na monumentalne figury, ponieważ koszt materiału był wysoki, a liczba potrzebnych w 

tym wypadku robotników znacznie większa. Osoby, które tworzyły te dzieła 

(rzemieślnicy, rzeźbiarze i kamieniarze), przemieszczając się do kolejnych miejsc, gdzie 

było zlecenie na pracę, przenosili program ikonograficzny do kolejnych ośrodków 

odtwarzając dzieła, które wcześniej widzieli
952

.   

 

Gargulce i kamienne krogulce 

Katedra gotycka zachwycała pod wieloma względami. Był to budynek, w 

którym wielka przestrzeń pozwalała na umieszczenie tam rzeźb, od monumentalnych 

dzieł, po najdrobniejsze zdobienia. Artyści nadawali nadzwyczajną formę w miejscach 

wykończeń elementów architektonicznych. Dzieła rzeźbiarskie przypominające często 

powykrzywiane ludzkie twarze lub potwory powstawały na zakończeniach odpływów 

wody na dachu (rzygacz, lub inaczej gargulec), na kapitelach, portalach, kolumnach, 

wspornikach oraz zwornikach. Jaka była ich funkcja? Otóż oprócz aspektu 

artystycznego wywoływały również strach i zadumę
953

. Monstra umieszczane między 

innymi, jako ozdoba miały różnoraki charakter. Jedne z nich były umieszczane wysoko 

na balustradach, gdzie przybierały dumną wyprostowaną sylwetkę, zupełnie jakby 

miały być strażnikami miejsc, w których się znajdują innym razem ukazują postacie 

przykurczone i powyginane
954

.  

 

Tematyka 

  Treść dzieł rzeźbiarskich dotyczyła zazwyczaj motywów religijnych oraz tych 

związanych ze śmiercią i pochówkiem. Chętnie przedstawiana była Pietà ukazująca 

Matkę Boską opłakująca na kolanach Syna zdjętego z krzyża, jak również sam 

wizerunek cierpiącego Chrystusa. Powstawały także całe grupy figur, przedstawiające 

sceny z Chrystusem, Maryją i św. Janem
955

. Rzeźby rozmieszczone były na filarach 

oraz wspornikach kościołów. Coraz częściej oprócz postaci świętych, umieszczano tam 

również osoby świeckie, zazwyczaj fundatorów świątyni. Rzeźby tworzono z kamienia 
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(Piotr Parler). Dzieła XV wieczne cechował realizm i indywidualizm dostrzegalny w 

każdym calu
956

.  

Snycarze oraz rzeźbiarze decydując się za temat swoich dzieł umieszczanych 

zazwyczaj na ścianach lektoriów, w zakończeniach ław oraz na framugach wybierali 

demony ukazane w groteskowy sposób oraz sceny Sądu Ostatecznego
957

. 

Przedstawiając wskrzeszenie wszystkich zmarłych XIII-wieczni rzeźbiarze francuscy 

ukazywali ludzi wychodzących z grobów, dla których nie miało już znaczenia, kim byli 

za życia. Co najciekawsze nie miało też znaczenia, w jakim wieki byli zmarli, ponieważ 

niezależnie od tego, czy umarli, jako dziecko, młodzieniec czy osoba starsza wychodzili 

z grobów w wieku „idealnym” do zmartwychwstania, wyglądali na pełnych sił 

witalnych
958

.  

Rozkwit rzeźb był również wynikiem rozpowszechnionego mecenatu sztuki. Nie 

byłoby tych dzieł gdyby nie ich fundatorzy. Wspaniały rozwój nastąpił na terenie 

Włoch, gdzie w XV wieku Medyceusze odzyskali władzę we Florencji, a Wawrzyniec 

Wspaniały - miłośnik sztuki i literatury, był ich wyśmienitym przedstawicielem. Za jego 

rządów i dzięki jego wsparciu rozwinęły się talenty artystyczne, ale jego największą 

zasługą było utworzenie około roku 1490 szkoły dla malarzy i rzeźbiarzy. Była to 

początek wielkiego rozwoju rzeźbiarstwa we Włoszech. 

W katedrze w Naumburgu na ścianie lektorium wyrzeźbiono rząd małych 

wimperg
959

 nawiązujących do tematyki Pasji Pańskiej. Figury tam znajdujące 

charakteryzowały się ciężko opadającymi szatami oraz tym, że były ustawione w 

kilkuplanowym położeniu
960

. Rzeźby nie musiały być monumentalne, także te mniejsze 

stanowiły wielkie dzieła artystyczne. Liczne krzyże z wizerunkiem Chrystusa z XIV 

oraz XV wieku ilustrowały ludzkie emocje wywołane cierpieniem
961

. Innym 

przykładem jest dzieło składające się z dwudziestu sześciu elementów dekorujących 

cele klasztoru w Champmol (1390-1395) w pobliżu Dijon we Francji. Ukazane na 

obrazach sceny nie były wiernym odwzorowaniem treści z Pisma Świętego. Do 

tradycyjnych opisów znanych z Pisma Świętego zostały wprowadzone elementy, które 

stanowiły powiązanie z ówczesnym życiem. Z tego względu scena dotycząca 
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ukrzyżowania Jezusa ukazuje nie tylko św. Jana, który w geście rozpaczy załamuje 

ręce, ale także klęczącego obok zakonnika. Z kolei omdlałą Matkę Boską 

podtrzymywały w tym wyobrażeniu dwie kobiety. Scena, pomimo wprowadzonych 

dodatkowych elementów bez wątpienia wywoływała refleksję i kierowała myśli do 

rozważań o bólu i cierpieniu, które towarzyszyły Męce Pańskiej
962

.  

 

Przedstawienia dewocjonalne 

W XIV wieku dużego znaczenia nabrały przedstawienia dewocjonalne, czyli 

pojedyncze figury lub ich grupy, które były nowatorską rzeźbą architektoniczną. 

Najważniejszymi przedstawieniami były: Pietà, Przedstawienie Męża Boleści, tzw. 

Grupa Chrystusa z Świętym Janem, Grób Święty oraz krucyfiks widlasty. Wszystkie 

sceny miały służyć indywidualnej kontemplacji i pogrążeniu się w zadumie
963

. Zadumę 

jak również strach przed wydarzeniami, których przyczyną był ludzki grzech, były z 

pewnością wszystkie przedstawienia Matki Boskiej z martwym ciałem Jezusa na 

kolanach (Pietà). Pomimo tego, że ta tematyka nie ma swojego miejsca na kartach 

liturgii, zyskała ona jednak duże znaczenie i jest częstą przyczyną dramatycznego 

wyrażenia emocji
964

.  

 

Chrystus cierpiący 

Popularnym tematem dzieł była scena ukrzyżowania Chrystusa. To właśnie ten 

moment dawał artystom możliwości ukazania niewyobrażalnego cierpienia, które czuje 

matka widząca śmierć swojego syna. Przykładem rzeźb tego typu była Pietà Röttgena z 

Mittelrhein (zwana również Pietą z Bonn) pochodząca z początku XIV wieku. Kolejną 

podobną rzeźbą była Maryja ukazana z umęczonym Synem (początek XV w.), która 

znajduje się w katedrze St. Martin w Freiburgu
965

. Gotyckie Piety reprezentują dwa 

układy. Jeden z nich był horyzontalny, z ciałem Chrystusa w pozycji poziomej, oraz 

drugi, gdzie ciało Chrystusa zostało uniesione bardziej ku górze. Duży realizm 

cierpienia oddaje rzeźba czeska, charakterystyczna dla drugiej połowy XV wieku 

rozpowszechniona na tym terenie, takie jak: Pietà z Vŝemĕřic, czy Pietà z kościoła św. 
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Jakuba w Iławie
966

. W XIV wieku rzeźbiona w drewnie Bolejąca Matka Boża z ciałem 

Syna na kolanach była popularną rzeźbą. W Niemczech pełne napięcia dzieła tworzyli: 

Michał Pacher, Hans Multscher z Ulmu, Erazm Grosser z Monachium oraz Tillman 

Riemenschneider (1459-1462)
967

.  

Rzeźba gotycka, podobnie jak cała sztuka tego okresu, czerpała inspirację z natury. 

Przedstawiane postacie charakteryzował widoczny dynamizm. Rzeźby były 

polichromowane
968

. Zastosowanie w sztuce perspektywy było widoczne również w 

rzeźbie.  

 W rozwijającej się Flandrii powstawały wspaniałe sztuki zdobnicze. We 

Włoszech widać było już oznaki wchodzącego renesansu. W Pizie tworzył, jak również 

założył szkołę rzeźbiarską Niccolò de Apuila (znany, jako Niccolò Pisano). Jego dzieła 

kontynuowali synowie oraz wnuki, którzy są twórcami pulpitów i baptysteriów w Pizie 

i Sienie
969

.  

 

Sztuka sepulkralna 

Od XIII wieku rozwijała się również dedykowana zmarłym sztuka 

sepulkralna
970

. Na powrót nagrobki zawierały podpisy, a nawet krótkie komentarze. 

Grób nie był już anonimowy, informował o pochówku konkretnej osoby. Nastąpił 

całkowity zwrot, od pełnej anonimowości, poprzez krótki opis, do wspaniałych 

grobowców z realistycznymi portretami osób tam umieszczonych
971

. Zmarłych zaczęto 

przedstawiać nie tylko w pozycji leżącej, ale także coraz częściej w pozach półleżących. 

Doskonałym przykładem nowego stylu sztuki nagrobnej jest znajdujący się we 

florenckiej katedrze Santa Maria del Fiore nagrobek biskupa Antonia d’Orso (zmarłego 

w 1321 roku), autorstwa Tino di Camaino (ok. 1280-1337). Rzeźba przedstawia 

siedzącego człowieka z zamkniętymi oczami i pochyloną głową, co wskazuje, że 

zmarły został ukazany w pozycji tronującej
972

. Warto dodać, że w XIV wieku 

                                                           
966

 J. Pavel, Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986, s. 101, 113 
967

 Z. Świechowski, Sztuka, s.54 - 55. 
968

 Historia sztuki, s. 66. 
969

 Ibidem, s. 67. 
970

 A. M. Olszewski, Niektóre zagadnienia stylu międzynarodowego w Polsce, w: Sztuka i ideologia XV 

wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 279. 
971

 P. Ariès, Western Attitudes, s. 47 - 48. 
972

 U. Geese, Rzeźba, s. 327 



287 

 

występowały również pierwsze grobowce małych dzieci. Były to zazwyczaj nagrobki 

dzieci pochodzących z królewskiego rodu
973

. 

 

Epitafia 

Gotyckie malowane epitafia stanowią twórczość w rodzaju romańskich 

tympanonów fundacyjnych
974

. Oprócz monumentalnych grobowców od XIII wieku 

popularne stały się tablice o szerokości od 30 do 40 centymetrów, które były 

umieszczone na wewnętrznych lub zewnętrznych filarach, jak również na ścianach 

kościołów
975

. 

 

Posągi ludzi jedzonych przez robactwo 

Przerażenie z pewnością musiały wywoływać nagrobki przypominające o 

kruchości ludzkiego ciała, które rozprzestrzeniły się końcem XIV wieku. Rzeźby 

ukazujące zmarłych w fazie rozkładającego się ciała nadgryzanego przez robaki lub 

żaby pokazywały ponadczasową prawdę mówiącą o marności życia ludzkiego
976

. 

Końcem średniowiecza sztuka nagrobna i epitafijna ukazywała przede wszystkim 

postać zmarłego zwracając przede wszystkim uwagę na jego postać cielesną
977

.                     

W sztuce sepulkralnej od XIV do XV wieku pojawiła się nowa forma przedstawiania 

nieboszczyka nazywana transi, gdzie nie ukazywano wyglądu za życia, ale już w 

momencie rozkładu, gdzie widać kości, a ciało było podgryzane przez robaki. Philippe 

Ariès podaje, że funkcjonowała jeszcze jedna nazwa na określenie przedstawień 

zmarłego w fazie rozkładu, a mianowicie charogne, co miało oznaczać padlinę
978

. Grób 

Johna Bartona, który zmarł w 1491 roku, składa się z 2 części, jedna przedstawia 

zmarłego niczym śpiącego, druga natomiast pokazuje, co pozostaje po śmierci, czyli 

jedynie jego szkielet. Nagrobek przyozdobiony rzeźbą rozkładającego się ciała został 

stworzony również dla mieszczanina Johna Barrett. Wszystko wskazuje na to, że 
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decyzja o pozostawieniu po sobie takiego mauzoleum była spowodowana wieloletnimi 

studiami nad sztuką umierania
979

. 

W Muzeum w Laon znajdują się rzeźbione zwłoki Guillaume de Harcigny 

(zmarł w 1393), który był lekarzem Karola VIl oraz znajdujący się w Musee Calvet w 

Avignion posąg kardynała Jean de Lagrange (zm. 1402), biskupa Awinionu i wielkiego 

mecenasa sztuki (Ilustracja 32). Inny kardynał został w podobny sposób upamiętniony 

na swoim nagrobku, mowa tu o Pierre d'Ailly (d. 1412) spoczywającym w Cambrai. 

Podziw wzbudza dzieło zdobiące grobowiec Philiberta-le-Beau i Małgorzaty 

Austriackiej w kościele Brou we Francji. Potomnym zostali ukazani, jako ludzie nadzy, 

których na wpół zasłonięte ciała, jeszcze nie są pochłonięte przez zgniliznę, ale leżą 

dumnie przedstawiając królewski wizerunek
980

. Podobnym dziełem jest również XV-

wieczny grób biskupa Richarda Fleminga w katedrze w Lincoln. 

Co miało na celu przedstawienie zmarłego w fazie rozkładu? Otóż była to 

najlepsza z możliwych, ponieważ bardzo bezpośrednia forma prowadzonej wówczas 

dydaktyki
981

. Przestano zakłamywać rzeczywistość i pokazano, co dzieje się z ciałem 

człowieka po śmierci. Co najważniejsze transi było stosowane na nagrobkach królów, 

biskupów, czyli wśród najmożniejszych ludzi ówczesnego świata, co pokazać miało 

równość wszystkich wobec śmierci.Grób Johna Bareta pochodzący z 1450 roku został 

zaprojektowany na wzór skrzyni, na której spoczywa rzeźba zmarłego w fazie 
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Ilustracja 32 

Nagrobek Guillaume de 

Harcigny, Muzeum w Laon, 

Francja 

 

Ilustracja zaczerpnięta ze 

strony internetowej: 
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zaawansowanego rozkładu. Dzieło znajduje się w Anglii, w kościele mariackim w 

miejscowości Bury St Edmunds
982

. Podobnym dziełem jest nagrobek Johna FitzAlana z 

kaplicy na zamku Arundel. Ukazanie zmarłego w dwóch postaciach, na górze w chwili 

śmierci, pod spodem podczas rozkładu przywoływało w myślach przeznaczenie 

każdego śmiertelnika. Nie ważne, jakim człowiekiem był za życia – skończył tak samo, 

jak każdy, czyli stał się jedynie szkieletem. Takie wizerunki były charakterystyczne dla 

nagrobków biskupich. Na zdjęciach poniżej ukazany został nagrobek biskupa Richarda 

Fleminga w Lincoln (powstały ok. 1430) oraz biskupa Thomasa Beckinghama w Wells 

(powstały w 1465)
983

.  

Warto podkreślić, jak zauważył Ariès, że sztuka transi występowała głównie                

w rejonach wschodniej Francji i zachodnich Niemiec, a rzadziej we Włoszech                       

i w Hiszpanii
984

. 

 

Czym była sztuka dla człowieka średniowiecznego? 

Sztuka późnego średniowiecza jest odzwierciedleniem myśli ludzi żyjących                 

w tamtych czasach. Jak zostało ukazane przyczyny powstawania dzieł były różne, 

oprócz tych stanowiących wystrój obiektów sakralnych powstawały coraz częściej także 

te, tworzone na prywatne zamówienie. Co więcej dzieła nie dostarczały jedynie wrażeń 

estetycznych, ale spełniały jeszcze inne funkcje jak dydaktyczną, czy sentymentalną 

skłaniając odbiorcę do refleksji nad tym, co zostało ukazane na obrazie. Były ze sobą 

powiązane, łączyły się w całość. W ten sposób wzniosłość katedry gotyckiej ku niebu 

stanowiła połączenie z malowidłami i rzeźbami w niej umieszczonymi, które 

przypominały człowiekowi o kresie ludzkiego życia i o tym, że wszystkie jego działania 

powinny być skierowane ku chwale Boga. Pokazywały, że oprócz życia na ziemi, czeka 

na ludzi coś więcej. Mogło to być zbawienie, ale równie dobrze piekło. Tylko człowiek 

był w stanie pokierować swoim życiem we właściwy sposób, a przypomnieć mu o tym 

miały liczne efekty prac artystów. 

Dostęp do dzieł sztuki umieszczanych m. in. w kościołach, murach 

cmentarnych, czy nagrobkach miał każdy. Zatem przekaz moralizatorski nie dotyczył 

już tylko małego kręgu ludzi (wcześniej wiedza docierała jedynie do tych, którzy 

potrafili czytać), ale dostępny był dla całej społeczności wiernych. Powstawały dzieła 

                                                           
982

 E. Townsend, Death, s. 86. 
983

 T. S. R. Boase,  Death, s. 100, 102.  
984

 P. Ariès, Western Attitudes, s. 40. 
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alegoryczne, ale coraz częściej także takie, które przekazywały prawdy życiowe                     

w bezpośredni, wręcz przerażający sposób. Jednym z najbardziej przerażających dzieł 

były te, które ukazywały spersonifikowaną śmierć. Nadanie jej cech ludzkich sprawiło, 

że była ona bliższa człowiekowi i bezceremonialnie pojawiała się w jego życiu. Co 

więcej ukazanie jej radosnej, tańczącej, czy czekającej na umierającą duszę było wizją 

budzącą w ludziach średniowiecza trwogę. Jej wizerunki chociaż często przedstawiały 

rozkładające się ciało lub sam szkielet były stworzone tak, jakby była z człowiekiem, na 

co dzień, jakby stanowiła podstawowy element ludzkiego życia. Wizja tańca z śmiercią 

nie była przyjemną perspektywą, ponieważ dla człowieka kończyła jego ziemską 

wędrówkę i rozpoczynała etap, na który nie każdy sobie zasłużył. Wybranie tej 

tematyki do dzieł artystycznych nie było przypadkowe. Śmiertelność w średniowieczu 

była wysoka, a choroby i epidemie dziesiątkowały całe miasteczka, zatem nie sposób 

było pominąć myśl o śmierci. Nowy motyw przedstawiania korowodu tańczących                  

z kościotrupem ludzi przypominał o równości wszystkich w momencie śmierci. Na 

obrazach ukazywani byli bogaci i biedni, co miało im przypominać o tym, że nie ma 

człowieka, który przezwyciężyłby śmierć, co więcej dla ludzi żyjących w biedzie była 

to nadzieja na wyrównanie krzywd społecznych w zaświatach. Nauka Kościoła usilnie 

przypominała o tym, że do nieba trafią ci, którzy zasłużą sobie na to swoimi uczynkami, 

a nie ci, których stać na drogocenne szaty i luksusowe życie. Wiele motywów w sztuce 

przypominało o tej prawdzie nieustannie, kiedy śmierć na obrazach spotykała trzech 

młodzieńców, kiedy porywała ich do tańca, kiedy czekała na duszę umierającego, czy 

kiedy wyrażała moralizatorskie napomnienia. Triumf śmierci także stał się motywem 

dzieł sztuki i również przerażał w swojej bezpośredniej formie. Były to bowiem dzieła, 

które w zupełności nie wymagały komentarza. Na obrazach ukazywano walkę dobra ze 

złem i nic dziwnego, że dzieła późnośredniowieczne były tak bardzo przerażające. 

Człowiek dowiadywał się z nich, jak bardzo jest narażony na działanie dwóch sił: dobra 

i zła. Była to myśl przywołująca trwogę z tego powodu, że w świecie łatwo było się 

zgubić, bo zło zazwyczaj podpowiadało łatwiejszą drogę i prostsze życiowe 

rozwiązania. Dzieła sztuki średniowiecznej przedstawiały również szatana, który 

nieustannie sprowadzał ludzi na złą drogę. A sztuka właśnie o tym przypominała                       

i nawoływała do nawrócenia. Wizja sądu ostatecznego, w którym siedzący na tronie 

Jezus rozdzielał ludzi prawych, od grzeszników nie pozastawiała wątpliwości, że za 

każde ziemskie postępowanie człowieka czeka sąd. Kiedy widział on odzwierciedlenie 
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piekła, wiedział, że jedyną drogą ratunku jest zmiana postępowania. Ludzie nie musieli 

sobie wyobrażać ogromu nieszczęścia, który czeka wszystkich niegodziwych po 

śmierci, ponieważ artyści przedstawiali wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Tej 

wizji ciężko było się pozbyć z umysłu. W piekle znajdowało się miejsce dla każdego,                 

a co więcej artyści pokazywali także, jakie kary i męki czekają niegodziwców po 

śmierci. Zatem myśli ludzi oglądających dzieła o tej tematyce musiały mimowolnie 

zmierzać do myśli o śmierci.  

Strach ukazany w sztuce pokazywał, jak bardzo społeczeństwo 

późnośredniowieczne było narażone na liczne niebezpieczeństwa. Obawa o swoje życie 

musiała zatem towarzyszyć ówczesnym ludziom na każdym kroku. Strach nie był więc 

tylko odpowiedzią na zagrożenie, ale codziennym poczuciem zbiorowej tragedii. Na 

każdym kroku trzeba było się mieć na baczności i z każdej strony mogła przyjść śmierć. 

O mnogości przypadków, w których można było stracić życie dowodzą właśnie 

omówione dzieła. Co więcej strach nie dotyczył tylko samego momentu śmierci, ale 

także trudnego życia. Liczne kary przedstawione na wizerunkach piekła świadczą                     

o tym, że cierpieć w średniowieczu można było na wiele sposobów. Nagrobki 

pokazujące rozkładające się ciało przypominały natomiast o tym, że śmierć to nie 

koniec. Zniknie ciało zjedzone przez robaki, ale dusza nadal będzie narażona na 

cierpienie.  

Sztuka dla ludzi późnego średniowiecza miała także inne znaczenie. Pozwalała 

na pogodzenie się i zrozumienie rzeczywistości, w której musieli żyć uwcześni ludzie. 

Co zostało już udowodnione w niniejszej pracy w niemal każdym rozdziale, życie to nie 

należało do najłatwiejszych. Każdy człowiek miał swoje troski niezależnie od 

posiadanych bogactw, czy pozycji społecznej. Troski były różne, ale strach zawsze ten 

sam. Zamiast popadać w zbiorową panikę sztuka pozwalała na uporządkowanie 

chaotycznego życia. Świat krył w sobie pełno nieprawidłowości i wielkich 

niewiadomych. Sztuka potwierdza, że człowieka średniowiecza była to przestrzeń, w 

której działały złe moce, czarownice i niebezpieczne istoty nadprzyrodzone. Religia 

natomiast dawała łatwe rozwiązanie problemów, a sztuka przypominała o nagrodzie za 

właściwe postępowanie i karze za grzeszne życie. Był to sposób na ustanowienie zasad 

moralnych, według których powinien postępować człowiek.  

 



292 

 

PODSUMOWANIE 

 

 

 

Założeniem niniejszej pracy było ukazanie problemu obaw i niepokojów ludzi 

późnego średniowiecza w Europie Zachodniej. Analiza dostępnych materiałów 

pozwoliła ustalić, jakie były największe niepokoje społeczne omawianych czasów. Co 

więcej praca udowadnia, że na odczuwanie niepokojów i ich rodzajów mają wpływ 

czynniki zewnętrzne, takie jak miejsce zamieszkania (teren górzysty, lasy, jeziora, 

morze), poziom wykształcenia (wiedza o świecie, doświadczenie), środowisko 

(naleciałości wierzeń, które funkcjonowały wśród najuboższych), poziom rozwoju 

kulturowego, jak również czynniki wewnętrzne, jak osobowość człowieka. 

Pierwszy rozdział miał na celu przybliżenie charakterystyki społeczeństwa 

późnośredniowiecznego, co jest podstawą pracy kulturoznawczej. Ukazanie aspektów 

historycznych, w tym przyczyn i skutków wydarzeń mających miejsce głównie na 

przestrzeni XIII – XV wieku było kluczowe dla zrozumienia jakie obawy i niepokoje 

dotykały ówczesnych ludzi. Trzeba wobec tego zwrócić uwagę, że funkcjonujący 

późnym średniowieczu system feudalny i podział stanowy świadczyły o tym, że                     

w dalszym ciągu społeczeństwo było podzielone w zależności od posiadanego majątku 

oraz statusu społecznego. Co za tym idzie miało to niewątpliwy wpływ na różnorodność 

obaw i niepokojów, które dotykały ludzi tamtych czasów. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że w omawianym okresie dokonały się zmiany, które wpływały na kulturę. 

Warto podkreślić, że dla większości społeczeństwa praca na roli była głównym źródłem 

dochodu. Co najważniejsze, żyjąc w środowisku wiejskim, właśnie tam znajdowało się 

źródło ich lęków i niepokojów. Kolejnym, równie popularnym zajęciem, był handel. 

Kupiec zazwyczaj nie pozostawał długo w jednym miejscu, ponieważ poszukując rynku 

zbytu dla swoich towarów musiał udawać się w długie wędrówki i narażony był tym 

samym na liczne niebezpieczeństwa. Mężczyźni mogli także wstąpić do klasztoru lub 

wybrać takie zajęcia jak służba wojskowa. Nie ma wątpliwości co do tego, że również 

rycerz musiał radzić sobie z niepokojami dotyczącymi walki, w której mógł stracić 

zdrowie i życie. Kobiety troskały się zazwyczaj o odpowiednie zadbanie domem, 

urodzeniem i wychowaniem dzieci. Przedstawione w tym rozdziale wyniki badań 

pozwalają stwierdzić, że dokonał się rozwój miast. Pojawiły się innowacyjne formy 
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wytwórstwa, zatem nowe miejsca pracy, co wpłynęło na polepszenie warunków 

ekonomicznych. Życie w średniowieczu nie należało do bezpiecznych, dlatego miasta 

dbały o odpowiednie obwarowania, tak, aby móc utrzymać gród jak najdłużej podczas 

oblężenia. Życie miejskie charakteryzowało się tym, że było wspólnotą. Pomimo tego, 

że wielu ludzi żyło indywidualnie to jednak spotykali się na ulicach, na placach 

miejskich (podczas uroczystości oraz w czasie publicznych egzekucji). Ludzie mieli 

świadomość, że są większą społecznością. Pokazuje to także, że ich obawy nie 

dotyczyły jedynie pojedynczych osób, ale całych grup ludzi, ponieważ kiedy 

przyglądali się egzekucji to strach nie był widoczny w oczach nie jednej osoby, ale w 

wielu. Co więcej świadomość tego, że jest się wystawiony na publiczne pośmiewisko 

jeszcze bardziej wzbudzała strach i przerażenie, aby nie znaleźć się w podobnej 

sytuacji. Rozwijające się miasta posiadały również więzienia, które stanowiły miejsca 

odbywania kary dla osób nieprzestrzegających prawa. Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że miasto było specyficznym miejscem przez wzgląd na styczność z ludźmi 

różnych warstw społecznych, od najbiedniejszych poprzez mniej lub bardziej 

zamożnych kupców, aż do bogatych mieszczan. Nieustannie zatem dochodziło do 

spotykania się ze sobą w jednym miejscu ludzi, którzy doświadczali odmiennych lęków. 

W wyniku przeprowadzonej analizy ówczesnego społeczeństwa stwierdzić należy, że 

dokonujące się zmiany widać było również w szkolnictwie (chociaż wiedza nadal była 

niewielka, a odsetek ludzi nieumiejący czytać i pisać wciąż duży). Wykształcenie dalej 

pozostawało domeną ludzi duchownych, zamożnych oraz coraz częściej kupców. 

Dążenie do uzyskania jak najszerszej wiedzy było jednak na tyle obfite, że zaczęły 

powstawać uniwersytety. Rozkwit nauki miał także wpływ na rozwój medycyny. 

Pojawienie się lekarzy dawało większe szanse na wyleczenie wielu chorób, a więc na 

wyeliminowanie jednego z największych zagrożeń późnego średniowiecza. Korzystanie 

z usług medycznych było drogie, dlatego zazwyczaj mogli sobie na nie pozwolić 

jedynie najbogatsi. Z przedstawionych w rozdziale I badań wynika również, że ludzie 

późnego średniowiecza zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że wiele już zostało 

udowodnione przez uczonych starożytności. Zapowiedzią nowego spojrzenia na świat 

były dzieła, które zwiastowały pojawienie się nowego prądu umysłowego - humanizmu. 

Zmiana myślenia nastąpiła na gruncie wielu dziedzin: m.in. sztuki, literatury, filozofii. 

W momencie, kiedy człowiek odkrywał swoją wyjątkowość zwrócono uwagę na 

ulotność ludzkiego życia, które niezależnie od wykształcenia, pozycji społecznej                     
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i wieku zmierzało do śmierci. Wpływ na to zjawisko miała epidemia czarnej zarazy, 

która pustoszyła tereny Europy  na przestrzeni lat 1347 - 1352. Przeprowadzone badania 

prowadzą również do wniosku, że zmiany dokonywały się na wielu płaszczyznach. 

Udoskonalenia wprowadzono w rolnictwie, także w dziedzinie militarnej. 

Wprowadzenie broni palnej sprawiło, że człowiek mógł pożegnać się z życiem w dużo 

szybszy niż wcześniej sposób. W pracy zostało udowodnione, że ludzie coraz częściej 

przemieszczali się z różnych powodów, zatem pojawiły się nowe obawy i niepokoje. 

Zazwyczaj podróżowanie było powiązane z wykonywaną pracą (kiedy w wyniku 

handlu musieli dostarczyć swoje produkty lub kiedy stawali się przedstawicielami 

władz w misji dyplomatycznej). Podróżowano także w celach edukacyjnych, żeby 

nabyć wiedzę, zdobyć wykształcenie, dopełnić ślubów odwiedzenia miejsc świętych, 

jak również z powodu ciekawości świata, która coraz bardziej interesowała ludzi 

omawianego okresu. Te wszystkie zmiany sprawiały, że cały czas było 

zapotrzebowanie na doskonalsze środki transportu i pojawiła się potrzeba wytyczenia 

nowych dróg, którymi można byłoby dotrzeć do najbardziej odległych krajów. Tym 

innowacjom towarzyszyły obawy związane z podróżami lądowymi, jak i morskimi. To 

wciąż postępujący w późnym średniowieczu rozwój gospodarczy przyczynił się do 

tego, że władców było stać na sfinansowanie różnych wypraw do nieznanych jeszcze 

lądów. Była to dobra inwestycja, ponieważ napędzała całą gospodarkę. Jak wynika                   

z przeprowadzonych badań w tym świecie dużą rolę odgrywał Kościół katolicki, 

ponieważ większość społeczności była wierząca. Problemy Kościoła, których 

doświadczał w tamtym okresie odbijały się na mentalności ludzi ówczesnego 

społeczeństwa. Warto jednak podkreślić, że religijność nadal była bardzo duża, tym 

bardziej, że ludzie średniowiecza nieustannie byli doświadczani przez nieurodzaje, 

klęski naturalne, a wojna była czymś powszechnym. Pomimo tych trudów ukojenie 

zawsze znajdowali w wyznawanej wierze. Ludzie średniowiecza tak bardzo 

doświadczeni przez życie zaczęli zauważać, że można z tego życia się cieszyć, a nawet 

czerpać z niego przyjemność niezależnie od tego czy jest się osobą biedną czy bogatą. 

Pomimo tych trudnych doświadczeń, pomimo życia w nieustannym lęku, warto 

podkreślić, że świat średniowiecza to nie tylko praca i nieustająca modlitwa o to żeby 

ocalić życie. Ludzie musieli jakoś odreagować te przytłaczające odczucia, więc każda 

warstwa społeczna miała czas, w którym mogła się bawić i radować z życia 

doczesnego. Formy rozrywki były uzależnione od zamożności. Był to czas na zabawę              
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i odreagowanie licznych niepokojów, które pojawiały się w średniowieczu na każdym 

kroku.  

W rozdziale II przedmiotem rozważań były psychospołeczne aspekty obaw                   

i niepokojów. Przytoczenie osiągnięć współczesnej psychologii pozwoliły na 

potwierdzenie, że ludzie średniowiecza, podobnie jak i my współcześnie, mieli do 

czynienia z wieloma różnymi emocjami. Przedmiotem rozważań w tej części pracy było 

zagadnienie lęku oraz strachu. Według mojej oceny dostępnych materiałów uważam, że 

odnosząc się w analogiczny sposób do czasów średniowiecza możemy przypuszczać, co 

było przyczyną wielu obaw i niepokojów, jak również, jakie procesy zachodziły                      

w umysłach ludzi ówczesnych czasów. Poszukując odpowiedzi na pytanie co było 

powodem niepokojów posłużyłam się badaniami Antoniego Kępińskiego, który 

doskonale zinterpretował miejsce obaw w kulturze. To właśnie on podzielił lęki na 

cztery klasyfikacje: biologiczne, dezintegracyjne, społeczne oraz moralne. Zauważyłam 

w tym podziale ważną prawidłowość. Otóż wszystkie one sprowadzają się do lęku 

przed śmiercią, a więc już tutaj widać wyraźnie powiązanie z czasami średniowiecza, 

gdzie strach ten był najbardziej widoczny. Przedstawione w tym rozdziale wyniki badań 

pozwalają stwierdzić, że ludzie średniowiecza żyli w kontakcie z innymi - byli grupą 

społeczną, a lęk biologiczny był wewnętrznym dążeniem do zachowania własnego 

gatunku. Konkludując możemy powiedzieć, że skoro odnosi się do zachowania 

przetrwania większej grupy ludzi, to idealnie wpasowuje się w ramy średniowiecznego 

społeczeństwa. Lęk w tym przypadku był więc determinantem do przeżycia, ponieważ 

brak zachowania ostrożności mógł spowodować śmierć. Na podstawie 

przeprowadzonych badań należy przyjąć, że lęk może towarzyszyć człowiekowi przez 

całe życie. Zatem pomimo tego pozytywnego aspektu uchronienia przed śmiercią, 

próby oceniania własnego życia, lęk może mieć też negatywne skutki. Przeprowadzona 

analiza dostępnych materiałów potwierdziła, że kolejny wspomniany rodzaj obawy, lęk 

dezintegracyjny, sprawiał, iż człowiek był rozchwiany psychicznie, a zachowanie nie 

zawsze odpowiadało oczekiwaniom. Mogło być zbyt impulsywne i po prostu 

przypadkowe, czyli pomimo tego, że człowiek powinien naturalnie odczuwać strach, 

żeby zachować przetrwanie gatunku, to jednak, kiedy ten strach za bardzo go zdominuje 

może mieć to tragiczne skutki. Można więc przyjąć, że człowiek w takim wypadku 

wpada w błędne koło i zamiast ocalić się na skutek odczuwania lęku wpada w kolejny 

jeszcze większy lęk. Po dokonaniu analizy lęku społecznego potwierdzona została teza, 
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że również i ten rodzaj obawy mógł dotykać ludzi późnego średniowiecza, ponieważ w 

tym przypadku odczuwanie lęku odnosi się do większej liczby osób. W świecie 

zwierząt na przykład jest to bardzo dobrze widoczne na przykładzie ptaków, które boją 

się podlecieć do stracha na wróble. Analogicznie i tutaj zbiorowość będzie miała 

większy dystans do niebezpieczeństwa niż pojedyncza jednostka. Grupa nie zawsze 

będzie chciała podjąć ryzyko, ponieważ będzie ją ograniczał strach, ale już na przykład 

jeden człowiek, który ma w sobie na tyle odwagi żeby przeciwstawić się jakiemu 

zagrożeniu będzie działał poza grupą. W świetle przytoczonych argumentów wynika, że 

lęk moralny dotyczący porządku etycznego miał szczególne znaczenie w kulturze,                  

w której egzystował dany człowiek. Jak zostało podkreślone ludzie dostosowują się do 

potrzeb społeczeństwa, w którym żyją. Przyjęta w społeczności moralność jest 

świętością, której nie można zmienić. Z tego względu pewne nakazy i zakazy 

występujące w średniowieczu były surowo przestrzegane. Przytaczając sytuację,                     

w której więzień odbywał w średniowieczu karę publiczną można udowodnić, że 

wystawienie na widok publiczny był jedną z najbardziej surowych dla skazańca kar. 

Więzień miał świadomość, jakie normy występują w jego środowisku i jakiej zbrodni 

się dopuścił. Często to publiczne upokorzenie budziło gorsze przerażenie niż tortury                

w zamkniętych pomieszczeniach, które tak naprawdę dotykały jedynie ciała, a nie 

wartości moralnych. Celem rozdziału drugiego było również określenie różnorodności 

niepokojów. Należy zatem wspomnieć również o strachu, który różni się tym od lęku, 

że jest on osadzony w konkretnym przedmiotowym zagrożeniu. Mowa zatem                          

o konkretnym tu i teraz, a nie o zagrożeniu, którego prawdopodobieństwo było nikłe. 

Przeprowadzone badania udowodniły, jak wielki wpływ mają obawy na reakcję 

samozachowawczą człowieka. Zwrócona została uwaga na neurotyczny charakter lęku. 

Lęki neurotyczne charakteryzowały się różnymi typami obaw od zaskakujących fobii 

po napady lękowe. Praca udowodnia, że większość ludzi doznawało i nadal doznaje 

lęków, a niektórzy ludzie nerwowi doświadczają jeszcze większych cierpień. Uważam, 

że takie odkrycie może świadczyć o tym, że w średniowieczu również było podobnie. 

Ludzie lękliwi nie mieli zatem łatwego życia, cały czas oczekiwali na to, co może się 

zdarzyć. Wyszukiwali zagrożenia, które mogło się pojawić. Co więcej przeprowadzona 

analiza udowodniła, że lęk jest ośrodkiem dynamicznym wszystkich nerwic 

pojawiających się w życiu. Z tego względu właśnie tak bardzo podatni na większy lęk 

byli zazwyczaj ludzie, których współcześnie możemy określić, jako neurotycy. Tacy 
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ludzie też za pewne istnieli w średniowieczu, ale niski poziom wiedzy nie pozwalał na 

konkretne określenie występujących wtedy problemów. Ludzie podatni na lęki 

neurotyczne nieustannie się czegoś obawiają. Przedmiotem ich obaw jest to, że zawsze 

mogą coś stracić. Człowiek taki nie ma do siebie zaufania i cały czas od jednego lęku 

wpada w drugi. Utrzymuje się w nim jednak silna potrzeba utrzymania własnego 

wizerunku w oczach innych. W epoce średniowiecza osoby o usposobieniu 

neurotycznym musiały odczuwać jeszcze silniejsze obawy. Działo się tak, ponieważ 

akceptacja społeczeństwa decydowała o wielu ważnych kwestiach. Ludzie samotni, 

odrzuceni ponosili największą z możliwych karę, dlatego każdy bał się tego 

wykluczenia społecznego. W świetle przytoczonych argumentów widać wyraźnie, że 

omawiając przyczyny i skutki lęków i niepokojów można skorzystać z metody 

porównawczej i nawiązać do epoki średniowiecza. Przyjąć należy, że w świecie tym 

stabilizacja i poznane już środowisko było strefą bezpieczną i wszystko, co zagrażało 

temu obszarowi było dla człowieka groźne. Możemy być pewni, że w średniowieczu 

istniał strach, ponieważ mamy potwierdzenie biologicznych objawów wszelkich lęków        

i niepokojów. Porównując pewne symptomy, które opisywali ludzie późnego 

średniowiecza, bądź też te, które są widoczne na obrazach późnośredniowiecznych, 

dostrzegamy wiele podobieństw. Jak zostało udowodnione w rozdziale II, lęk i strach w 

objawach biologicznych mają za sobą wiele wspólnego, więc też na potrzeby tej pracy 

w dalszej części omawianych zagadnień nie był wprowadzany wyraźny podział na lęki  

i niepokoje. Warto też podkreślić, że dla każdego człowieka zagrożenia mogą być mniej 

lub bardziej realne. Jedni, którzy nigdy nie opuszczali środowiska rodzinnego obawiali 

się tego, co można spotkać na morzu i to był lęk, ale dla rybaka, który codziennie 

musiał wypływać w otwarte morze zagrożenia, które można spotkać na morzu były 

realne, a więc odczuwał on strach, nie lęk. 

O największych zagrożeniach człowieka średniowiecznego mówi rozdział III,              

w którym opisane zostały poszczególne lęki ówczesnego społeczeństwa. O tym, że lęk 

przed zjawiskami nadprzyrodzonymi istniał w omawianym okresie świadczą liczne 

legendy, opowieści, przysłowia oraz szereg informacji będących ostrzeżeniem gdzie 

można spotkać demony, czy istoty, które mogły wyrządzić człowiekowi krzywdę. 

Bezsprzecznym wydaje się to, iż wiara w istnienie demonów i działalność Szatana była 

w średniowieczu powszechna. W świetle przytoczonych argumentów okazuje się, że 

obawiano się ludzi, którzy mogli powrócić na ziemię w postaci duchów, upiorów oraz  
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wampirów. Ludzie przekazywali sobie prawdy, jak ochronić się przed ingerencją „mocy 

nieczystych”, znane były też przykłady odprawiania egzorcyzmów średniowiecznych.  

Z analizy zebranego materiału wynika także, że w późnym średniowieczu 

funkcjonowało także przeświadczenie o tym, że świat jest pełny niebezpiecznych 

miejsc, w których czeka na człowieka zagrożenie. Tymi obszarami były dobrze znane 

ówczesnym ludziom tereny, jak łąki, góry, bagna, skupiska wodne oraz lasy. W 

związku z tym obawiano się m.in. drzew, które mogły mieć na człowieka zgubny 

wpływ oraz mgieł, które mogły sprowadzić człowieka z obranej drogi i doprowadzić do 

jego zguby. Wiele przykładów potwierdza również strach przed określoną porą dnia, 

szczególnie należało obawiać się nocy, podczas której Diabeł mógł działać ze zdwojoną 

siłą. Niebezpieczeństwo przynosiły również zwierzęta, które mogły zagrażać same lub 

zwiastować nieszczęście. Analiza dostępnych materiałów pozwoliła na poznanie 

zwierząt, których się najbardziej obawiano. Gospodarstwu rolnemu zagrażały 

najczęściej jastrzębie, kuny, zające, lisy, dziki, jelenie i sarny, niedźwiedzie, żubry oraz 

tury. Z całą pewnością obawiano się także wilków, nietoperzy, ptaków i dzika.                    

W świetle przeprowadzonych badań widać wyraźnie, że obawa dotyczyła także 

zwierząt domowych, w tym świń, psów, kiedy zachowywały się podejrzliwie. Co 

więcej pod postacią tych zwierząt mogły kryć się dusze zmarłych osób, które nie 

zaznały spokoju lub wysłannicy Szatana. Przedstawione w tym rozdziale wyniki badań 

pokazują, że specyficzną formą lęków były w średniowieczu obawy o spotkanie 

potworów. Jak wynika z analizy materiałów część z tych bestii żyła w najbliższym 

otoczeniu ówczesnych ludzi, ale szczególną grupę zajmowały te, które można było 

spotkać podczas wypraw morskich oraz po dotarciu do odległych krain. Praca ukazała 

niebezpieczeństwa, z którymi borykali się podróżnicy, wskazała na trudności związane 

z nieprzewidzianą pogodą, utrudnieniami w drodze, atakami piratów i rozbójników. 

Również bezkresne morze i jego wzburzone fale, problemy nawigacyjne, cisza morska 

oraz legendy dotyczące góry magnetycznej lub wrzenia wody na równiku, budziły 

wielkie przerażenie. Wśród tych podstawowych lęków były także obawy o kres świata   

i rychłe nadejście Sądu Ostatecznego. Zapowiadać to miały klęski żywiołowe, zmiany 

na sklepieniach niebieskich, plagi nieurodzaju, klęski głodu, wojny, jak również 

choroby i epidemie. Wszystkie wymienione czynniki zabierały sen z powiek ludzi 

późnego średniowiecza, ponieważ były zagrożeniami realnymi, z którymi można było 

się zetknąć w każdej chwili. Co więcej to właśnie te klęski doprowadzały do śmierci. 
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Wszystko było ze sobą powiązane. Trudne warunki pogodowe były przyczyną 

niekorzystnych zbiorów, dziwne zjawiska atmosferyczne zazwyczaj poprzedzały 

kataklizmy, po których następowały problemy z pożywieniem, którego konsekwencją 

był głód oraz choroby i epidemie. Człowiek z każdej strony był narażony na 

nieszczęście. Z jednej strony obawiał się ludzi marginesu, włóczęgów, nieznanych 

wędrowców, z drugiej jednak w najbliższym otoczeniu mogły znajdować się osoby 

uprawiające magię. Jasnym zdaje się fakt iż pojawienie się instytucji Inkwizycji niosło 

zagrożenie nieprawdziwego oskarżenia, które doprowadzało nie tylko do więzienia, 

przerażających tortur, ale nawet i samej śmierci. W badaniach wykazano także, że 

stosowane kary i formy wydobywania zeznań z więźniów były niejednokrotnie bardzo 

okrutne, a więc również niezwykle przerażające. Nie ma wątpliwości co do tego, że              

w późnym średniowieczu nie tolerowano ludzi wykluczonych ze społeczeństwa, 

chorych, kalekich oraz wędrowców. Istniała zatem obawa nie tylko przed ludźmi 

marginesu, ale także przed zmianą sytuacji bytowej, która mogłaby doprowadzić do 

życia w samotności. Na podstawie zaprezentowanych badań dotyczących niechęci                

do Żydów stwierdzić można jak wielka była obawa przed drugim człowiekiem                        

i zagrożeniem z jego strony. Przedstawione w tym rozdziale wyniki badań pozwalają 

stwierdzić, że ludzie późnego średniowiecza narażeni byli na wyniszczające skutki 

wojen. Sądzę, że udało mi się udowodnić, że obawy budziły nieprzewidywalne 

działania zjawisk naturalnych, choroby, epidemie, pożary oraz inne klęski żywiołowe. 

Jak wynika z przytoczonych badań dla człowieka średniowiecznego największym 

zagrożeniem była ingerencja w życie istot nadprzyrodzonych (w tym różnego rodzaju 

zmory, rusałki, topielice, potwory oraz demony). Niewątpliwie istoty te współcześnie są 

zgoła fantastyczne, ale nie należy zapominać o tym, że dla ówczesnych ludzi były to 

realne zagrożenia. Wszystkie argumenty przemawiają za tym, że najliczniejszymi 

zagrożeniami ówczesnych ludzi były jednak klęski naturalne, głód, jak również choroby 

i epidemie. Wszystko to prowadzi do wniosku, że największą obawą ówczesnych ludzi 

był strach przed śmiercią. Co do jednego jestem pewna - człowiek żyjący w tym 

średniowiecznym świecie był narażony na liczne lęki, przed którymi nie było ucieczki. 

Jak zostało udowodnione w rozdziale IV z powodu stosunkowo krótkiego życia 

oraz powszechności śmierci obawa dotycząca zakończenia kresu ziemskiej wędrówki 

stanowiła jedną z największych trosk społeczeństwa późnośredniowiecznego. Wiedza 

na temat śmierci była powszechna, ponieważ z człowiekiem umierającym można było 
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spotkać się niemal na każdym kroku. Ludzie obserwowali różne sposoby śmierci, 

począwszy od tych naturalnych, do tych na skutek nieszczęśliwego wypadku, czy                     

w wyniku kary za przestępstwa. Jak wynika z przeprowadzonych badań powszechność 

zgonów była dotkliwa, gdyż nie pozwalała zapomnieć o tym, że podobny los spotka 

każdego. W ludziach późnego średniowiecza nastąpiła zmiana.  Nie ulega wątpliwości, 

że zaczęto akcentować prawdę, której wcześniej nie głoszono publicznie – o równości 

wszystkich ludzi wobec śmierci. Wzorów idealnego zgonu doszukiwano się w opisach 

śmierci świętych, które były rozpowszechnione końcem średniowiecza. W myśl nauki 

Kościoła ludzie średniowiecza wierzyli w istnienie duszy oraz życie po śmierci. Co 

więcej zdawali sobie sprawę, że wszystkie ziemskie uczynki będą osadzone przez 

Chrystusa podczas Sądu Ostatecznego. To przekonanie sprawiło, że śmierć nabrała 

wielkiego znaczenia. Po pierwsze trzeba było się do niej dobrze przygotować, po drugie 

nie było wiadomo, kiedy nastąpi i czy człowiek zdąży jeszcze naprawić zło, które 

wyrządził na ziemi, po trzecie śmierć była wielką niewiadomą czekającą każdego 

człowieka. Przyjąć trzeba, że odkąd Kościół ogłosił wiarę w istnienie czyśćca ludzie 

dostrzegli szansę na odkupienie swoich ziemskich przewinień. Społeczeństwo, które 

nadal pozostawało we wpływach wcześniejszej tradycji z chęcią przyjęło prawdę                    

o duszach, które czekają by dostąpić zbawienia. Jest rzeczą interesująca, iż w tym 

kontekście człowiek miał szansę wpłynąć na swoich bliskich poprzez modlitwę,                     

a zmarli także mogli odwdzięczyć się tym, którzy zostali na ziemi, ponieważ byli bliżej 

Boga. Jak się okazuje w Piśmie Świętym znajdowało się pocieszenie mówiące, że 

można odpokutować ziemskie przewinienia i trafić do Raju. Uważam, że człowiek 

średniowiecza żył w świecie gdzie nie brakowało pokus. Należy więc przypuszczać, że 

nie zawsze silna wola pozwalała uchronić się przed grzechem. Jak wynika                              

z przeprowadzonej analizy ratunek znajdował się w modlitwie i słuchaniu nauk 

Kościoła. Należy przypuszczać, że chwila śmierci nabrała symbolicznego znaczenia. To 

właśnie w tym momencie dokonywała się decyzja, czy człowiek trawi do Raju, 

Czyśćca, czy do Piekła. Z jednej strony wizja śmierci była przerażająca, z drugiej 

jednak pocieszenie przynosił fakt, że każdy człowiek jest równy wobec śmierci.              

W ostatniej chwili śmierć przychodząca po człowieka nie znała podziału na biednych           

i bogatych, wykształconych, chorych czy zdrowych, wiek także nie miał dla niej 

żadnego znaczenia. Jak wynika z przeglądu literatury dokonanego w rozdziale IV 

wsparciem w tej trudnej drodze były liczne poradniki dobrej śmierci oraz dzieła 
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tłumaczące, jak można osiągnąć zbawienie. Co więcej ludzie późnego średniowiecza 

wiedzieli doskonale jak poradzić sobie ze stratą i żalem po zmarłym. Najlepszą terapią 

było przygotowanie obrzędów pogrzebowych i dopilnowanie, aby wszystkie rytuały 

zostały należycie przeprowadzone. Sposób odprawienia tych ceremonii potwierdzał, do 

jakiej religii i do jakiej społeczności należał zmarły. Reasumując, to właśnie ostatnie 

chwile uświadamiały człowiekowi, że jego życie pełne było grzechu. Strach przed tym, 

co spotka się po drugiej stronie był przyczyną hojnych datków zapisywanych                        

w testamentach dla biednych, na budowę kościoła, czy fundację wystroju do obiektów 

sakralnych. Z przedstawionych w rozdziale IV rozważań wynika także, iż ludzie 

obawiając się o losy bliskich starali się skrupulatnie wydać ostatnie instrukcje, które 

dawały im spokój, że po ich śmierci rodzina poradzi sobie sama. Analiza dostępnych 

materiałów potwierdziła, że społeczeństwie, w którym śmierć można było spotkać na 

każdym kroku Kościół dawał wielką otuchę. W celu upamiętnienia jego zasług często 

umieszczano w kościołach epitafia oraz wspominano jego duszę podczas mszy 

żałobnych oraz różnych modlitw. W średniowieczu funkcjonowało siedem tak zwanych 

„dzieł miłosierdzia”, co potwierdza w ludzie woleli mieć uporządkowaną wizję tego, co 

muszą zrobić, żeby zasłużyć na zbawienie. Opowieści o cudach zmartwychwstaniem 

były wynikiem silnej wiary w to, że skoro Chrystus ofiarował swoje życie na krzyżu                 

i zmartwychwstał, to może dotyczyć każdego człowieka, za którego oddał życie 

Zbawiciel. Przyjąć trzeba iż ludzie średniowiecza wierzyli w to, że nie wystarczy 

jedynie żyć w zgodzie z bożymi przykazaniami, ponieważ najtrudniejsze zadanie będzie 

czekało w momencie samej śmierci. To wtedy Diabeł będzie starał się, aby dusza trafiła 

do jego królestwa. Wiara w taką kolej rzeczy musiała jeszcze bardziej wywoływać 

trwogę w tych, którzy wiedzieli, że ich dni są policzone. Troska o zachowanie 

ceremonii pogrzebowej i związanych z tym rytuałów także świadczyła o głębokiej 

wierze w płytką granicę pomiędzy światem żywych i umarłych. Jak wynika                         

z przeprowadzonych badań pomimo tego, że ludzie dążyli do idealnej śmierci, to jednak 

zgony, do których można było się przygotować było niewiele. W sposób naturalny 

umierało mało ludzi, ponieważ ginęli oni zazwyczaj na skutek chorób, nieszczęśliwych 

wypadków i wielu innych przyczyn niepozostawiających czasu na odpowiednie 

przygotowanie. W średniowieczu obawiano się także o dzieci. Próby ich ochrzczenia 

przed śmiercią bądź wskrzeszenia wskazują na to, że potomstwo miało ważne znaczenie 

dla ówczesnego społeczeństwa. Strach przed śmiercią podczas porodu nadal był duży. 
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Nagła śmierć też budziła przerażenie. Nie tylko przez wzgląd na to, że nie można było 

się przygotować do śmierci, ale także ze względu na możliwość porzucenia duszy na 

Ziemi. Co warte podkreślenia strach przed karami publicznymi, w tym także śmiercią, 

nie był na tyle skuteczny by całkowicie pozbyć się przestępczości, ale z pewnością 

pomagał utrzymać społeczną stabilizację. Zainteresowanie publicznymi egzekucjami 

potwierdza strach przed śmiercią w męczarniach. Ludzie z chęcią obserwowali jak giną 

inni i sami mieli świadomość, co grozi przypadku różnych przestępstw. 

Przechodząc do wniosków z rozdziału V należy podkreślić, że sztuka 

późnośredniowieczna dostarcza po dzień dzisiejszy bezpośrednich źródeł mówiących               

o obawach i niepokojach ówczesnego społeczeństwa. Przyjąć trzeba, iż znajdowała się 

ona pod wpływem idei religijnych, jak również wciąż pełna była naleciałości 

związanych z wcześniejszymi tradycjami i obyczajami, dlatego też poruszała 

najważniejsze dla ówczesnych ludzi tematy. Jak wynika z przeprowadzonych badań za 

pomocą sztuki (m.in. malarstwa, rzeźby, czy iluminatorstwa) artyści starali się 

przekazać potomnym, co trapi ich dusze. W większości powstawały dzieła stworzone na 

specjalne zamówienie, przeznaczone do kościołów, klasztorów, czy domów 

prywatnych. Był to ważny przekaz dla społeczeństwa, które w dużej mierze nadal 

pozostawało niepiśmienne. Dzieło artystyczne w późnym średniowieczu pełniło funkcję 

przewodnika i ostrzegało o zagrożeniach, które czekały na człowieka za życia, jak 

również o tych niebezpieczeństwach, które mogą nastąpić w momencie śmierci lub już 

po skończeniu ziemskiej wędrówki. Ponadto odzwierciedlenie na obrazie tego, czego 

się obawiano pozwoliło na „ujarzmienie” niepokojów i na oswojenie świata, który 

zdawała się być dla człowieka groźny i niebezpieczny. Warto podkreślić, że w dobie 

XIII-XV wieku nie powstawały jedynie idylliczne sceny Biblijne, ale przede wszystkim 

liczne dzieła przedstawiające ból, cierpienie, zło otaczającego świata, naturę, która 

mogła wyrządzić człowiekowi krzywdę, czarownice i złe moce, śmierć jak również 

Diabła, Piekło i tym podobne zagrożenia, z którymi miał do czynienia człowiek 

średniowiecza. Pomimo tego, że często były to postacie wkomponowane w urzekającą 

scenę, umieszczone na tle pięknych krajobrazów, to jednak sama ich wizja budziła 

przerażenie. Dochodzę do wniosku, że sztuka późnośredniowieczna pokazała, w jak 

dużym stopniu pomimo rozwoju gospodarczego i zmiany myślenia kultura nadal 

pozostawała pod wpływem dawnych wierzeń i tradycji. Symbolizm stał się drogą do 

przekazania ważnych dla ówczesnego społeczeństwa tematów. Pod postacią zwierząt na 
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obrazach kryły się nawiązania do złych mocy i demonów, a kościotrup oraz ciało                    

w fazie zgnilizny było utożsamiane ze śmiercią. Była to śmierć znajdująca się bardzo 

blisko człowieka, spersonifikowana, co pozwalało jej na ingerowanie w życie ludzi. 

Takie ukazanie śmierci budziło w ludziach strach, ponieważ mogła ona do nich przyjść 

w każdym momencie. Nie znała ograniczeń i nie można jej było oszukać, robiła co 

chciała, a wykorzystywała do tego narzędzia, które znano z codziennego życia: kosę, 

siekierę, łopatę. Była zbyt blisko i to budziło trwogę. Jak wynika z analizy dzieł mogła 

ona zabrać ze sobą małe dziecko, młodego człowieka, czy starca, więc trzeba było się 

mieć na baczności. Co więcej nie przychodziła tylko po pojedyncze osoby, ale jeśli 

miała taki kaprys, jak podczas wielkich epidemii, to zabierała ze sobą wiele osób. 

Ludzie średniowiecza musieli jakoś dać upust obawom, które ich dręczyły. Z tego 

względu śmierć ukazywana na obrazach była jakby przyjazna człowiekowi, porywała 

go do tańca w radosnym korowodzie, zupełnie jakby chciała pokazać, że wie najlepiej, 

jak się dobrze bawić. To zestawienie przerażało, ponieważ ukazanie groteskowo 

wyglądającej śmierci w strzępach ubrań, w szerokim uśmiechu o kościach zamiast ciała, 

które wesoło pląsają było z jednej strony zabawne, ale z drugiej wręcz dramatyczne. 

Częstym motywem dzieł sakralnych był także kres świata i Sąd Ostateczny. Wątek ten 

był obecny w wielu miejscach: m.in. na miniaturach ksiąg, grafikach, witrażach, 

ścianach kościołów oraz na osobnych obrazach. Artyści ukazując swoje wyobrażenie 

Sądu Ostatecznego odwoływali się do tego, czego obawiano się w średniowieczu, czyli 

procesu sądowego. Chrystus, jako surowy sędzia miał oddzielać dusze, które trafią do 

nieba od tych, które zostaną skazane na czyściec lub strącone do Piekła. Wizje nie 

pozostawały złudzeń, że nie każdy dostąpi zbawienia, a to, co można było zobaczyć w 

Piekle przechodziło najśmielsze oczekiwania ówczesnych wyobrażeń. Po pierwsze 

można tam było znaleźć przedstawicieli każdego stanu, osoby wykonujące różne 

zawody, możnowładców, królów, biskupów, mnichów, jednym słowem piekło 

otwierało swoje wrota dla każdego. Po drugie była to wizja bardzo przerażająca, 

ponieważ artyści pokazywali również w swoich dziełach najsroższe kary i męki 

piekielne, które były ludziom z codziennego życia, podczas publicznych egzekucji, 

gdzie przestępcom były wymierzane kary adekwatne do ich czynów. Co więcej 

sposobów na cierpienie były zbyt wiele, o czym świadczyły powyginane w spazmach 

bólu twarze ukazane na dziełach sztuki. Nic dziwnego, że ludzie średniowiecza 

odczuwali strach patrząc na takie obrazy. Z pewnością miały one bardzo silny 
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wydźwięk na wiernych i niejednokrotnie były przyczyną refleksji, a może nawet 

zmiany życia. Wszechobecność w średniowieczu strachu potwierdzały nie tylko 

przedstawienia Piekła, ale także demonów i Diabła, które zazwyczaj były istotami tak 

przerażającymi, że nikt nie chciałby się z nimi spotkać. Śmierć w średniowieczu była 

tak powszechna, że artyści chętnie umieszczali ją na swoich dziełach. Powstawały 

obrazy ukazujące ludzi na łożu śmierci w najróżniejszych sytuacjach. Pozwoliło to na 

opisanie, jak w późnym średniowieczu mogły wyglądać ostatnie chwile. W jednych 

przypadkach umierający pozostawali sami, w innych byli otoczeni przez najbliższych 

pogrążonych w zadumie i modlitwie. Jeszcze kiedy indziej wizje dotyczące kresu 

ziemskiej wędrówki pokazywały walkę dobra ze złem o duszę człowieka lub demony 

czekające, aż grzesznik wyzionie ducha, by mogły go przekazać bezpośrednio do 

Piekła. Takie wizje nie napawały optymizmem i nauczały ludzi, że w momencie śmierci 

rozstrzygnie się sąd nad ich postępkami. Reasumując, miało to również przypominać                

o tym, że nie należy odwlekać nawrócenia na ostatnią chwilę, bo w chwili śmierci nie 

pomogą bogactwa i znajomości, ponieważ śmierć zawsze triumfuje nad człowiekiem. 

To zwycięstwo śmierci również było chętnie wykorzystywanym motywem dzieł sztuki, 

ponieważ podkreślało nieudolność natury ludzkiej, która nie wygra z przeznaczeniem. 

Takie wizje skłaniały do skruchy i nawoływały do opamiętania się i prowadzenia 

pobożnego życia. Podkreślić trzeba, że za pomocą dzieł sztuki piętnowana była także 

próżność i brak skromności, bo cechy te również prowadziły ludzi wprost do zguby               

w otchłaniach piekielnych. Młode, piękne kobiety przedstawiane na obrazach były 

kontrastowane ze starością lub ukazywane w towarzystwie Szatana, który cieszył się z 

kolejnej osoby, której zachowanie prowadziło wprost do jego królestwa. Najbardziej 

zatrważająca tematyka wśród rzeźb i płaskorzeźb dotyczyła Pasji Pańskiej oraz 

cierpienia Chrystusa na krzyżu, który ofiarował swoje życie za chrześcijan. Drugim 

tematem ściskającym za serce po dzień dzisiejszy był dramat Matki Boskiej, która 

trzymała na kolanach zdjętego z krzyża Syna (pieta). To właśnie ból ukazany na twarzy 

matki podkreślał dramat rodzicielski, który dokonał się, by grzesznicy mogli dostąpić 

zbawienia. Takie wizje oddziaływały na człowieka bardziej niż słowo głoszone                      

z ambony. W umysłowości średniowiecznego społeczeństwa największy strach 

wzbudzała z pewnością śmierć. Człowiek świadom swojego przeznaczenia zrozumiał, 

że każdego spotka taki sam los i to właśnie przyczyniło się do rozpowszechnienia 

końcem XIV wieku transi, który był nowatorskim sposobem przedstawiania zmarłego 
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na rzeźbach nagrobnych. Dzieła o tej tematyce budzącej strach były umieszczane 

zazwyczaj w miejscach centralnych i dobrze widocznych, co potwierdza tezę                            

o wszechobecność myśli o śmierci w późnym średniowieczu. Nawet, jeśli tematyka 

dzieł posługiwała się piękną, estetyczną kompozycją, to jednak dramatyzm ukazanych 

scen nadal przerażał odbiorcę. Trwogę budziła sama myśl o tym, że to, co zostało 

widzowi przedstawione w sposób łagodny i przyjemny dla ludzkiego oka, jest tak 

naprawdę dramatem jednostki, jak również całej społeczności, przed którą nie ma 

ucieczki. Sztuka z pewnością pełniła funkcję moralizatorską i miała na celu przekazanie 

człowiekowi najważniejszych życiowych prawd, które miały ocalić jego kruchą 

egzystencję przed najgorszym, przed wiecznymi męczarniami w Piekle. 

Niniejsza praca nie wyczerpuje całości zagadnienia, ponieważ w trakcie 

prowadzonych badań pojawiło się wiele nowych kwestii, które należałoby rozwinąć, ale 

przez wzgląd na złożoność problemu zostały one zasygnalizowane. Bogactwo wierzeń i 

tradycji późnośredniowiecznych sprawia, że można by stworzyć osobne pracy 

dotyczące choćby nawet wizerunku Diabła lub demonów w społeczności 

późnośredniowiecznej, zupełnie tak samo jest z problemem pojawiających się w 

ówczesnych czasie potworów morskich, których przykładów można by doświadczyć o 

wiele więcej. Obawy, niepokoje, strach towarzyszyły ludziom przez kolejne wieki i są 

obecne po czasy współczesne. Jednak zniknęły niektóre lęki, a pojawiły się nowe. 

Rozwój medycyny pozwolił skutecznie wyleczyć wiele chorób dotykających 

społeczeństwo średniowieczne, zastosowanie antybiotyków, narkozy, molowości 

skomplikowanych zabiegów chirurgicznych zmieniły bieg historii jednakże pojawiły się 

inne nieuleczalne choroby, jak nowotwory. Co więcej zastosowanie bomby atomowej 

współczesnej wojny może spowodować śmierć milionów ludzi w niewyobrażalnie 

krótkim czasie. Jak widać wyraźnie pozostał i nadal towarzyszy człowiekowi strach, 

obawa przed nieuniknioną śmiercią.  

 



306 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Żródła 

1. Alighieri D,. Boska Komedia.Warszawa 1975. 

2. Apokalipsa Świętego Jana (22), w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 

przeł. K. Romaniuk, Warszawa 2005. 

3. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, Warszawa 1988. 

4. Boccaccio G., Dekameron, Kraków 2004. 

5. de Joinville J., Czyny Ludwika Świętego króla Francji, Warszawa 2002. 

6. Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 7, ks. 8, 

1241-1299, Warszawa 2009. 

7. Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego królestwa polskiego, ks. 9, 1300 – 

1370, Warszawa 1975. 

8. Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przeł. 

K. Mecherzyński, t. 4,  ks. 11,12,  Kraków 1869. 

9. Janik B., Najstarszy tekst prawa morskiego w Gdańsku, Gdańsk 1961. 

10. Kolumb K., Pisma, Warszawa 1970. 

11. Księga Hioba (40), w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, przeł. K. 

Romaniuk, Warszawa 2005. 

12. Opisanie podróży Mikołaja von Popplau rycerza rodem z Wrocławia, przeł. P. 

Radzikowski, Kraków 1996. 

13. Petrarca F., Wybór Pism, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódz 

1982. 

14. Pigafetta A., Relacja z wyprawy Magellana dookoła świata, Gdańsk 1992. 

15. Polo M., Opisanie Świata, Warszawa 1975. 

16. Sprenger J., Kraemer H., Młot na czarownice. Postępek zwierzchowny w 

czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch 

częściach zamykający, Wrocław 2000. 

17. Velho A., Relacja z wyprawy Vasco da Gamy do Indii, Gdańsk 1996. 

 

 

 

 



307 

 

Literatura 

1. A New Sense of the Past. The Scholarship of Biondo Flavio (1392 - 1463), red. 

A. Mazzocco, M. Laureys, Leuven 2016.  

2. Aberth J., Spektakle masowej śmierci. Plagi. Zarazy. Epidemie, Warszawa 2012. 

3. Adamczyk K., Adamczyk D., Wójcik R., Fałowska U., Soroka E., Rzadkie fobie 

specyficzne – rodzaje i leczenie, „Psychiatria”, t. 15, nr 3 (2018). 

4. Adamczyk S. J., Pokuta i pielgrzymki pokutne w Kościele katolickim do połowy 

XVI wieku, w: Dziedzictwo religijne i kulturowe drogi św. Jakuba - w 30. 

rocznicę uznania szlaku za pierwszy europejski szlak kulturowy, red. F. Mróz, Ł. 

Mróz, P. Roszak, Kraków 2017. 

5. Adolphs R., The Biology of Fear w: „Current Biology” vol. 23 (2013). 

6. Albert F., The Physiological Differentiation between Fear and Anger in 

Humans, „Psychosomatic Medicine”, t. 15, nr 5 (1953). 

7. Alexander D., Czarownice, wróżbici, szamani. Podróż przez świat mitów i 

magii, Warszawa 2008. 

8. Ałpatow M. W., Historia sztuki, t. 2, Warszawa 1975. 

9. Ałpatow M., Historia sztuki. Renesans i barok, t. 3, Warszawa 1968. 

10. Arbel B., The Last Decades of Venice's Trade with Mamluks. Important into 

Egypt and Syria, w: „Mamluk Studies Review”, t. 8, nr 2 (2004). 

11. Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa 1992. 

12. Ariès P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk 

1995. 

13. Ariès P., Western Attitudes toward Death. From the Middle Ages to the Present, 

London 1974. 

14. Ashtor E., Levant Trade in the Middle Ages, New Jersey 1983.  

15. Asma S. T., On monsters. An unnatural history of our worst fears, New York - 

Oxford 2009. 

16. Azuni D. A., The Maritime Law of Europe, New York 1806. 

17. Babcock W. H., Legendary Island of the Atlantic, New York 1922. 

18. Babicz J., W. Walczak, Zarys historii odkryć geograficznych, Warszawa 1968.  

19. Baczkowski K., Cesarstwo rzymsko - niemieckie od początku XIII do połowy XV 

wieku, w: Wielka historia świata. Późne średniowiecze, t. 5, red. K. Baczkowski, 

Kraków 2005. 



308 

 

20. Baczkowski K., Smołucha J., Stopka K., Cywilizacja europejska w późnym 

średniowieczu, w: Wielka historia świata. Późne średniowiecze, t. 5, red. K. 

Baczkowski, Kraków 2005. 

21. Baker J. L., Odkrycia i wyprawy geograficzne, Warszawa 1959. 

22. Baranowski B., W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódz 1981. 

23. Barański J., Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Kraków 2010. 

24. Bardach J., Złota Orda, Litwa i Ruś w XIV - początku XV wieku, w: „Kwartalnik 

Historyczny”, R. LXXXIV, z. 1 (1977).  

25. Barker J., 1381. The Year of the Peasants' Revolt, Cambridge - Massachusetts 

2014. 

26. Bartlett R., Panorama średniowieczna, Warszawa 2002. 

27. Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999. 

28. Bayless M., Sin and filth in medieval culture. The devil in the latrine, New York 

2012. 

29. Beckett W., Historia malarstwa. Wędrówki po historii sztuki Zachodu, 

Warszawa 1996. 

30. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004. 

31. Bellosi L., Ragionieri G, Duccio di Buoninsegna. Art. e Dossier, Milano 1972. 

32. Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 1974. 

33. Białostocki J., Sztuka XV wieku od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010. 

34. Bielas J., „Lęk w oczach” w świetle badań okulograficznych, w: Anatomia 

strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. Bodzioch - 

Bryła, L. Dorak - Wojakowska, Kraków 2017. 

35. Bjork D. K., Piracy in the Baltic 1375 - 1398, „Speculum”, t. 18, nr 1 (1943). 

36. Bloch M., Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1962. 

37. Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981.  

38. Blockmans W., Hoppenbrouwers P., Introduction to Medieval Europe 300–

1500, New York 2014. 

39. Blond G., Wielcy żeglarze, Warszawa 1971. 

40. Boase T. S. R., Death in the Middle Ages. Mortality, judgment and 

remembrance, London 1972. 

41. Bodzioch – Bryła B., Czytanie z oczu. Obrazy lęku we współczesnej polskiej 

literaturze (i e - literaturze), w: Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we 



309 

 

współczesnej kulturze, red. B. Bodzioch - Bryła, L. Dorak - Wojakowska, 

Kraków 2017. 

42. Bodzioch – Bryła B., Dorak – Wojakowska L., Wprowadzenie, w: Anatomia 

strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. Bodzioch - 

Bryła, L. Dorak - Wojakowska, Kraków 2017. 

43. Boorstin D., Odkrywcy. Dzieje ludzkich odkryć i wynalazków, Warszawa 1998. 

44. Bradford A. S., Flying the Black Flag. A Brief History of Piracy, London 2007. 

45. Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 2, 

Gdańsk 1977. 

46. Bremer J., Co kognitywistyka może nam powiedzieć o lęku i strachu?, w: 

Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. 

Bodzioch - Bryła, L. Dorak - Wojakowska, Kraków 2017. 

47. Brentano R., Considerazioni in un lettore di testamenti, w: Nolens intestatus 

decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale ; atti 

dell'incontro di studio, red. A. Bartoli Langeli, Perugia 1985. 

48. Broniewski T., Architektura średniowieczna, Wrocław 1964. 

49. Bubczyk R., Gry w szachy i kości jako rozrywki duchowieństwa w 

średniowiecznej Polsce, w: „Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska. 

Sectio F, Historia”, nr 58 (2003). 

50. Bugaj R., Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski, Wrocław 1986. 

51. Bumke J., Courtly Culture. Literature and Society in the High Middle Ages, 

Berkeley - Los Angeles - Oxford 1991. 

52. Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, Warszawa 1961. 

53. Burger M., The Shaping of Western Civilization. Volume I. From Antiquity to the 

Mid - Eighteenth Century, Toronto 2014. 

54. Burkiewicz Ł., Podróże Rajmunda Lulla (ok. 1232 – 1316) i ich wpływ na jego 

koncepcje krucjatowe, w: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty 

podróży duchownych, red. D. Quirini‑Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014. 

55. Buss D. M., Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2001. 

56. By czas nie zaćmił niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, 

Warszawa 1975. 

57. Bylina S., Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce 

średniowiecznej, Warszawa 1992. 



310 

 

58. Byrne J. P., The Black Death, Westport - London 2004. 

59. Cairns E. E., Z chrześcijaństwem przez wieki. Historia Kościoła Powszechnego, 

Katowice 2003. 

60. Cantor N. F., In the wake of the plague. The Black Death and the world it made, 

London 2002. 

61. Carey B. T., Allfree J. B., Cairns J., Wojny średniowiecznego świata. Techniki 

walki, Warszawa 2008.  

62. Castleden R., Największe katastrofy w dziejach świata, Warszawa 2007. 

63. Cawthorne N., Wiedźmy i czarownice. Historia prześladowań, Warszawa 2003. 

64. Claster J. N., The medieval experience: 300 - 1400, New York - London 1982. 

65. Cohen K., Metamorphosis of a death symbol. The transi tomb in the late Middle 

Ages and the Renaissance, London 1973. 

66. Cohn S. K., The Black Death and the transformed. Disease and Culture in Early 

Renaissance Europe, London 2002.  

67. Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 2004. 

68. Cooper J. C., Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań 1998. 

69. Copleston F., Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2004. 

70. Coulton G. G., Panorama średniowiecznej Anglii, Warszawa 1976. 

71. Crisp R. J., Turner R. N., Psychologia społeczna, Warszawa 2009. 

72. Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 2010. 

73. Czarnecki P., Kataryzm włoski. Historia i doktryna, Kraków 2013. 

74. Człowiek i przyroda w średniowieczu, red. M. Brzostowicz i J. Wrzesiński, 

Poznań - Ląd 2009. 

75. Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, Warszawa 2000. 

76. Dąbrowski A., Czym są emocje? Prezentacja wieloskładnikowej teorii emocji, 

"Analiza i Egzystencja", nr 27 (2014). 

77. Darwin K.,  O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, Warszawa 1988. 

78. Daston L., Marvelous Facts and Miraculous Evidence in Early Modern Europe 

w: Superstition and Magic in Early Modern Europe: A Reader, red. H. Parish, 

London - New Delhi - New York - Sydney 2015. 

79. Dawson H., Unearthing Late Medieval children. Health, status and burial 

practice in southern England, Oxford 2014. 

80. Dean T., Crime in medieval Europe 1200 - 1550, Harlow 2001. 



311 

 

81. Dean T., Crime and Justice in Late Medieval Italy, Cambridge 2007. 

82. Death and Dying In the Middle Ages, red. E. E. DuBruck, B. I. Gusick, New 

York - Washington - Baltimore - Boston - Bern - Frankfurt am Main - Berlin - 

Brussels - Vienna - Canterbury 1999. 

83. Decyk J., Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych. Studium 

liturgiczne, Warszawa 2000. 

84. Dedieu J. P., Inkwizycja, Wrocław 1993. 

85. Delumeau J., Grzech  i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII - XVIII 

w., Warszawa 1994. 

86. Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV – XVIII w., Warszawa 1986. 

87. Devitini Dufour A., Bosch, Warszawa 2002.  

88. Dobson R. B., The Peasants' Revolt of 1381, London 1970. 

89. Dollinger P., Dzieje Hanzy, Gdańsk 1975. 

90. Domański J., Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku, 

Warszawa 2011.  

91. Domosławski Z., Wprowadzenie do medycyny, Jelenia Góra 2007. 

92. Doubt B., Gotyk międzynarodowy, w: Sztuka od malarstwa jaskiniowego do 

sztuki ulicznej, red. S. Farthing, Warszawa 2011. 

93. Drogoś S., Człowiek w obliczu śmierci, Toruń 2001.  

94. Drozdowicz Z., Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia, Poznań 

2012. 

95. Drygas A. , Narodziny leku. Dawne terapie. Lek i jego formy, sposoby 

wytwarzania i dystrybucji, w: Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 

2014. 

96. Duchliński P., Atmosfera strachu i jej rola w doświadczeniu świata realnego, w: 

Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. 

Bodzioch - Bryła, L. Dorak - Wojakowska, Kraków 2017. 

97. Dwyer F., Witches, Spies and Stockholm Syndrome. Life in Medieval Ireland, 

Dublin 2013. 

98. Dyakowski B., O dawnych łowach i dawnej zwierzynie, Warszawa 1925. 

99. Dyskant J. W., Zatoka Świeża 1463, Warszawa 1987. 

100. Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1994. 

101. Eörsi A., Gotyk międzynarodowy, Warszawa 1986. 



312 

 

102. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa  -  Kraków  1982. 

103. Ewangelia według św. Mateusza, w: Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu, przeł. K. Romaniuk, Warszawa 2005. 

104. Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, 

Warszawa 1969. 

105. Faucher L., Tappolet Ch., Fear and the focus of attention, 

„Consciousness and Emotion”, t. 3, nr 2 (2002). 

106. Favier J., Wielkie odkrycia. Od Aleksandra do Magellana, Warszawa 

1996.  

107. Flint V. I. J., A magic universe, w: A social history of England, 1200 - 

1500, red. R. Horrox, W. M. Ormrod, Cambridge 2006. 

108. Fraenger W., Hieronim Bosch, Warszawa 1987. 

109. Franken R. E., Psychologia motywacji, Gdańsk 2006.  

110. Freud S., Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995. 

111. Freud S., Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 1992. 

112. Ganshof F. L., Feudalism, Toronto – Buffalo  -  London 1996. 

113. Gasquet F. A., The Black Death of 1348 and 1349, London 1908. 

114. Geese U., Rzeźba gotycka Francji, Włoch, Niemiec i Anglii , w: Sztuka 

świata, t. 4, red. J. Pijoán, J. Auboyer, J. Ostier, Warszawa 1990. 

115. Geltner G., The medieval prison. A social history, Princeton -  Oxford 

2008. 

116. Gierowski J. A., Historia Włoch, Wrocław - Warszawa - Kraków - 

Gdańsk - Łódź 1985. 

117. Girardi M., Giotto. Prekursor sztuki renesansu, Warszawa 2001. 

118. Goczał E., Pełne morze, płynne marzenie – przestrzenie lęku, w: 

Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. 

Bodzioch - Bryła, L. Dorak - Wojakowska, Kraków 2017. 

119. Goglin J. L., Nędzarze w średniowiecznej Europie, Warszawa 1998. 

120. Gottfried R. S., Black Death. Natural and Human Disaster in Medieval 

Europe, London 1983. 

121. Gray J. A., The psychology of fear and stress, Cambridge 1987. 

122. Gretton R. H., The English middle class, London 1919.  



313 

 

123. Grewe W. G., The Epochs of International Law, Berlin  -  New York 

2000.  

124. Grygajtis K., Rozwój osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie 

Litewskim do końca XV wieku w: „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 5 

(2003).  

125. Grzeszczak J., Bonifacy VIII wobec średniowiecznych zwyczajów 

grzebalnych. Bulla Detestande feritatis i jej interpretacje, „Poznańskie Studia 

Teologiczne”, t. 2, nr 27 (2013). 

126. Harvey M. R., Tummala-Narra P., Hamm B., Ekologiczne aspekty 

zdrowia I odporności u ofiar traumy. Implikacje dla interwencji klinicznych i 

społecznych, w: Terapia traumy. Teoria i praktyka terapii opartej na dowodach, 

red. R. A. McMackin, E. Newman, J. M. Fogler, T. M. Keane, Gdańsk 2015. 

127. Hause S., Maltby W., Western civilization. A history of European society, 

London 1999. 

128. Hausmair B., Topographies of the afterlife Reconsidering infant burials 

in medieval mortuary space, „Journal of Social Archaeology”, t. 17, nr 2 (2017). 

129. Hays J. H., Epidemics and Pandemics. Their Impacts on Human History, 

Santa Barbara - Denver - Oxford 2005.  

130. Hecker I. F. C., The Black Death, London 1833. 

131. Hermans D., Baeyens F., Vervliet B., Generalization of Acquired 

Emotional Responses, w: Handbook of Cognition and Emotion, red. M. D. 

Robinson, E. R. Watkins, E. Harmon - Jones, New York - London 2013. 

132. Hilgard E. R., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1953. 

133. Historia Europy Środkowo – Wschodniej, t. 1, red. A. Kłoczkowski, 

Lublin 2000. 

134. Historia Europy, red. A. Mączak, Wrocław - Warszawa  -  Kraków 2006. 

135. Historia Gdańska, t. 1, Do roku 1454, red. E. Cieślak, Gdańsk 1978. 

136. Historia Gdańska, t. 2, 1454-1655, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982. 

137. Historia higieny wodą pisana, red. W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2017. 

138. Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 1, Średniowiecze, red. 

A. Skoczek, Bochnia - Kraków - Warszawa 2002. 

139. Historia literatury polskiej. Średniowiecze, red. A. Skoczek, t. 1, Bochnia 

2002. 



314 

 

140. Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2014. 

141. Historia sztuki. Twórcy, nurty, style, red. A. Maleczko, Warszawa 2002. 

142. Honour H., J. Fleming, Historia sztuki świata, Warszawa 2002. 

143. Horney K., Nasze wewnętrzne konflikty. Konstruktywna teoria nerwic, 

Poznań  2011. 

144. Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 1993. 

145. Hryszko B., Hryszko R., Obraz miasta portowego na przykładzie 

ikonografii Genui na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, w: Polis – 

Urbs – Metropolis, red. L. Lameński, E. Błotnicka – Mazur, Warszawa 2011. 

146. Hryszko R., Komunikacja i transport na szlakach handlu lewantyńskiego 

w świetle statutów genueńskich w późnym średniowieczu, w: Portolana. Studia 

Mediterranea, vol. 3, Mare apertum. Przepływ idei, ludzi i rzeczy w świecie 

śródziemnomorskim, red. D. Quirini - Popławska, Kraków 2008. 

147. Hryszko R., Libre de Sent Sovi. Katalońska średniowieczna książka 

kucharska, Kraków 2010. 

148. Hu Z., M. Gendron, Q. Liu, G. Zhao, H. Li, Trait Anxiety Impacts the 

Perceived Gaze Direction of Fearful But Not Angry Faces, “Frontiers in 

Psychology”, t. 8, nr 1186 (2017). 

149. Huizinga J., Jesień średniowiecza, t. 1, Warszawa 1967. 

150. Hunt P., Fifteenth Century, London 1962.  

151. Hütt W., Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, 

Warszawa 1985. 

152. Inglot S., Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza, Wrocław 

1949. 

153. Jakubowski W., M. Włodarczyk, B. Zdaniuk, Historia do 1918 roku. 

Perspektywa kulturowo  -  cywilizacyjna, Warszawa 2014.  

154. Jankiewicz - Brzostowska M., Timor Maris. Lęk człowieka przed 

żywiołem wodnym w gotyckim malarstwie polskim, Gdańsk 2005. 

155. Janson H. W., Janson A. F., History of Art. The Western Tradition, 

Saddle River 2004. 

156. Jarvis W. H., The student's France. A history of France from the earliest 

times to the establishment of the second empire in 1852, New York 1872. 



315 

 

157. Jarymowicz M., Bar - Tal D., The dominance of fear over hope in the life 

of individuals and collectives, „European Journal of Social Psychology”, t. 36, 

nr 3 (2006). 

158. Jaworski R., Władca idealny w świetle alegorycznego opisu Pieczęci 

Majestatowej Władysława Jagiełły, w: Monarchia w średniowieczu – władza 

nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi 

Samsonowiczowi, red. J. Pysiak, A. Pieniadz - Skrzypczak, M. R. Pauk, 

Warszawa - Kraków 2002. 

159. Johanek P., Imperial and Free Towns of the Holy Roman Empire – City 

States in Pre - Modern Germany?, w: A Comparative Study of Thirty City - State 

Cultures. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre, red. M. 

H. Hansen, Copenhagen 2000. 

160. Jóźwiak S., Na tropie średniowiecznych szpiegów. Wywiad i 

kontrwywiad w polsko - litewsko - krzyżackich stosunkach politycznych w XIV i 

pierwszej połowie XV wieku, Inowrocław 2005. 

161. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii 

gospodarczej, Warszawa 1977. 

162. Kaniuk E. A., Latawce, zmory, rusałki – gdy nieznane było imię Boga, w: 

"Wieczność, gdzie śmierci nie ma...". Dawne oraz współczesne eschatologie i 

wizje światów duchowych, red. A. Nurzyńska, R. T. Ptaszek, M. Zawisza - 

Skibińska, D. Ptaszek, Lublin 2015. 

163. Kasprowicz J., Hymny. Księga ubogich. Mój świat, Warszawa 1967. 

164. Keen M., Rycerstwo, Warszawa 2014. 

165. Keleman S., Anatomia emocjonalna. Struktura doświadczenia, Koszalin 

2015. 

166. Kelly J., The great mortality. An intimate history of the Black Death, 

London 2005. 

167. Kempis T., O Naśladowaniu Chrystusa ksiąg IV, Warszawa 1820. 

168. Kępiński A., Lęk, Warszawa 1977. 

169. Kępiński A., Psychiatria humanistyczna. Kompendium, Kraków 2003. 

170. Kerrigan M., Dzieje tortur. Od starożytności do dziś, Warszawa 2013. 

171. Kerrigan M., Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od 

starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2009. 



316 

 

172. Kierkegaard S., Pojęcie lęku. Proste rozważania o charakterze 

psychologicznym, odniesione do dogmatycznego problemu grzechu 

pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa, Warszawa 2002. 

173. Kiersnowski R., Niedźwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach, 

Warszawa 1990. 

174. Kinch A., Imago mortis. Mediating images of death in late medieval 

culture, Leiden - Boston 2013. 

175. Kleineke H., Poachers and Gamekeepers: Four Fifteenth - Century West 

Country Criminals, w: Outlaws in medieval and early modern England. Crime, 

government and society, c. 1066 – c. 1600, red. J. C. Appleby, P. Dalton, Oxford 

2009.  

176. Klichowski L., Lęk. Strach. Panika. Przyczyny i zapobieganie, Poznań 

1994. 

177. Knapiński R., Biblia Pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu, w: 

Materiały konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu, 

red. M. Kuza, Lublin 2011. 

178. Knapiński R., Imago mundi. Związek ikonograficznych i literackich 

modeli świata w wyobraźni średniowiecznej, w: Wyobraźnia średniowieczna, 

red. T. Michałowska, Warszawa 1996. 

179. Koczorowski E.,  Z eskulapem na morzu, Gdańsk 1977. 

180. Kołat J., „Szkoła na miarę dziecka” - nowatorskie podejście do 

kształcenia w XIV i XV - wiecznej Italii, w: Innowacje w kulturze na przestrzeni 

wieków, red. J. Kołat, A. Świerczek, S. Wyszogrodzka, Kraków 2016. 

181. Korpiola M., Lahtinen A., Cultures of Death and Dying In Medieval and 

Early Modern Europe, w: „Collegium. Studies across Disciplines in the 

Humanities and Social Sciences. Cultures of Death and Dying in Medieval and 

Early Modern Europe”, t. 18 (2015). 

182. Korżyk K., Lęk w egzystencjalnej interpretacji antypsychiatrycznej, w: 

Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, red. B. 

Bodzioch - Bryła, L. Dorak - Wojakowska, Kraków 2017. 

183. Kot S., Historia wychowania, t. 1, Warszawa 1996. 

184. Kowalski J. W., Monastycyzm i mistyka średniowieczna, w: Katolicyzm 

średniowieczny, red. J. Keller, Warszawa 1977. 



317 

 

185. Kracik J., Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie, Kraków 

2012. 

186. Krasuski J., Historia wychowania, Warszawa 1985. 

187. Kubicki R., Pielgrzymki w testamentach mieszczan elbląskich w XV – 

początkach XVI wieku, w: Z dziejów średniowiecza. Pamięci profesora Jana 

Powierskiego (1940–1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010. 

188. Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2007. 

189. L’Université et la ville au Moyen Age et d’autres questions du passè 

universitaire, red. J. Wyrozumski, Kraków 1993. 

190. Lajta E., Malarstwo francuskie. Od gotyku do renesansu, Warszawa 

1973. 

191. Lambert M., Herezje średniowieczne. Od reformy gregoriańskiej po 

reformację, Gdańsk - Warszawa 2002. 

192. Langley A., Średniowiecze, Warszawa 1998. 

193. Łapiński K., Stoicka teoria emocji i jej recepcja w psychologii Alberta 

Ellisa, w: Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli 

współczesnej, red. C. Mielczarski, Warszawa 2015. 

194. Läpple A., Aniołowie, Kraków 2010. 

195. Lawler J., Encyclopedia of Women in the Middle Ages, North Carolina - 

London 2008. 

196. Le Goff J.,  Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970. 

197. Le Goff J., Narodziny czyśćca, Warszawa 1997. 

198. Le Goff J., Truong N.,  Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006. 

199. Ledwoch M., Obraz siebie w sytuacji przeżywania lęku, w: Lęk, 

Różnorodność przeżywania, red. W. Tłokiński, Warszawa 1993. 

200. Lehman H. E., Lives of England's Reigning and Consort Queens. 

England's History through the Eyes of its Queens, North Carolina 2011. 

201. Lepage J. D. G. G., Castles and Fortified Cities of Medieval Europe. An 

Illustrated History, Jefferson - North Carolina - London. 

202. Lepszy K., Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia, 

Warszawa 1968. 



318 

 

203. Leśniak T., Olszewski H., Bezradnosć interakcyjna, poczucie 

osamotnienia a lęk społeczny w starości, w: Lęk. Różnorodność przeżywania, t. 

2, red. W. Tłokiński, Warszawa 1991. 

204. Levack B. P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, 

Wrocław - Warszawa - Kraków 1991. 

205. Levi E., Waite A. E., The History of Magic; Including a Clear and 

Precise Exposition of Its Procedure, Its Rites and Its Mysteries, London 1922. 

206. Lewis M., The Wars of the Roses in 100 Facts, Chalford 2017. 

207. Life, death and art. The medieval stained glass of Fairford Parish 

Church. A multimedia exploration, eds. S. Brown, L. MacDonald, Stroud 1997. 

208. Łomniewski K., J. Zaleski, L. Żmudziński, Morze Śródziemne, 

Warszawa 1974. 

209. Lucas – Dubreton J., Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, 

Warszawa 1961. 

210. Łysiak W., Malarstwo białego człowieka, t. 1, Poznań 1997. 

211. Mączak A., Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie 

wczesno nowożytnej, Warszawa 2002. 

212. Maina G., Mauri M., Rossi A., Anxiety and depression, “Journal of 

Psychopathology”, nr 22 (2016). 

213. Male E., The Gothic Image. Religious Art in France of the Thirteenth 

Century, New York 1958. 

214. Mallett M., Shaw C., The Italian Wars 1494 – 1559. War, State and 

Society in Early Modern Europe, London - New York 2012. 

215. Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1985. 

216. Małowist M., Wokół handlu lewantyńskiego w późnym średniowieczu, 

„Przegląd Historyczny” t. 76, nr 3 (1985). 

217. Małysz B, Najstarsza czeska relacja podróżnicza. Poselstwo Jerzego z 

Podiebradów do Francji w roku 1464 w świetle dziennika Jarosława, Czeski 

Cieszyn 2004. 

218. Małysz B., Odoryk z Pordenone i jego relacja z podróży na Daleki 

Wschód, w: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży 

duchownych, red. D. Quirini‑Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014. 



319 

 

219. Manikowska H., Włochy średniowieczne. Skrypt dla studentów 

italianistyki, Warszawa 2007. 

220. Manteuffel H., Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974. 

221. Manteuffel T., Kultura Europy średniowiecznej, Warszawa 1974 

222. Mare E. A., Can One “Read” a Work of Visual Art?, „Juncture. The 

Journal for Thematic Dialogue”, nr 6 (2006). 

223. Matthew D., Europa średniowieczna, Warszawa 1996. 

224. McCall A., The medieval underworld, London 1979.   

225. Medieval Science, Technology, and Medicine. An Encyclopedia, red. T. 

F. Glick,  S. J. Livesey, F. Wallis, New York - London 2005.  

226. Michałek - Simińska A., Choroba i śmierć króla we Francji w XII - XV 

wieku, w: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII - XXI wieku, red. 

D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 2010. 

227. Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 2002. 

228. Mickiewicz M., Z dziejów żeglugi, Warszawa 1971. 

229. Minois G., Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995.  

230. Mittman A. S., Maps and Monsters in Medieval England,  New York - 

London 2006.  

231. Morawski K., Dante Alighieri, Warszawa 1961. 

232. Możdżeń S., Zarys historii wychowania, Kielce 1993. 

233. Możejko B., „Peter von Danzing”. Dzieje wielkiej karaweli 1462 - 1475, 

Gdańsk 2011. 

234. Mruk W., "Sułtan ma sześć słoni i jedną bestię, która nazywają Zarapha" 

: świat egzotycznej przyrody w relacjach łacińskich pątników odwiedzających 

Ziemię Świętą w XIV w., w: „Peregrinus Cracoviensis” z. 16 (2005).  

235. Mruk W., Status prawny pielgrzymów. Wybrane aspekty prawne 

pielgrzymowania w wiekach średnich, w: „Peregrinus Cracoviensis”, z. 4 

(1996). 

236. Mruk W., Zaplecze techniczne pielgrzymowania i warunki pobytu 

pątników w Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV w., w: „Peregrinus 

Cracoviensis” z. 12 (2001). 

237. Mruk W., Zobaczyć Jerozolimę bez wybierania się za morze - Niccolo z 

Poggibonsi i jego Libro d'oltramare, w: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i 



320 

 

religijne aspekty podróży duchownych, red. D. Quirini‑Popławska, Ł. 

Burkiewicz, Kraków 2014. 

238. Mundy J.H., Europa średniowieczna 1150  - 1309, Warszawa 2001. 

239. Murray T. D., Jeanne d'Arc. Maid of Orleans deliverer of France, 

London 1902.  

240. Myers D. G., Psychologia, Poznań 2013. 

241. Naphy W. G., Spicer A., The Black Death: and the history of plagues 

1345 - 1730,  2001. 

242. Naphy W., Spicer A., Czarna Śmierć, Warszawa 2004. 

243. Nelson T., Brief history of England. With notes, questions and maps, 

London 1874. 

244. Nenonen M., Toivo R. M., Challenging the Paradigm of Witch - Hunt 

Historiography, w: Writing witch - hunt histories. Challenging the paradigm, 

red. M. Nenonen, R. M. Toivo, Leiden - Boston 2014. 

245. Nenonen M., Toivo R. M., Challenging the Paradigm of Witch - Hunt 

Historiography, w: Writing witch - hunt histories: challenging the paradigm, 

red. M. Nenonen, R. M. Toivo, Leiden - Boston 2014. 

246. Newman P. B., Growing Up in the Middle Ages, North Carolina - 

London 2007.  

247. Oberste J., Heretycy i inkwizycja w średniowieczu, Kraków 2010. 

248. Ohler N., Życie Pielgrzymów w Średniowieczu, Kraków, 2000. 

249. Olejarz T., F. Czekaj, Zasady kompletowanie wojsk od starożytności do 

XIX wieku – zarys, „Humanities and Social Sciences”, t. 21, nr 23 (3/2016). 

250. Olszewicz B., Legendy geograficzne średniowiecza, Kraków 1926. 

251. Olszewski A. M., Niektóre zagadnienia stylu międzynarodowego w 

Polsce, w: Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978. 

252. Olszewski H., Lęk w starości – problemy determinacji rozwojowej 

mechanizmów przeżywania, w: Lęk. Różnorodność przeżywania, t. 1, red. W. 

Tłokiński, Warszawa 1993. 

253. Olszewski W., Testament jako źródło do badań życia miasta w 

średniowieczu, w: Materiały z IV sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum 

Archeologii Średniowiecza i Nowożytności: Życie codzienne w średniowiecznym 

mieście „Archaeologia Historica Polona”, t. 7 (1998). 



321 

 

254. Park N., Pzreciwności losu, odporność i rozwój. Poglądy psychologii 

pozytywnej na badania i praktykę terapeutyczną, w: Terapia traumy. Teoria I 

praktyka terapii opartej na dowodach, red. R. A. McMackin, E. Newman, J. M. 

Fogler, T. M. Keane, Gdańsk 2015. 

255. Parry J. H., Morskie imperium Hiszpanii, Gdańsk 1983. 

256. Pasierb J. St., Przedmowa, w: Biblia w malarstwie, red. E. Piekarski, 

Warszawa 1990. 

257. Pastoureau M., Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006. 

258. Pater Z., Wybrane zagadnienia z historii techniki, Lublin 2011.  

259. Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986. 

260. Payne A., Medieval Beasts, London 1990. 

261. Peters E., Europe and the Middle Ages, New Jersey 1997. 

262. Pieter J., Strach i odwaga, Warszawa 1971. 

263. Pieter J., Strach. Próba psychologicznej analizy, Lwów 1938. 

264. Pijoán J., Sztuka gotycka, w: Sztuka świata, t. 4, red. J. Pijoán, J. 

Auboyer, J. Ostier, M. Machowski, N. Świdzińska, P. Trzeciak,  Warszawa 

1990. 

265. Pilikowski J., Podróż w świat Europy, Kraków 2011.  

266. Pirożyńska Cz., Łacińska „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”. 

Dialogus magistri Polycarpi cum morte, Warszawa 1966. 

267. Pisarek M., Świat oczami odkrywców, Warszawa 1971. 

268. Piskozub A., Morze w dziejach cywilizacji, Toruń 1998. 

269. Platon, Uczta, Warszawa 1957.  

270. Platt C., King Death. The Black Death and its aftermath in late - 

medieval England, London 1996. 

271. Popielski K., Lęk I aktywność neotyczna w procesie bycia I stawania się 

człowieka, w: Lęk, Różnorodność przeżywania, red. W. Tłokiński, Warszawa 

1993. 

272. Potkowski E., Crècy – Orlean 1346 – 1429, Warszawa 1986. 

273. Problemy współczesnej tanatologii: medycyna - antropologia kultury - 

humanistyka. Materiały II Krajowej Konferencji 

TANATOS'98, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w 



322 

 

Karpaczu w dniach 5 - 7 listopada 1998 r., red. J. Kolbuszewski, Wrocław 

1998. 

274. Psychologia emocji, red. M. Lewis, J. M. Haviland - Jones, Gdańsk 2005. 

275. Ptaśnik J., Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949. 

276. Quirini – Popławska D, Dole i niedole morskiej podróży do Ziemi Świętej 

w późnym średniowieczu, w: W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII 

wieku, red. B. Możejko, E. Bojaruniec - Król, Gdańsk 2016. 

277. Quirini - Popławska D., Italia mia. Studia z dziejów Italii i powiązań 

polsko - włoskich w późnym Średniowieczu i Renesansie, Kraków 2016. 

278. Quirini – Popławska D., Niektóre aspekty niewolnictwa w Republice 

Weneckiej XIV i XV wieku, w: Niewolnictwo i niewolnicy w Europie od 

starożytności po czasy współczesne, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 1998. 

279. Quirini – Popławska D., Pobożność późnośredniowiecznych Wenecjan w 

świetle testamentów notarialnych z Archivio di Stato w Wenecji, w: Geografia i 

sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. 

B. Domański, S. Skiba, Kraków 2005. 

280. Quirini - Popławska D., Urbs populosissima, opulentissima, 

liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji?, Kraków 

1997. 

281. Quirini – Popławska D., Wenecja jako etap w podróży do Ziemi Świętej 

(XIII - XV w.), w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. 

A. Manikowska i H. Zaremska, Warszawa 1995. 

282. Quirini – Popławska D., Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w 

późnym średniowieczu, Kraków 2002. 

283. Quirini – Popławska D., Zaręba A., Funerali a Venezia. Obrzędy 

pogrzebowe i miejsca pochówków w późnośredniowiecznej i nowożytnej 

Wenecji, w: Sacrum w mieście, t. 1, red. D. Quirini - Popławska, Ł. Burkiewicz, 

Kraków 2016. 

284. Ratajczak K., Oświata i wychowanie w wiekach średnich w: Historia 

wychowania, red. D. Drynda, Warszawa 2006. 

285. Reimers E., Death and identity. Graves and funerals as cultural 

communication, „Mortality”, t. 4, nr 2 (1999). 



323 

 

286. Rengel M., John Cabot. The Ongoing Search for a Westward Passage to 

Asia, New York 2003. 

287. Rościszewska D, Kobieta w grafice i rysunku przełomu średniowiecza i 

Renesansu, w: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy. Prace ofiarowane 

profesor Alicji Karłowskiej - Kamzowej, red. A. Gąsiorowski, Poznań 1999. 

288. Ross L. B., Deviancy in the Late Middle Ages: 

The Crimes and Punishment of Gilles de Rais, w: Crime and punishment in the 

Middle Ages and Early Modern Age. Mental - historical investigations of basic 

human problems and social responses, red. A. Classen, C. Scarborough, Berlin - 

Boston 2012. 

289. Rosser G., Protection at Sea. Miraculous Images around and across the 

Mediterranean, w: Portolana. Studia Mediterranea, t. 3, Mare apertum. 

Przepływ idei, ludzi i rzeczy w świecie śródziemnomorskim, red. D. Quirini – 

Popławska, Kraków 2007. 

290. Rożek M., Z dziejów sztuki polskiej X - XVIII wiek,  Kraków 2015. 

291. Ruffie J., Sourinia J. Ch., Historia epidemii. Od dżumy do AIDS, 

Warszawa 1996. 

292. Russell J. B., Lucifer. The Devil In the Middle Ages, Ithaca - London 

1984.  

293. Ryś G., Jeden, święty, powszechny, apostolski. Spotkania z historią 

kościoła, Kraków 2016. 

294. Samsonowicz H., Polityka morska miast hanzeatyckich, w: W epoce 

żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, red. B. Możejko, E. Bojaruniec - 

Król, Gdańsk 2016. 

295. Samsonowicz H., Późne średniowiecze miast nadbałtyckich, Warszawa 

1968. 

296. Samsonowicz H., Studia z dziejów miast w średniowieczu, Poznań 2014. 

297. Samsonowicz H., Złota jesień polskiego średniowiecza, Poznań 2001. 

298. Sauerländer W., Rzeźba średniowieczna, Warszawa 2001. 

299. Schiildhauer J., Dzieje i kultura Hanzy, Warszawa 1995. 

300. Schmitt J., Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym, 

Gdańsk - Warszawa 2002. 



324 

 

301. Scott R. A., Miracle Cures. Saints, Pilgrimage, and the Healing Powers 

of Belief, Berkeley 2010. 

302. Secomska K., Godzinki księcia de Berry, Warszawa 1976. 

303. Sillamy N., Słownik psychologii, Katowice 1998. 

304. Simiński R., Rycerstwo inflanckie wobec choroby i śmierci w świetle 

testamentów z przełomu XIV i XV wieku, w: Choroba i śmierć w perspektywie 

społecznej w XIII - XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Warszawa 

2010. 

305. Simonides D., Lęki naszych przodków – wyobrażone w demonach, w: 

Czego się boimy?, red. W. Pawluczuk, S. Zagórski, Łomża 2008. 

306. Skrok Z., Świat piratów morskich, Gdańsk 1982. 

307. Slesser H., The Middle Ages in the West. A  study of European unity, 

London - New York - Melbourne - Sydney - Cape Town 1949. 

308. Słownik  filozofii, red. J. Hartman, Kraków 2004.  

309. Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuka, Warszawa 1979. 

310. Słownik psychologii, red. J. Siuta, Kraków 2009.  

311. Słupecki L. P., Lupus in fabula. Ludzie, wilki i wilkołaki w: Człowiek i 

przyroda w średniowieczu, red. M. Brzostowicz, J. Wrzesiński, Poznań - Ląd 

2009. 

312. Słupecki L., Wojownicy i wilkołaki, Warszawa 2011. 

313. Średniowieczna poezja polska świecka, oprac. Stefan Vrtel - 

Wierczyński, Wrocław 1952. 

314. Starnawski J., Średniowiecze, Warszawa 1989. 

315. Steimer T., The biology of fear -  and anxiety - related behaviours, w: 

"Dialogues in clinical neuroscience", t. 4, nr 3 (2002). 

316. Struszyński M., Mały leksykon podróżników i odkrywców, Warszawa 

1994. 

317. Suri G., Sheppes G., Gross J. J., Emotion Regulation and Cognition, w: 

Handbook of Cognition and Emotion, red. M. D. Robinson, E. R. Watkins, E. 

Harmon - Jones, New York - London 2013. 

318. Świechowski Z., Sztuka gotyku, Poznań 1950. 



325 

 

319. Święcicka P., Proces inkwizycyjny Joanny d’Arc (1431 r.). Studium 

prawno-historyczne, w: Życie, męka, nieśmiertelność. Uniwersalizm kulturowy 

życia i dzieła Joanny d’Arc, red. J. Smołucha, A. Wadas, Kraków 2014. 

320. Szatan M., Strach a lęk w ujęciu nauk humanistycznych, „Studia 

Gdańskie”, nr 31 (2012).  

321. Szelągowski A., Historia średniowiecza, Kraków 1921. 

322. Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta,  Warszawa 1994.  

323. Taniec śmierci. Od późnego średniowiecza do końca XX wieku, red. E. 

Schuster, Szczecin 2002. 

324. The Cambridge Economic History of Europe, Vol. 2, Trade and industry 

in the Middle Ages, red. M. Postan, E. E. Rich, Cambridge 1952. 

325. The History of Cartography, t.1, Cartography in Prehistoric, Ancient, 

and Medieval Europe and the Mediterranean, red. J. B. Harley, D. Woodward, 

Chicago - London 1987.  

326. The Late Medieval Age of Crisis and Renewal. 1300 - 1500. A 

Biographical Dictionary, red. C. J. Drees, London 2001. 

327. Thorndike L., The history of Medieval Europe, Boston  -  New York  -  

Chicago 1917. 

328. Tiller J. W. G., Depression and anxiety, „The Medical Journal of 

Australia”, nr 4 (2012). 

329. Townsend E., Death and art. Europe 1200 - 1530, London 2009. 

330. Tracz Sz., Wpływ wędrówki relikwii św. Mikołaja biskupa ze Wschodu na 

Zachód na kształtowanie się jego ikonografii w średniowiecznej Europie, w: 

Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. 

D. Quirini‑Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014. 

331. Trevelyan G. M., Historia Anglii, Warszawa 1967. 

332. Trost E., Trost H., Giotto, Warszawa 1972. 

333. Truchim S., Wychowanie w epoce feudalnej, w: Historia wychowania, t. 

1, red. Ł. Kurdybacha Warszawa 1965. 

334. Tuchman B. W., Odległe zwierciadło czyli rozlicznymi plagami nękane 

XIV stulecie, Katowice 1993. 

335. Turner A. K., Historia Piekła, Gdańsk 2004.  



326 

 

336. Twórca – dzieło  -  badacz. Między dyscyplinami humanistyki, red. E. 

Januszek, M. Jarząbek, M. Kobielska, Kraków 2013. 

337. Tyszkiewicz J., Czynniki kształtujące zdrowie w Polsce XIII – XV w., w: 

„Kwartalnik historii kultury materialnej, t. 25, nr 2 (1977). 

338. Tyszkiewicz J., Zwierzęta drapieżne w lasach średniowiecznej Polski, w: 

Człowiek i przyroda w średniowieczu, red. M. Brzostowicz, J. Wrzesiński, 

Poznań - Ląd 2009.  

339. Urban W. L., Średniowieczni najemnicy, Warszawa 2008. 

340. Van Deurzen E., Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia, Warszawa 

2010, s. 106-107. 

341. Vegh J., Malarstwo niderlandzkie XV wieku, Warszawa 1979. 

342. Vigarello G., Historia zdrowia i choroby, Warszawa 2011. 

343. von Simson O., The Gothic cathedral. Origins of Gothic architecture and 

the medieval concept of order, Princeton 1988. 

344. Vos N., Introduction, w: Demons and the Devil in Ancient and Medieval 

Christianity, red. N. Vos, W. Otten, Leiden - Boston 2011. 

345. Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po 

współczesność, Gdańsk 2004. 

346. Walicki M., Hans Memling – Sąd Ostateczny, Warszawa 1973. 

347. Waśko A., Joanna d’Arc – wizje i wojna, w: Życie, męka, 

nieśmiertelność. Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny d’Arc, red. J. 

Smołucha, A. Wadas, Kraków 2014. 

348. Watkin D., Gotyk, Warszawa 2007.  

349. Watkin D., Historia Architetktury Zachodniej, Warszawa 2001. 

350. Weckowicz T. E., The Impact of Phenomenological and Existential 

Philosophies on Psychiatry and Psychotherapy, w: Humanistic psychology. 

Concepts and Criticisms, red. J. R. Royce, L. P. Mos, New York - London 1981. 

351. Westermayr A. J., Psychology of fear, “The Open Court” nr 4 (1915). 

352. Wiedl B., Laughing at the Beast. The Judensau.  Anti Jewish 

Propaganda and Humor from the Middle Ages to the Early Modern Period, w: 

Laughter in the Middle Ages and Early Modern Times. Epistemology of a 

Fundamental Human Behavior, its Meaning, and Consequences, red. A. 

Classen, Berlin - New York 2010. 



327 

 

353. Wiesner - Hanks M. E., Early modern Europe, 1450 - 1789, Cambridge 

2013. 

354. Wilinbachow W., Bizancjum a rozwój broni palnej w Europie, 

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 6, nr 3 (1961).  

355. Williams D., Deformed Discourse. The Function of the Monster in 

Mediaeval Thought and Literature, Montreal 1996. 

356. Włodarski M., Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w., Kraków 

1987. 

357. Włodarski M., Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV – 

XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”, Kraków 1991. 

358. Wójcik M. L., Chwile strachu i trwogi. Klęski żywiołowe, konflikty 

zbrojne i tumulty w średniowiecznym Wrocławiu, Racibórz 2008. 

359. Wołoszyn St., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, 

Warszawa 1964. 

360. Wołoszyn St., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, 

Kielce 1998. 

361. Wróbel P., Biznacjum i Bałkany, w: Wielka Historia Świata, t. 5, red. K. 

Baczkowski, Kraków 2005. 

362. Wrzesiński S., Oddech śmierci. Życie codzienne podczas epidemii, 

Kraków 2008. 

363. Yalom I. D., Religia i psychiatria, Warszawa 2009. 

364. Yiend J., Barnicot K., Koster E. H. W., Attention and Emotion, w: 

Handbook of Cognition and Emotion, red. M. D. Robinson, E. R. Watkins, E. 

Harmon - Jones, New York - London 2013. 

365. Zahler D., The Black Death,  Minneapolis 2009. 

366. Zamorski K., Historia jako przedmiot poznania, w: Przedmiot poznania 

politologii. Podstawy dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014. 

367. Zaręba A., Sztuka wojny Francesco di Giorgio Martiniego, w: Innowacje 

w kulturze na przestrzeni wieków, red. J. Kołat, A. Świerczek, S. Wyszogrodzka, 

Kraków 2016. 

368. Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 2006. 

369. Zins H., Historia Anglii, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995. 



328 

 

370. Żygulski Z., Średniowieczna zbroja szydercza w: Sztuka i ideologia XV 

wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978.  

 

Informacje internetowe 

1. http://searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=IA

MS040- 002050594&fn=permalink&vid=IAMS_VU2 (dostęp: 09.08.2019) 

2. http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7595&C

ollID=16&NStart=200503 (dostęp 05.06.2019) 

3. http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_18850_f157r (dostęp: 

17.09.2019) 

4. https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=95&Co

llID=16&NStart=120613 (dostęp: 17.09.2019) 

5. https://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8117&

CollID=58&NStart=31 (dostęp 09.08.2019) 

6. https://www.bl.uk/the - middle - ages/articles/medieval - monsters - from - the - 

mystical - to - the - demonic (dostęp: 17.09.2019) 

7. https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960- 9822(12)01435-2 (dostęp: 

19.08.2018) 

8. https://www.themorgan.org/manuscript/76807 (dostęp 28.01.2019) 

9. https://www.vierzehnheiligen.de (dostęp 09.02.2019) 

 

Spis ilustracji 

Ilustracja 1 Scena ukazująca smoka przekazującego władzę bestii .............................. 140 

Ilustracja 2 Mantikora ................................................................................................... 151 

Ilustracja 3 Jednorożec .................................................................................................. 152 

Ilustracja 4 Syrena wabiąca żeglarzy oraz onocentaur .................................................. 154 

Ilustracja 5 Nienaturalnej wielkości wieloryb ............................................................... 156 

Ilustracja 6 Blemm, Skiapod oraz Cyklop .................................................................... 159 

Ilustracja 7 Spalenie heretyków .................................................................................... 163 

Ilustracja 8 Diabeł uprowadzający czarownicę ............................................................. 167 

https://www.themorgan.org/manuscript/76807
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267365
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267366
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267367
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267368
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267369
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267370
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267371
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267372


329 

 

Ilustracja 9 Sąd Ostateczny ........................................................................................... 202 

Ilustracja 10 Dzieła Miłosierdzia .................................................................................. 208 

Ilustracja 11 Zmarły przed Sądem Bożym ..................................................................... 210 

Ilustracja 12 Fragment fresku ukazujący Dantego  ...................................................... 217 

Ilustracja 13 Sąd Ostateczny ......................................................................................... 220 

Ilustracja 14 Fragment Biblii Pauperum ....................................................................... 248 

Ilustracja 15 Śmierć ...................................................................................................... 249 

Ilustracja 16 Śmierć na koniu ....................................................................................... 251 

Ilustracja 17 Starcie ze śmiercią ................................................................................... 252 

Ilustracja 18 Ilustracja do poematu La roman de la rose ............................................. 254 

Ilustracja 19 Głoscie sztukę dobrego umierania ........................................................... 255 

Ilustracja 20 Fragment miniatury Trzech Żywych i Trzech Umarłych .......................... 256 

Ilustracja 21 Memento Mori ......................................................................................... 256 

Ilustracja 22 Ars Moriendi ............................................................................................ 258 

Ilustracja 23 Ars Moriendi ............................................................................................ 259 

Ilustracja 24 Trzech Żywych i Trzech Martwych ......................................................... 265 

Ilustracja 25 Trzech Żywych i Trzech Martwych ......................................................... 266 

Ilustracja 26 Sąd Ostateczny ......................................................................................... 269 

Ilustracja 27 Sąd Ostateczny ......................................................................................... 272 

Ilustracja 28 Śmierć Skąpca .......................................................................................... 273 

Ilustracja 29 Wyobrażenie diabła ................................................................................. 274 

Ilustracja 30 Piekło ....................................................................................................... 275 

Ilustracja 31 Demon proźności i kobieta ...................................................................... 279 

Ilustracja 32 Nagrobek Guillaume de Harcigny ........................................................... 288 

 

 

file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267373
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267374
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267375
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267376
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267377
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267378
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267379
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267380
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267381
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267382
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267383
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267384
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267385
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267386
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267387
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267388
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267389
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267390
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267391
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267392
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267393
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267394
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267395
file:///D:/AGATA/STUDIA%20DOKTORANCKIE/STUDIA%20DOKTORANCKIE/PRACA%20DOKTORSKA/Rozdziałami/Całość%2023.06.2019/wersja%20do%20wysłania.doc%23_Toc20267396

