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Pomysł na projekt „Średniowiecze - in-
aczej”, narodził się na lekcjach języka 
polskiego. W czasie omawiania lektur 
w klasie Ia, my, uczniowie, odkryliśmy 
„nowe światy - dawnych czasów”. Na-
sza praca znajduje się w tym piśmie, 
które jest tylko niewielką cząstką na-

szych pasji i zainteresowań. Dziękuje-
my za to, że mogliśmy zostawić mały 

ślad naszej pracy - zapisany literkami. 

Drogi czytelniku, popatrz łaskawym 
okiem na naszą pierwszą badawczą 

pracę i spróbuj znaleźć coś dla siebie. 

 

Miłej lektury życzy klasa Ia. 



ok. 0:30 wigilie (czuwanie; dzisiaj matutinum) 

ok. 2:30 ponowny sen 

ok. 4:00 o świcie: matutinum, dzisiaj laudes 

ok. 4:30 znowu sen 

o 5:45 wstawanie definitywne (wraz ze wschodem 
słońca), toaleta 

przed 6:00 msze prywatne (od 23 września do 1 li-
stopada) 

ok. 6:00 prima 

ok. 6:30 kapituła (zebranie całej wspólnoty) 

a) część liturgiczna, druga część primy; lektura jed-
nego rozdziału reguły zakonnej lub przypadającej 
na ten dzień ewangelii z komentarzem opata albo – 
pod jego nieobecność – przeora 

b) część administracyjna: zarządzający wspólnoty 
przestawiają rachunki; opat przedstawia bieżące 
sprawy klasztoru 

c) część dyscyplinarna: raz na tydzień ci, którzy po-
pełnili grzech, oskarżają się sami albo oskarżają ich 
bracia; jest to kapituła win 

ok. 7:30 msza poranna konwentualna 
(tzn. dla całej wspólnoty) 

od 8:15 do 9:00 msze prywatne; jest 
to normalna pora ich odprawiania od 
Wszystkich Świętych do Wielkanocy i 
od Wielkanocy do 13 września; albo – 
praca 

od 9 do 10:30 tercja, po niej msza 
konwentualna 

od 10:45 do 11:30 praca 

ok. 11:30 seksta 

ok. 12:00 obiad (prandium) 

od 12:45 do 13:45 odpoczynek 

od 14:00 do 14:30 nona 

od 14:30 do 16:15 praca w ogrodzie 
latem, a pod dachem albo w skrypto-
rium w zimie i w złą pogodę 

od 16:30 do 17:15 nieszpory 

od 17:30 do 17:50 lekka kolacja 
(cena), wyjąwszy dni postne 

od 18:00 kompleta, ok. 18:45 udanie 
się na spoczynek 
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BYŁBY ZUPEŁNIE NIE DO ZNIESIENIA DLA PRZECIĘTNEGO 
CZŁOWIEKA 

TRYB ŻYCIA ZAKONNIKA  



1. Kobiety kiedyś do depilacji używały smoły, a koszule były szyte na 
nich samych, więc nie można było ich zdjąć. W efekcie noszono przez 
długi okres tę samą odzież bez zdejmowania. 

 

2. Piwo wareckie było znane już w średniowieczu. Wielbicielem tego 
piwa był m.in. nuncjusz papieski Gaetano. Po powrocie do Rzymu za-
chorował poważnie na wrzód w gardle. Majacząc w gorączce wyszep-
tał: Biera di Warka (Piwo z Warki). Obecni przy tym duchowni są-
dząc, że chodzi o jakąś mało znaną świętą zaczęli się głośno modlić 
"Santa Biera di Warka ora pro nobis?, (czyli: "święte piwo z Warki 
módl się za nami"). Gaetano wybuchnął śmiechem (pękł wówczas 
wrzód) i dzięki temu wyzdrowiał. 

3. Katar w Średniowieczu  leczono   

wkładając choremu  do nosa cebulę z musztardą. 

4. W Anglii istniał ponury zwyczaj testo-
wania dzieci urodzonych w piątek - gdyż 
uważano, że osoba urodzona tego dnia 
będzie wiodła ponure życie. Dlatego 
dziecko sadzano w niebezpiecznym miej-
scu - np. na wysokiej gałęzi i czekano. 
Jeżeli zaczynało płakać, było uznawane 
za nieprzydatne i zabijane, jeżeli się 

5. Żebracy często łamali dzieciom nogi i ręce, by przechodnie dawali hojniejsza jałmużnę. 

10 FAKTÓW O ŚREDNIOWIECZU, O KTÓRYCH 
PRAWDOPODOBNIE NIE MIAŁEŚ POJĘCIA 

S T R .  4  



6. Przed posiłkiem wszyscy zasiadający do 
stołu musieli dokładnie umyć ręce – nie 
znano bowiem wówczas sztućców i jadano 
palcami. Posiłek błogosławił kapłan lub – 
jeśli duchowny był nieobecny – senior. 

7. Co we współczesnym świecie pełnym cele-
bryckich fajerwerków wydawałoby się czymś 
dzi nym, prywatne życie damy otoczone było 
wielką tajemnicą. Nikt nie miał prawa wcho-
dzić bez pozwolenia do jej komnaty, zwłaszcza 
gdy była w samej bieliźnie. 

8. Z kotów robiono czapki. W średniowiecznej 
Francji czy Anglii istniała cała branża 
„kociarska”. Z kocich futerek wykonywano 
między innymi dywany, rękawiczki, kapelusze, 
a nawet płaszcze. 

9. Nawet oświadczyny były śmiertelnie 
niebezpieczne. Ruska księżna Olga Ki-
jowska wymordowała, zagłodziła i spaliła 
żywcem nawet kilkanaście tysięcy osób. 
W ten sposób chciała dać do zrozumienia 
kandydatowi do swojej ręki, że nie jest 
zainteresowana. 

10. Na samobójcach wykonywano kary śmierci. Ludzie średniowiecza uważali odebranie 
sobie życia za największą zbrodnię i nie okazywali zwłokom samobójców ani krztyny sza-
cunku. Były one palone, wieszane na szubienicy, a nawet łamane kołem. 
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ŚWIĘTA 

W wigilie wszystkich świąt nakazana była 
wstrzemięźliwość pokarmowa oraz post. Należa-
ło wtedy spożywać jeden posiłek do syta; w XV 
wieku w Polsce odbywało się to około dzisiejszej 
godziny 15. Wstrzemięźliwość pokarmowa ozna-
czała natomiast w wiekach średnich zakaz spoży-
wania nabiału i pokarmów mięsnych w tym dniu 
- mówi prof. Skierska. Już ponad wiek temu 
ksiądz prof. Jan Fijałek ustalił, że na przełomie 
XI i XII wieku w diecezji krakowskiej należało 
pościć w wigilie 12 świąt. Wśród nich w Boże 
Narodzenie. Świąt obowiązkowych, czyli takich, 
których przestrzegać mieli wszyscy wierni, w 
średniowieczu było dużo - około 90-100 w ciągu 
roku (łącznie z niedzielami). W dni świąt obo-
wiązkowych wierni zobowiązani byli, pod groź-
bą kar, do poniechania pracy oraz do udziału w 

mszy. Ten obowiązek dotyczył nawet króla. Zwolnieni z udziału w mszy byli: dzieci, cho-
rzy, niedołężni i kobiety w ciąży, a także osoby opiekujące się chorymi i dziećmi. Kościół 
zabraniał zaś uczestnictwa w mszy ludziom obłożonym karami kościelnymi, na czele z eks-
komuniką, zabójcom, włóczęgom, lichwiarzom, dewiantom seksualnym, bigamistom, oso-
bom żyjącym w konkubinacie, trudniącym się aborcją czy parającym się czarami. 
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KILKA SŁÓW O ŚREDNIOWIECZU 



Mógł zostać zwolniony z uwolnienia lub sądu 
na rycerskie słowo. Jeśli nie stawił się na wy-
znaczony termin, tracił swą godność, cześć i 
przestawał być rycerzem. Jeśli się dostał do 
niewoli, mógł zapłacić okup za wolność. 
Stawkę wyznaczała osoba, u której rycerz był 
w niewoli. W średniowieczu był obyczaj 
wjazdu do miasta w pełnym uzbrojeniu. 
Oznaczało to gotowość do walki.  

Dworzanie także mieli liczne obyczaje. Jeden 
z nich mówi, że każda niewiasta, której ślubo-
wał rycerz, powinna mu dać jakiś upominek. 
Była to zazwyczaj część garderoby niewie-
ściej. Obdarowany przypinał sobie upominek 
do części uzbrojenia, najczęściej do hełmu. 
Podstawą ogłady towarzyskiej była gościn-
ność. Gości proszono do stołu jako pierw-
szych i gospodarz nie mógł usiąść do stołu 
przed gościem. Każdy dworzanin miał obo-
wiązek usługiwać przy stole swej pani lub 
swemu panu. Możni panowie mogli wstawiać 
się u króla za swoimi poddanymi. Bardzo po-
pularną rozrywką w średniowiecznej Polsce 
były łowy. Brali w nich udział wszyscy. Naj-
częściej organizowali je możnowładcy i na 
ich potrzeby stawiano rezydencje w pobliżu 
miejsca występowania zwierzyny.  

Obyczaje ludowe mówiły o ty, iż skazańca 
mogła uratować niezamężna kobieta, narzuca-
jąc mu na głowę nałęczkę, czyli chustkę, któ-
rą panny młode mają na głowach podczas ślu-
bu, i wypowiadając słowa „mój ci on”. 

OBYCZAJE 

Ślubowanie rycerskie kobiecie? Wysławianie i 
obrona czci damy? Cześć i szacunek oddawany 
kobiecie? To tylko, niektóre z licznych obycza-
jów panujących w średniowieczu. Rycerze, lu-
dzie na dworze, każdy znał zasady dobrych ma-
nier, szacunku.  

Średniowieczni rycerze przestrzegali prawa, 
obowiązującego również dziś, mówiącego o nie-
tykalności posła. Wszyscy rycerze z danego 
królestwa mieli nakaz chronić go i nikt nie miał 
prawa zaatakować delegata. Stawali do pewne-
go rodzaju pojedynku, zawierającego odwołanie 
się do Boga. Istniało przekonanie, że Bóg w ta-
kiej walce ochroni niewinnego i przyczyni się 
do wykrycia winnego, wskazując na słuszność 
sprawy bronionej przez zwycięzcę. Średnio-
wieczny zwyczaj głosił, że po wygranym poje-
dynku zwycięzca zabiera wszystkie rzeczy, któ-
re pokonany posiadał przy sobie, czyli: zbroje, 
tarcze, oręż, ubrania, konie, wozy oraz wszyst-
ko, co się na nich znajdował. Niepisany kodeks 
rycerski ukształtował wzór rycerza idealnego. 
Był on pobożny, walczący z Saracenami, czyli 
poganami. Walczył również za wiarę, w jej 
imię, chronił swego władcę oraz ojczyznę, uni-
kał niesłusznej wojny. Po wygranym pojedynku 
miał nakaz zostać na miejscu walki. Miał zakaz 
atakowania sierot , musiał chronić je i ich mie-
nie. Rycerz, który wziął jeńca nie mógł pod-
nieść na niego ręki. Mógł natomiast wyzwać go 
na pojedynek. Nie mógł zaatakować bezbronne-
go. Każdy rycerz posiadał swą cześć, której mu 
nie wolno było pohańbić.  

S T R .  7  R O K  1 ,  N UM E R  1  



OBRAZY 

Średniowiecze było okresem, w którym nastąpił znaczny rozwój malarstwa. Bardzo popu-
larne było malowanie na desce – we wcześniejszym okresie używano do tego celu farb tem-
perowych. Później większym powodzeniem zaczęło się cieszyć malarstwo olejne. Również 
w epoce średniowiecza zaczęto malować freski. Cechą charakterystyczną dla malarstwa tej 
epoki było konsekwentne sięganie do tematyki religijnej. W zasadzie malarstwo rozwijało 
się głównie w obiektach sakralnych, w których do dnia dzisiejszego możemy podziwiać fre-
ski średniowieczne. Sztuka średniowieczna miała przede wszystkim stanowić hołd Bogu, z 
tego też powodu bardzo często postacie takie jak: Chrystus, Maria, apostołowie znajdowały 
się w centrum obrazu. Ich postacie były także znacznie większe niż pozostałe postacie ludz-
kie. Malarze średniowiecznie nie są tak znani jak artyści późniejszych epok, ponieważ w 
średniowieczu sztuka miała przede wszystkim chwalić Boga, twórca pozostawał najczęściej 
anonimowy. Wracając jeszcze do spraw czysto technicznych, warto wspomnieć, że obrazy 
średniowieczne określane są często mianem płaskich – chodzi o to, że nie stosowano w nich 
perspektywy. Ten sposób ujęcia tematu malarskiego sprawia między innymi, że malarstwo 
średniowieczne jest bardzo charakterystyczne. I nawet, mimo że odbiorca współczesny ceni 
sobie raczej inny sposób ujęcia malarskiego, to i tak dzieła takich artystów jak Hans     
Memling, Giotto czy Hieronim Bosch do dziś cieszą się wielkim uznaniem. 
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Dorota za to uciekła do Czech w 
towarzystwie pewnego Czecha, 
Mężyka. Być może żyli długo i 
szczęśliwie... Chyba że na dro-
dze ich szczęściu stanął kolejny 
kapłan. Jednak czy kolejna 
zbrodnia miała miejsce, czy nie, 
nikt już o tym nie słyszał. 

MÓJ KOCHANEK JEST KSIĘDZEM. I  MORDERCĄ 
Trzeba wiedzieć, że spiskowców 
było więcej – jak notariusz kasz-
telana Jakub Jaczechowski, słu-
żąca Doroty oraz sługi księdza 
kapelana: Plichta i Komaski. W 
tę straszną noc mordercy wpadli 
do domu Boglewskich z miecza-
mi, włóczniami i siekierami – i 
dosłownie posiekali go na ka-
wałki. 

Zaraz po zabójstwie Jan Pienią-
żek, Plichta i Komaski wyjechali 
do Łęczeszyc, żeby zapewnić 
sobie alibi. 

Spiskowcy długo nie pocieszyli 
się wolnością godną niewin-
nych, gdyż już następnego dnia 
Mikołaj 

Średniowiecze większości koja-
rzy się pewnie z rycerzami, 
dwornymi intrygami oraz 
zbrodniami popełnionymi, by 
zataić zakazany romans. Okazu-
je się, że takie zdarzenia nie były 
zarezerwowane wyłącznie dla 
arystokracji, a i odnalazły się w 
średniowiecznej wsi Łęczeszyce, 
położonej w województwie ma-
zowieckim. W tej opowieści mo-
żemy znaleźć wielką miłość, 
zdradę i wyrywanie wnętrzności. 

 

Wieczorem 5 stycznia 1466 roku 
Jakub Boglewski kładł się spać 
obok swojej pięknej żony, Doroty, 
bezpieczny w swoim domu, w 
swoim łóżku, u boku kobiety swo-
jego życia. Nie spodziewał się, że 
to ostatnia noc, jaką mu przyjdzie 
spędzić na tym świecie, ze wszyst-
kimi kończynami na swoim miej-
scu. 6 stycznia 1466 roku ciała 
kasztelana ciechanowskiego nie 
szło poskładać do kupy. 

Trzeba wiedzieć, że już od jakie-
goś czasu po wsi roznosiły się 
plotki, że Dorota Boglewska miała 
gorący romans z kapelanem Janem 
Pieniążkiem. Dlatego nikogo nie 
dziwiło, że zakochana para posta-
nowiła razem zamordować kaszte-
lana Boglewskiego. 

Boglewski, brat zamordowanego, 
razem z rycerzami z sąsiedztwa 
ujął troje z nich: notariusza Jakuba 
oraz Dorotę i jej służącą. Wdowa 
miała ze sobą list od Jana Pieniąż-
ka, opisujący plan zamordowania 
kasztelana. 

Kronikarz Jan Długosz, który opi-
sał całą historię, wspomina, że ka-
ra nie dotknęła Doroty i jej służą-
cej ze względu na ich płeć. Miko-
łaj Boglewski pod wpływem bła-
ganiom, żeby oszczędzić kobiety, 
uwolnił obie z nich. Wywinęły się 
od zakopania żywcem do ziemi. 

Inni nie mieli tyle szczęścia. Sę-
dziowie skazali notariusza Jakuba, 
po czym wyrwano mu żywcem 
wnętrzności i poćwiartowano, 
przestrzegając w ten sposób in-
nych, którzy odważyliby się po-
pełnić podobną zbrodnię. W po-
równaniu z nim, sam ksiądz Pie-
niążek skończył całkiem nieźle. 
Dzięki protekcji wysoko posta-
wionego ojca, duchowny spędził 
trzy i pół roku w więzieniu, w 
ciemnej wieży. Zmarł w 1490 ro-
ku jako kanonik gnieźnieński. 
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Pozycja czarodziejów 

Średniowieczni magowie stracili znacząco 
na pozycji w porównaniu do poprzednich 
okresów historycznych. Przez to, że magia 
stawała się dostępna dla zwykłych ludzi, 
czarodziej w tym okresie zajmował się też 
typowymi dla mugoli pracami. Ich pozycja 
była więc bardzo zróżnicowana, ale mocno 
ograniczona. Mimo przyjęcia typowych prac 
mugoli, większość czarodziejów nie wsty-
dziła się tego, Krotko mówiąc, czarodziej w 
tym okresie mógł zajmować się wszystkim, 
nie tak jak w starożytności konkretną pracą, 
charakterystyczną dla magów, ale wszyst-
kim. Była więc to kwestia indywidualnych 
predyspozycji i potrzeb. 
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Średniowiecze jest dla czarodziejów okre-
sem pełnym zmian, chcąc odnaleźć się w 
nim musimy całkowicie zapomnieć o zasa-
dach i faktach jakie poznaliśmy w Starożyt-
ności na temat magów i samej magii. W tym 
okresie czarodzieje zmuszeni byli do całko-
witej zmiany swojego trybu życia, spowodo-
wane to było głównie polowaniami na cza-
rownice, które w tym czasie stawały się co-
raz bardziej popularne. Mugole nie byli już 
tak naiwni i podatni na sugestie czarodzie-
jów jak w Starożytności. Zmienili całkowi-
cie swoje stanowisko w tej sprawie, a tym 
samym wymusili na czarodziejach pewne 
ustępstwa i przystosowanie się. O samych 
polowaniach powiem jednak w następnym 
rozdziale, teraz mniej więcej przytoczę ob-
raz średniowiecznego maga i magii pod kil-
koma kątami. 

 

Dostępność magii 

W starożytności przekonaliśmy się, że magią 
zajmowali się głównie wysocy dostojnicy, 
kapłani lub inna, konkretna grupa ludzi, o 
konkretnym statusie czy cechach społecz-
nych. Jeśli chodzi o średniowiecze to można 
tu mówić o rozwoju tak zwanej magii świec-
kiej. Zapotrzebowanie na kapłanów w takiej 
formie, w jakiej kultywowano to w starożyt-
ności po prostu malało. Coraz silniejsze 
wpływy miała religia chrześcijańska, która 
całkowicie krytykowała jakiekolwiek przeja-
wy magii, porównując ją do konszachtów z 
diabłem. Właśnie dlatego coraz częściej cza-
rodziejami stawali się zwykli ludzie, normal-
ni, nie należący do konkretnej grupy spo-
łecznej. Liczył się więc przede wszystkim 
talent magiczny, a więc dostępność do niej 
była większa, otwarta na tych czarodziejów, 
którzy wcześniej nie mogli sobie pozwolić 
na naukę. 

MAGIA ŚREDNIOWIECZA 



*Mugol – zwykły człowiek, który nie rozumie słowa 

magia 
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Czarodzieje w oczach mugoli 

W Średniowieczu samo słowo magia 
uchodziło za temat tabu. Mugole postrze-
gali czarodziejów jako wysłanników szata-
na, złych kusicieli, a niekiedy jako demo-
ny w ludzkich postaciach. Co ciekawe to 
głównie kobiety miały być kusicielkami, 
jako płeć słabsza, (tak postrzegano w tam-
tym okresie) miała łatwiej ulegać mocy 
szatana. Dla niemagicznych ludzi, czarow-
nica w tamtym okresie musiała mieć 
przede wszystkim krzywy nos, wielki garb 
czy pełno pryszczy na twarzy, najlepiej je-
śli miała zielony kolor skóry. Oczywiście 
to była jej naturalna forma, bo swoimi 
sztuczkami mogła zmieniać dowolną po-
stać. Jej ulubioną miała być postać starszej 
kobiety, staruchy. Niektórzy nawet twier-
dzili, że magowie, tudzież czarownice, po-
siadają cechy przypisywane zwierzętom, 
takie jak np. ogon. Żeby było jednak jasne, 
tak postrzegali mugole czarodziejów, a sa-
ma prawda była zupełnie inna. W tym 
okresie czarodzieje nie cieszyli się zbyt-
nim szacunkiem czy pozytywną popular-
nością, bo popularni niewątpliwie byli, ale 
w negatywnym świetle. Palenie na stosie 
czy zwykłe tortury były właśnie przejawa-
mi uczuć jakimi mugole pałali do czaro-
dziejów. 

 

Rozwój magii 

Jak, biorąc pod uwagę przedstawione kwe-
stie, rozwinęła się magia w tamtym okre-
sie? Otóż magia, jak to zwykle z nią bywa, 
radziła sobie całkiem nieźle. Mimo z po-
zoru bardzo ograniczonego pola popisu, 
praktyki magiczne były jeszcze bardziej 
doskonalone, rozszerzając swe pole działa-
nia w nowe dziedziny. Sytuacja w średnio-
wieczu wymusiła na czarodziejach pewne 

działania, zaczęli formować pierwsze organy 
władzy, które miały nimi rządzić, powstawały 
pierwsze szkoły magii, które miały znacząco  
przyczynić się do wzrostu wykształconych 
magów. To wszystko sprawiło, że magia, z 
pozoru silnie potępiana przez mugoli, rozwi-
jała się w bardzo dobrym kierunku. 
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Magia uczestniczy w naszym życiu od zawsze. Można śmiało stwierdzić, że jest ona 
częścią człowieczeństwa. Choć magią zajmowali się również mężczyźni, powszechnie 

uznaje się, że jest to zajęcie właściwe kobietom. Jakie było ich życie? 
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CZAROWNICE ŚREDNIOWIECZNE 

Kogo określano mianem czarownicy, 
wiedźmy? 

 

Wiedźma”(wcześniej wiedma, widma) to  
osoba wiedząca; ta, która wie. Ale dlac-
zego to  kobiety zwykle łączono z czarami?  
Ponieważ  uważano je za osoby mniejszej 
wiary. Kobiety kojarzyły się ze słabością, 
lekkomyś nością I podatnością na złe 
wpływy, dlatego uznawano je za bardziej 
skore do kontaktu z szatanem lub złymi si-
łami. Takie zdanie o kobiecie ukształ-
towała biblijna Ewa, która uległa diabel-
skim podszeptom. Były również kapryśne, 
bardzo łatwo wpadały w gniew, czego skut-
kiem były różne uroki i klątwy rzucane na 
swoich wrogów. Bardzo szybko  przyległ 
do nich stereotyp starej, brzydkiej kobiety.  
Niewiasty, które podejmowały się u drawi-
ania, wróżenia  czy przepowiadania 
przeszłości, zostawały nazywane  wiedź-
mami.   

Płonące stosy 

Opublikowane w 1487r. dzieło 
niemieckich Dominikanów -Jakoba 
Sprengera i Heinricha Krämera, które 
wstępem  opatrzył sam Innocenty VIII 
stało się podstawowym podręcznikiem 
inkwizycji. Powoływano się na wiarę 
chrześcijańską. Twierdzono, że niedowier-
zanie w czarownice to herezja, bo katolicy 
powinni w nie  wierzyć tak samo jak i w 
szatana. Sądzono też, że nie ma innego 
sposobu na zwalczenie „diabelskiego 
spisku” niż stosowanie represji. Zadaniem 
było  skłonienie osoby parającej się 
czarami do przyznania się.  

W tym celu prawo zezwalało na zadawanie  
cierpień fizycznych podczas śledztwa. Stosy 
płonęły przede wszystkim w Niemczech, ale 
również w Hiszpanii, Norwegi oraz w niewiel-
kim stopniu w Islandii (co ciekawe, tam 
częściej sądzono i palono mężczyzn). Podczas 
gdy Michał Anioł i Leonardo da Vinci  
tworzyli swoje słynne prace, w wielu mie-
jscach na świecie poddawano niesamowitym  
męczarniom ofiary podejrzewane o spisek z 
diabłem,klęski żywiołowe czy zabieranie 
mleka krowom. Ostatnia czarownica spłonęła 
w 1811r. w miejscowości Reszel  (dziś leżące 
w granicach Polski, wówczas Prus). Skazaną 
b ył a  Ba rb a ra  Zd u n k ,  o s k a rżo n a 
(prawdopodobnie fałszywie) o podpalenie mi-
asta. 
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Słowo „wiedźma” zazwyczaj nie kojarzy nam 
się najlepiej. 

Jakaś chatka na uboczu przepełniona przeró-
żnymi ziołami, częściami ciała ropuch, węży i 
wilków, w której centrum stoi wielki kocioł 
służący do przygotowywania przeróżnych wy-
warów, najczęściej trucizn, nad którym stoi 
chuda, stara kobieta nie najlepszej urody. 

Co ciekawe, jest to błędne wyobrażenie 
czarownicy, a przynajmniej do połowy śred-
niowiecza. 

Czarownice były początkowo kobietami 
poważnymi ze względu na wspaniałe umiejęt-
ności, którymi dysponowały. Przez zabobonny 
lęk ludzie ich unikali, chronili się przed nimi na 
różne sposoby, na przykład wieszając nad 
drzwiami domostwa skórę głowy lub pysk 
wilka. Jednakże w przypadkach koniecznych  
(czy to choroba, czy poród) każdy odnajdywał 
do nich drogę. Wiele młodych kobiet również 
zlecało przyrządzanie eliksirów miłosnych, 
działających wedle zasady „niech mnie poko-
cha bez pamięci lub sczeźnie”. Mawiano wtedy, 
że idzie się „do mądrej”, „do baby” - w 
poszukiwaniu pomocy i rady na wszelakie 
kłopoty. 

Sytuacja uległa zmianie dopiero w 
późnym średniowieczu, kiedy to zaczęło 
rozwi jać  s ię  chrześci jaństwo. 
Czarownice zaczęto postrzegać jako 
samo zło. Oskarżano je o wszelakie ni-
eszczęścia-  zarzucano im zaklinanie 
ziemi, czego skutkiem był nieurodzaj, o 
odbieranie mleka krowom czy też o zsy-
łanie plag chorób bądź przeróżnych 
szkodników i przede wszystkim o pod-
pisanie paktu z diabłem. Sytuacji 
wiedźm nie polepszyło wydanie przez 
papieża Innocentego VIII w 1484r. buli 
„Summis desiderantes” nakazującej po-
moc inkwizycji w ściganiu podejrzanych 
o rzucanie uroków i karanie ich śmier-
cią. Wierzono, że czarownice spotykają 
się na sabatach, na które przylatują na 
miotłach lub ożogach. Na takich spot-
kaniach  miały się odbywać narady, uc-
zty i zabawy (często orgiastyczne). Sa-
baty czarownic odbywały się najczęściej 
na łysych szczytach trudno dostępnych 
gór  podczas pełni księżyca. 

Dobre czy złe? 



Średniowieczni ludzie wierzyli, że każda liczba ma swoje znaczenie i ukryty cel. Jedna była uważana 

za szczęśliwa, druga za cyfrę śmierci, a trzecia za niewymowną. W wielu dziełach pojawiał się wątek 

ukrytych znaczeń liczb. Najwięcej było ich w Biblii, a dużym skupiskiem ich można uznać 

Apokalipsę św. Jana. To głównie na Piśmie Świętym opierali swoją wiedzę o numerach ludzie w 

średniowieczu. 
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MAGIA LICZB 

Cyfra 1: 

- cyfra Boga, albowiem jest je-
den Bóg. Jest ona symbolem 
wyjątkowości, zwłaszcza jeśli 
chodzi o Boga i wszystko od 
niego pochodzące. 

Cyfra 2: 

- liczba symbolizująca w śre-
dniowieczu złą rzecz, a także 
pewność i potwierdzenie. X 
Przykazań Bożych zostało 
umieszczonych na dwóch ka-
miennych tablicach. 

Cyfra 3: 

- są trzy Osoby Boskie, jest to 
symbol nasilenia oraz podkreśle-
nia znaczenia. 3 to liczba najczę-
ściej wspominana w Piśmie 
Świętym. Ukazuje ona jedność, 
całość, spełnienie czynu, do-
świadczenia. Cała ludzkość wy-
wodzi się od trzech synów No-
ego. Symbol tworzenia, począt-
ku. Bóg występuje w 3 osobach, 
3 cnoty boskie dają zbawienie, 
zmartwychwstanie przyszło po 3 
dniach. 

Cyfra 4: 

- Czterech Jeźdźców Apoka-
lipsy, 4 cnoty kardynalne, 4 
Ewangelie, 4 strony świata, 4 
pory roku. Jest to kolejna licz-
ba parzysta po dwójce, wiele 
„sztuczek" można z czwórką 
robić. W symbolice jest to ob-
raz powszechności, porządku. 
Także tyle boków i kątów ma 
figura idealna - kwadrat. 

Cyfra 5: 

- Jest to liczba stref świata. Piąt-
ka oznacza też liczbę potęgi Bo-
ga. Pięć jest znakiem czegoś da-
rowanego. 

Cyfra 6: 

- Jest niepełną siódemką. Świat 
był tworzony przez 6 dni. Tyle 
trwa tydzień przeznaczony na 
pracę. 

Szóstka jest symbolem niedo-
skonałości i niepełności; czasem 
też diabła. 

Cyfra 7: 

- Cyfra idealna, cyfra absolutu, 
Przysługuje Bogu i rzeczom 
doczesnym. Jest tyle grzechów 
głównych i tyleż samo Darów 
Ducha Świętego. Symbolizuje 
niebiańską zupełność. 

Cyfra 8: 

- Jest to cyfra wieczności, do-
skonałości, potęgi i nieskończo-
ności. Jest 8 kierunków świata, 
8 wiatrów, 8 filarów ziemi, 8 
błogosławieństw. 

Cyfra 9: 

- ostatnia cyfra. Kwadrat idealnej 
trójki. Jest to liczba szczególnie 
uświęcana. Posługiwano się nią 
w czarach. Również symbol two-
rzenia, początku. 
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Liczba 12: 

- wyraża kompletność, doskonałą 
pełnię, oznacza porządek Boży, 
doskonałość. W Biblii jest 12 sy-
nów Jakuba, pokoleń Izraela 
(ludu Starego Przymierza), chle-
bów pokładanych na stole przed 
zasłoną Arki Przymierza, koszy z 
ułomkami z pięciu chlebów jęcz-
miennych, apostołów (posłańców 
Nowego Przymierza). 

Liczba 13: 

- symbol nadmiaru, przynosi 
złą wróżbę. Uważano, że w sa-
batach uczestniczy 12 czarow-
nic i Szatan jako 13. 

Liczba 40: 

- wyraża ogromną masę, ilość, 
mnogość. Jest traktowana jak 
dzisiejsza setka. 

Liczba 64: 

- symbol nieskończoności, ozna-
czała 64 pokolenia łączące Jezusa 
i Adama. 

Liczba 77: 

- Liczba nieograniczoności i 
nieskończoności. 

W średniowieczu ludzie niezbyt chętnie korzystali z klepsydr czy zegarów słonecznych. 
Więc w odliczaniu czasu - godzin, dni, lat pomagała natura. Potrafili oni odczytać porę dnia 
z położenia słońca, wiedzieli kiedy są pory roku, wiedzieli kiedy należy ziemniaki posadzić, 
a kiedy wykopać. Święta kościelne również mówiły o porze roku. Boże Narodzenie święto-
wano zimą, Wielkanoc wiosną, św. Jana obchodzono w czerwcu, a św. Katarzyny - w listo-
padzie. Ludzie nie wiedzieli kiedy dokładnie się urodzili, wiedzieli jednak co towarzyszyło 
ich narodzinom, np. chłop wiedział, że urodził się czasie ogromnej śnieżycy; kobieta wie-
działa, że urodziła się podczas trwania bardzo długiej suszy. 

POSTRZEGANIE CZASU 

Diabelskie 666: 

- O tej liczbie chyba każdy wie 
najwięcej. Jest to ułożenie 
trzech niedoskonałych szóstek 
po sobie jedna po drugiej. Nale-
ży do symboli diabła. Tyle było 
bestii. W średniowieczu wszy-
scy bali się tej liczby, albowiem 
rzekomo niosła za sobą Lucyfe-
ra. 
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ŚREDNIOWIECZNA SŁUŻBA ZDROWIA 

Średniowiecze każdemu z nas kojarzy się z 
epoką mroczną i tajemniczą. Niezaprzeczal-
nie są ku temu liczne powody. Jakąkolwiek 
ówczesną dziedziną życia byśmy się nie za-
interesowali, każda budzi niewątpliwe zdzi-
wienie. Zagłębiając się w średniowieczną 
medycynę, również się nie zawiodłam. Tam-
tejsza wiedza, doświadczenie, ale również 
postrzeganie chorób diametralnie różnią się 
od teraźniejszości. Prawdę mówiąc, ,,różnią 
się’’ to mało powiedziane. Między naszymi 
a tamtymi czasami jest w tej kwestii 
ogromna przepaść. Jak wielka ona jest? W 
tym artykule postaram się przedstawić jej 
skalę.  

W 1441r. urzędnicy Awinionu zakazują wchodzenia 
tam żonatym mężczyznom. Hiszpańscy spowied-
nicy nie udzielali rozgrzeszenia kobietom, które ką-
pały się regularnie. Od końca XV w. miejsca te są 
oficjalnie zamykane. ,,Nikt nie może udawać się do 
łaźni (…) pod karą grzywny sądowej’’ - tak głosił 
dekret prefekta Paryża. Następstwem tych działań 
było to, że prosty lud w ogóle przestał się myć. 
Kościół mocno przyczynił się do takiej sytuacji. 
Zaczął rozpowszechniać teorie, mówiące o tym, 
że ,,kąpiel osłabia, powoduje głupotę oraz niszczy 
potęgę siły i cnoty’’. Chrześcijanie żarliwie stoso-
wali się do nauk Kościoła. W ten oto sposób stwor-
zono idealne warunki do rozwoju wielu chorób.  Tematem, od którego należy zacząć jest 

higiena. Pełni ona niezmiernie ważną rolę w 
utrzymaniu zdrowego trybu życia. Dzisiaj, 
każdy doskonale wie, że aby skutecznie 
zapobiegać chorobom, trzeba tej higieny 
przestrzegać. Średniowieczni ludzie myśleli 
zgoła inaczej. Święty Hieronim mawiał, że 
,,ten, którego chrzest oczyści drugi raz myć 
się nie musi’’. Maksyma ta perfekcyjnie od-
daje stosunek do kąpieli we wczesnym śred-
niowieczu. Oczywiście, były też wyjątki. 
W miastach budowano łaźnie. Uczęszczali 
tam bogatsi ludzie. Były one nie tylko mie-
jscem, w którym można było zadbać o swoje 
ciało, ale również miejscem rozrywki 
i spędzania wolnego czasu. To przestało po-
dobać się Kościołowi. Miejsca te zaczęły ci-
eszyć się coraz gorszą sławą. Coraz 
powszechniejsza była opinia, że w łaźniach 
uprawia się nierząd.  

Największe spustoszenie zasiała epidemia dżumy. 
Dotarła ona do Europy w połowie XIV wieku. W 
1347 roku do portu Mesyna wpłynął statek, na pok-
ładzie którego przewożono duże ilości żywności. 
Roiło się tam od szczurów. Nośnikiem zarazy były 
pchły, które na tych gryzoniach pasożytowały. Gdy 
rozładowywano towary szczury rozbiegły się. 
Wszy przechodziły na ludzi i tak zaczęła 
rozprzestrzeniać się choroba. Ludzie umierali 
w męczarniach, w krótkim czasie od zarażenia. Na 
ich ciele pojawiały się czarne plamy. Wśród ludzi 
panowało przekonanie, że ,,Czarna Śmierć’’ (bo 
tak nazwano tę chorobę) jest karą za grzechy. 
Uważano, że tylko gniew Boży jest w stanie wy-
wołać tak katastrofalne wydarzenia. Na ulicach mi-
ast można było ujrzeć pochody biczowników, 
którzy pokutując okaleczali się. O szerzenie zarazy 
oskarżano Żydów, których w efekcie zaczęto prześ-
ladować i palić na stosach. Ludzie nie mogli pojąć, 
skąd dżuma się wzięła.  
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Powstawało więc coraz więcej teorii na ten 
temat. Niektórzy wierzyli, że jest ona 
roznoszona przez kobiety – wampiry. Sąd-
zono, że kiedy wampirzyca zostanie po-
chowana obok ofiary epidemii, pożywiała się 
nią. W końcu odzyskiwała siły, by móc 
polować na żywych i zarażać ich przez 
ugryzienie. By się przed tym ustrzec, domnie-
manej krwiopijczyni wkładano w usta kamień.  
Głównymi metodami walki z dżumą były 
modły, specyficzne receptury leków, w 
których skład wchodziły np. posiekane węże i 
wino lub zalecenie spania raz na jednym, raz 
na drugim boku. Oczywiście, sposoby te nie 
przynosiły większych rezultatów. Później 
odkryto, że zmarłych należy chować, a ich 
rzeczy palić. Domy, w których choroba ta 
wystąpiła, znakowano, malując krzyż na 
drzwiach. Lekarze sądzili, że smród, a nawet 
myśli i wzrok mogą przenosić zarazę. Kazali 
więc, okryć się w grube ubrania i zasłonić nos. 
Medykom i osobom, które musiały mieć kon-
takt z zarażonymi nakazywano nosić specjalną 
odzież ochronną. Jej charakterystycznym ele-
mentem była maska, wykonana w kształcie 
dziobu ptaka. Dodatkowo wszystko okadzano 
dymem z kadzidła.  

Oczywiście w średniowieczu występowały 
liczne choroby, znane nam również w czasach 
współczesnych. Jak wcześniej wspomniałam, 
wszelkie problemy ze zdrowiem traktowano 
jako karę za grzechy, którą należy znieść z 
pokorą, modlić się, ewentualnie pójść na piel-
grzymkę. Jednak w niektórych miejscach 
powoli rozwijała się medycyna. W Europie 
panował pewien zastój, jednak w krajach arab-
skich nauki medyczne postępowały nieprzer-
wanie do przodu.  

Z Imperium Bizantyjskiego do Europy do-
cierały księgi z opisami leków i zabiegów 
leczniczych. Jednakże zamożni Eu-
ropejczycy oddawali swoje zdrowie as-
trologom i alchemikom Wierzono w magic-
zny wpływ gwiazd i kamieni szlachetnych 
na samopoczucie człowieka. To skłoniło 
naukowców do poszukiwania eliksiru życia, 
który pomógłby na wszystkie dolegliwości. 
W prawdzie nie udało im się takowego 
sporządzić, ale ich badania przyniosły 
odkrycie nowych metali oraz wyodrębnie-
nie arsenu, antymonu, fosforu czy bizmutu. 

Równolegle z medycyną, skierowaną do ludzi 
zamożnych, rozwijała się medycyna ludowa, z 
której korzystali zwykli ludzie. Zajmowali się 
nią uzdrowiciele i zielarki. Do domowych 
zabiegów leczniczych zaliczały się głównie 
tajemne rytuały i ziołowe lekarstwa. Spor-
ządzano przeróżne eliksiry. W późniejszym 
okresie średniowiecza Kościół krytykował 
owe praktyki. Zabraniał stosowania magii. W 
zamian zalecał modlitwę w intencji chorych. 
Ci, którzy nieugięcie stosowali czary zostawali 
skazywani na śmierć. Czytając stare księgi 
znaleziono wiele opisów kuracji, które 
współczesnego człowieka niewątpliwie szo-
kują.  
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Oto kilka przykładowych zaleceń śred-
niowiecznych medyków: 

• choroba skóry – okrywaj chore miejsca wil-
czą skórą 

• na liszaj – umyj włosy w moczu chłopca 

• słaba pamięć – jedz imbir 

• omdlenia – wdychaj dym z ptasich piór  

• krwotok wewnętrzny – noś na szyi w worec-
zku zasuszoną ropuchę. 

 

Należy wspomnieć, że najczęściej zalecanym 
zabiegiem, na przeróżne choroby było 
upuszczanie krwi, dokonywane poprzez 
przecinanie żył lub przykładanie do ran pi-
jawek.  

Okres średniowiecza to liczne, długotrwałe wojny. 
Uczestniczący w nich doznawali wielu ran ciętych, 
szarpanych, postrzałowych, a także złamań 
i skręceń kończyn. Najpopularniejszym i prak-
tycznie jedynym sposobem radzenia sobie z takimi 

urazami była amputacja. Zabieg ten był niezwykle 
ryzykowny i niesamowicie bolesny. Często je-
dynym znieczuleniem było uderzenie pacjenta 
w głowę, tak by stracił przytomność. Nie muszę 
chyba wspominać o tym, że nie przestrzegano 
jakichkolwiek zasad higieny. Osoby, które były 
poddawane takim zabiegom umierały najczęściej 
niedługo po nich. W wyniku zakażenia i gangreny. 
Jedynie duchowni mogli być wykształconymi me-
dykami. Oficjalnie Kościół zabraniał krwawych 
operacji. Role chirurgów zaczęli przejmować 
ludzie kompletnie do tego nieprzygotowani. 

Najczęściej robili to w ukryciu. Z biegiem czasu 
wyspecjalizowali się w tym curylicy i balwierze. 
W starych księgach możemy znaleźć opisy operacji  
polegających na obcięciu piłą kończyn bez 
znieczulenia czy nawet trepanacji czaszki! Jedynie 

nieliczni, bogaci ludzie mogli liczyć na bardziej 
fachową, chirurgiczną pomoc. Niektórzy zakon-
nicy umieli amputować kończyny. Mieli nawet 
pewne narzędzia chirurgiczne i używali tlenku 
wapnia jako środka odkażającego. Środkiem 
znieczulającym, jaki stosowali był specyfik ro-
biony m.in. z cykuty, czyli szaleju jadowitego. 

W średniowieczu, jak i w innych epokach ludzie 
zmagali się z bólami zębów. Najprostszym spo-
sobem do walki z nim było jego wyrwanie. Zabiegi 
te, podobnie jak chirurgiczne, były wykonywane 
przez osoby kompletnie się na tym nieznające i nie 
praktykujące żadnych zasad utrzymywania należytej 
higieny. Zabiegi wykonywano bez znieczulenia. 
Zęby wyrywano palcami lub używając przypad-
kowych narzędzi stolarskich. Powikłania po tych 
zabiegach często były przyczyną poważnych chorób 
i zgonów. Jeśli chodzi o uśmierzanie bólu zębów, 
metody były różne w zależności od kraju.  Na 
przykład w państwach europejskich stosowano wy-
wary z ziół, okłady i magiczne rytuały. 

Badając szkielety średniowiecznych ludzi, nau-
kowcy mogli podać większą liczbę chorób, na jakie 
cierpieli. Wśród schorzeń rozwojowych można 
wymienić nieprawidłowości kręgosłupa, polegające 
na zrastaniu się kręgów, czy też przypadki 
rozszczepu kręgosłupa i kręczu szyi. Z kolei wśród 
chorób zakaźnych stwierdzono liczne przypadki 
gruźlicy, kiły, trądu, ospy, szkorbutu czy nawet 
grypy. 

Do wystąpienia opisanych tu chorób przyczynił się 
brak higieny, nieracjonalne odżywianie i niski 
stopień świadomości zdrowotnej. Rozprzestr-
zenianie się licznych zaraz spowodowały szlaki 
handlowe, które wiązały się ze wzmożonym ruchem 
ludności oraz rozwój miast i zagęszczenie ludności. 
Nam pozostaje jedynie cieszyć się, że od tamtych 
czasów medycyna diametralnie się zmieniła, a 
ówczesne praktyki medyczne są jedynie odległą 
ciekawostką historyczną.  
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ŚREDNIOWIECZE BYŁO OKRUTNE DLA DZIECI 

Owcze jelita czy korzenie lilii 
jako środki antykoncepcyjne 
były stosowane od stuleci. Nie 
trzeba mówić, że były to środki 
zawodne i ludzie średniowiecza 
nie znali skutecznej antykoncep-
cji. Skutkiem tego na świat przy-
chodziło dużo niechcianych dzie-
ci, a wiele z nich nie dożywało 
nawet swych pierwszych uro-
dzin. Śmierć niemowląt nie zaw-
sze była kwestią naturalną lub 
wynikiem przypadku… 

Wpływowi naukowcy i teolodzy 
tamtych czasów nie lubili dzieci. 
Upatrywali w nich owoców dia-
belskich żądz i pomiotu szatana. 
Były dla nich małymi, głupimi i 
grzesznymi ludźmi, a samo dzie-
ciństwo stanowiło okres, który 
przez wychowanie trzeba było 
szybko zakończyć. Pojawienie się 
na świecie dziecka nie zawsze by-
ło radością dla rodziców, ponie-
waż noworodek stanowił duże ob-
ciążenie ekonomiczne, a praca w 
dawnych stuleciach była dużo 
cięższa niż dziś i nie było czasu na 
poświęcanie uwagi potomstwu. 
Dlatego umieralność najmłod-
szych była bardzo wysoka, a dzie-
ci były porzucane lub nawet zabi-
jane. 

Rzeź niewiniątek 

W starożytności ojciec miał prawo 
zgodnie ze swą wolą przyjąć po-
tomka lub go zabić. Chociaż póź-
niej prawodawcy tego zabronili, to 
przez całe średniowiecze i jeszcze 
w wiekach nowożytnych zabijanie 
dzieci było najczęściej popełnianą 
zbrodnią. Śmierć małego dziecka 
była łatwa do zatajenia. Rzymian-
ki wrzucały noworodki do wód 
Tybru, a półtora tysiąca lat później 
w mrocznym Londynie maluchy 
pozostawiano na śmietnikach. 

Przyszłość wydaje się zbyt odle-
gła 

Biedni rodzice nie myśleli o wy-
chowaniu dziecka ani o tym, że 
za kilka lat będą mieli pomocnika 
w pracy. Żyli w myśl zasady tu i 
teraz, a ponadto biedacy nie mieli 
wyboru – bez codziennej pracy 
sami umarliby z głodu. Inaczej 
niż dziś, matki nie ratowały za 
wszelką cenę swoich dzieci. In-
stynkt samozachowawczy zwy-
ciężał nad macierzyńskim. 

Nadzieja w osobie mamki? 

Rodzice, którzy nie potrafili po-
rzucić czy zabić własnego dziec-
ka, oddawali je do mamki, czyli, 
jak byśmy dziś powiedzieli, mat-
ki zastępczej, u której miało zo-
stać kilka lat. Niestety, takie roz-
wiązanie nie oznaczało ratunku 
dla dziecka. Mamki, zwykle sa-
motne kobiety, były jeszcze bied-
niejsze niż rodzice dzieci, często 
nie miały środków, by dobrze 
opiekować się maluchami, lub po 
prostu je zaniedbywały. 

Prosta droga do śmierci 

Już podczas samej podróży do 
mamki umierała jedna piąta dzie-
ci. Podróż w dawnych czasach 
była męcząca i niebezpieczna dla 
dorosłego, a cóż dopiero dla 
dziecka. Mróz lub upał, niedoży-
wienie, złe ubranie – tego wła-
śnie doświadczały dzieci przewo-
żone na wozach w dalekiej dro-
dze na wieś do nowych opieku-
nek. Zdarzało się i tak, że zawi-
niątko z dzieckiem spadło z wozu 
wprost pod koła, gdzie czekała je 
natychmiastowa śmierć. 

 

Toksykomania w małym wyda-
niu 

Przedawkowanie prowadzące do 
śmierci? Było to kolejne niebez-
pieczeństwo, które czekało dziec-
ko, jeśli przeżyło pierwszy, kry-
tyczny okres. Jeszcze kilka wie-
ków temu była to okrutna rzeczy-
wistość. Matka lub mamka mu-
siała zająć się pracą, dlatego usy-
piała dziecko opium lub gorzał-
ką, co łatwo mogło doprowadzić 
do tragedii. 

Choroby z własnych ubrań 

Czasami niemowlę, odziane w 
koszulkę z grubego materiału i 
mocno ściśnięte becikiem, aby 
nie mogło się ruszać, było pozo-
stawione samo sobie na cały 
dzień. Mamka tylko je pospiesz-
nie nakarmiła, ale nie zdążyła lub 
zapomniała przebrać. Nikt nie 
troszczył się zmianą pieluchy, 
gdy tylko maluch ją zabrudził. 
Choroby oczywiście nie kazały 
długo na siebie czekać. Co wię-
cej, niemowlęta często zarażały 
się od mamek, które cierpiały na 
syfilis, świerzb czy inne choroby. 
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NIEZWYKŁA PSYCHOZA DZIECI W 1212r. 

Średniowiecze słynie z wielu mrocznych, niewyja-
śnionych sekretów, mitów i legend. Często wywodzą 
się one z tego, że kronikarze lubili dopisywać wiele 
bajek przy prawdziwych informacjach lub całkowicie 
wymyślali wydarzenia w celu podkreślenia potęgi 
swego państwa czy króla. Wiele faktów bezpowrot-
nie przepadło.  

 

Niezwykle ciekawe mogą być, więc krucjaty, czyli 
inicjowane przez papieża rodzaje wypraw, podczas 
których staczano walki przede wszystkim z muzuł-
manami, poganami i chrześcijańskimi heretykami. W 
tamtych czasach niekiedy dokumentowane były one 
tylko, jako wzmianki, pozbywano się szczegółów. 
Uczyniło to ich przebieg i genezę owiane tajemnicą, 
ciekawą zagadką dla dzisiejszych ludzi, fascynująca 
gratką dla historyków, czy artystów. 

Z tego powodu możemy podzielić krucjatę na 
dwa ruchy – francuski i niemiecki. Pokazuje ona 
często fanatyczny stosunek ludzi średniowiecza 
do wiary chrześcijańskiej oraz ich mentalność. 
Oprócz faktu, że pielgrzymami były przede 
wszystkim dzieci (zarówno chłopcy jak i dziew-
czynki) ciekawe jest jeszcze to, ze odbyła się po-
niekąd nielegalnie. Papież Innocenty III nie po-
pierał, bowiem ruchu, a wręcz kazał wracać dzie-
ciom do domu, słusznie oceniając pomysł za sza-
lony. Z drugiej jednak strony miał on jednak ci-
che nadzieje, że dzieciom się uda. To spowodo-
wałoby ogromną urazę honoru władców, którzy 
nie kwapili się w tamtych trudnych czasach, by 
umierać za Jerozolimę. Pomimo to, nigdy nie 
uznał oficjalnie stosowności organizacji wypra-
wy.  Właściwie wszystko, co wiemy o tej krucja-
cie nie jest potwierdzone na pewno.  Istnieje wie-
le sporów miedzy historykami, brak jednak wy-
starczających dowodów by wszystko wytłuma-
czyć. Wiele źródeł podaje sprzeczne ze sobą in-
formacje. Co do genezy i przebiegu wydarzenia 
przyjęły się jednak legendy dotyczące rozpoczę-
cia ruchu z Niemiec oraz z Francji? 

 

Ruch Francuski 

Jedna z legend mówi o tym, że dwunastoletni pa-
sterz Szczepan (czy też Stefan) mieszkający w 
Cloyes we Francji pewnego dnia oznajmił, iż mu-
si przekazać list swojemu królowi Filipowi Augu-
stowi. Jak twierdził, autorem listu był sam Jezus 
Chrystus, który mu się ukazał i wręczył pismo. 
Jezus powiedział nastoletniemu chłopcu, że tylko 
ludzie o nieskazitelnie czystych sercach mogą 
uwolnić Jerozolimę z rąk niewiernych, toteż zale-
cił mu zorganizowania jak najwięcej młodych, 
cnotliwych ludzi, by oddani swej religii mogli 
dążyć przez świat pełny grzechu ku odzyskaniu 
Jerozolimy. Stefan rozpoczął więc organizowanie 
krucjaty mówiąc swoim rówieśnikom, że przeby-
cie Morza Śródziemnego będzie proste, ponieważ 
wody rozstąpią się. Poza tym upewniał ich, że 
czuwa nad nimi Boska opatrzność i nie może stać 
się im nic złego. Pod koniec miesiąca zorganizo-
wał 30 tys.  

Po Czwartej Wyprawie Krzyżowej (1202 - 1204) 
która okazała się być niezwykłą porażką, bo wielu z 
uczestników nie dotarło nawet do Ziemi Świętej, nie 
mówiąc już o Jerozolimie, chrześcijanie potrzebowali 
powrotu do ideałów wiary. Być może, dlatego w 121-
1212 roku nastąpił nagły i spontaniczny zryw niewin-
nych i nieskazitelnie czystych dzieci głownie francu-
skich i niemieckich rodzin w celu odbicia Jerozolimy 
z rąk muzułmanów.  
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Wyprawa z Niemiec 

W tym samym momencie przez szlak alpejski do 
portu w Genui podążało blisko 20 tys. dzieci pod 
dowództwem również nastoletniego Nicolasa 
(Mikołaja). Papież wyraźnie nie popierał krucjaty, 
powiedział wprost, że nie życzy sobie takich 
przedsięwzięć i namawiał guneiczyków aby dali do 
zrozumienia dzieciom, że nie są oni mile widziani. 
Sam Innocenty III nie sprzeciwił się dzieciom bez-
pośrednio, co mogłoby uratować pociechy. W re-
zultacie uczestnicy krucjaty na przełomie listopada 
i grudnia zmienili kierunek nad Ren, ponownie 
przez Alpy. Jak łatwo się domyślić, większości 
nieudało się tego przeżyć. 

Zakończenie wypraw 

Oprócz tego, że fanatyczna wyprawa od początku 
była skazana na niepowodzenie, wiemy niewiele. 
Ciężko określić na czym polegał fenomen zorgani-
zowania dzieci przez bardzo młodych przywódców. 
Istnieją spekulacje, że była to hipnoza społeczna lub 
nawet psychoza. Jak charyzmatyczni musieli być 
małoletni przywódcy, bo zachęcić około 50 tys. 
dzieci do wyprawy? I w końcu, czy krucjata na 
pewno się wydarzyła, czy jest może nieporozumie-
niem, wynikającym z błędów tłumaczenia albo celo-
wym wytworem wyobraźni kronikarzy. Wiadome 
jest jedno – średniowiecze skrywa wiele tajemnic, 
które być może nigdy nie zostaną wyjaśnione. 

Młodych ludzi liczących na udaną walkę. Filip Au-
gust, wbrew oczekiwaniom Stefana nie pomógł 
dzieciom, nie wsparł ich, obawiając się o oskarże-
nie o herezję, czary, czy nawet wspieranie dzieci 
wyraźnie dotkniętych zbiorową psychozą. Jak ła-
two się domyślić brak poparcia u króla spowodo-
wał biedę i nierzadkie prześladowania wśród grupy 
dzieci, nie miały one praktycznie żadnych szans 
nawet dotrzeć do Jerozolimy. Częściej jednak spo-
tykały się z entuzjazmem i wiarą w nie przez miej-
scowe społeczności, toteż nadal pozostawały w 
przekonaniu, że nie grozi im niebezpieczeństwo. 
Młodzież i dzieci z Francji kierowały się do Ma-
ryslii. Tam, okazało się, że wody nie rozstąpiły się, 
tak jak obiecywał Szczepan i musieli pokonać wo-
dę na statkach. Jak w większości wiadomości, je-
dynie można wysunąć podejrzenia, że dzieci pły-
nęły na 7 statkach, z czego dwa zatonęły. Pozostałe 
porwały piraci, sprzedając dzieci jako niewolni-
ków. Wiele z nich zmarło z głodu lub chorób. 
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ŻYCIE CODZIENNE 
Najbiedniejsi zamieszkiwali w tzw. kurnych cha-
tach, które miały w środku palenisko, a nad nim 
otwór w dachu, przez którą wylatywał dym. Sto-
sunkowo późno, bo dopiero w XIV w. zaczęto po-
wszechniej obudowywać paleniska, tworząc cos na 
kształt pieca. Wypełniający pomieszczenia dym 
był częstą przyczyną nieprzyjemnych chorób oczu, 
które leczono głównie ziołami. Chłopi  na polach 
siali zboża, uprawiali przydomowe ogródki, hodo-
wali zwierzęta, w pobliskich lasach zbierali grzyby 
i jagody oraz polowali na drobną zwierzynę, 

(polowanie na grubego zwierza było przywilejem tylko władcy i możnych). Dla chłopów czas i rodzaj prac 
polowych wyznaczały pory roku. Żniwa, sianokosy czy winobranie zaczynały się na wsi co roku o stałej 
porze. 

Mieszczaństwo dzieliło się na warstwy różniące się 
między sobą uprawnieniami i statusem społecznym. 
Prawa mieszczańskie nabywano drogą dziedziczenia, 
zamieszkiwania w mieście przez określony czas, 
przez urodzenie, małżeństwo bądź nadanie. Władza 
w miastach należała do najbardziej uprzywilejowanej 
klasy mieszczańskiej, patrycjatu. Najbiedniejsi 
mieszkańcy miast, określani mianem plebsu, nie po-
siadali praw przysługujących ogółowi mieszczan. 
Mieszczanie w średniowieczu zajmowali się głównie 
handlem. Rzemieślnicy jednej specjalności zakładali 
cechy. Każda taka grupa dostawała swój kawałek 
muru. Mieszczanie chodzili na targi i jarmarki, żeby 
kupić sukno, po to aby uszyć nowe ubranie. Ci którzy nie przestrzegali zasad byli karani - najczęściej przy-
wiązywano ich do pala wbitego w ziemię - pręgierza. Każdy kto przechodził obok takiej osoby mógł na 
niego napluć lub pobić. 

Rycerze wywodzili się głównie ze szlachty, czasem spośród 
zamożniejszego mieszczaństwa. Rycerzem mógł zostać ten, 
kto był godny tego zaszczytu i kogo rycerstwo przez paso-
wanie przyjęło do swojego stanu. Rycerz nie mógł być bied-
ny, choćby dlatego, że musiało go być stać na ekwipunek i 
konia, bo jak sama nazwa pochodząca z niemieckiego wska-
zuje ("ritter" - jeździec), musiał mieć na czym jeździć. No i 
w czym. Ekwipunek wojenny, w tym broń i strój odpowied-
ni na każdą okazję - wszystko to było nieodłącznym atrybu-
tem rycerza. Podstawowym obowiązkiem każdego rycerza 
było stawienie się na wezwanie swojego władcy. Konno, w 

odpowiednim rynsztunku i z bronią. Niestawienie się groziło karą pieniężną, a nawet odebraniem lenna. 
Zajęci gospodarką, żyjący z daleka od dworu rycerze, ci mniej zamożni i bardziej pochłonięci codzienno-
ścią, byli dosłownie odrywani od zarządzania majątkiem. Nie mieli jednak wyjścia, bo gdyby nie pańskie 
lenno, nie mieliby na czym gospodarować. Na szczęście wielkie bitwy były rzadkością. 
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Duchowieństwo zresztą było jedyną w średnio-
wieczu społeczną, wykształconą klasą. W klaszto-
rach układano i przepisywano księgi, gromadzono 
biblioteki. Pracowitość zakonników w tym wzglę-
dzie stała się niemal symbolem, a frazeologizm 
„benedyktyńska cierpliwość” do tej pory funkcjo-
nuje w naszym języku. Później pojawili się zawo-
dowi przepisywacze książek, tak zwani kopiści, 
którzy swoje zajęcie traktowali jako jedno z waż-
nych rzemiosł. Ze stanu duchownego wywodzili 
się prawnicy, uczeni i profesorowie mający 
wpływ na kształtowanie się poglądów ludzi śre-
dniowiecza. Ingerowali też w rozwój literatury, 
kultury i sztuki, dlatego w średniowiecznej kulturze przeważają elementy religijne. Łacina była powszech-
nym językiem Kościoła, prawa, nauki oraz piśmiennictwa i dominowała przez całe wieki średnie. 

Co jedli ludzie w średniowieczu? Na pewno nie jedli kartofli, pomidorów, fasoli, indyków ani czekolady, 
nie znali również tytoniu, bo wszystkie te produkty zostały przywiezione dopiero przez Kolumba. Nie pija-
no także kawy, która stała się znana w Europie dopiero po bitwie pod Wiedniem. Jedzono więc głównie 
rozmaite kasze i placki z mąki (podpłomyki). Napoje i potrawy słodzono zaś miodem lub cebulą (cebula 
potrafi być dość słodka).  

Nie znano wówczas lodówek, dlatego z przechowywaniem mięsa radzono sobie soląc je i susząc. Były to 
jednak metody mało skutecznie, skąd brało się duże zapotrzebowanie na przyprawy korzenne, pietruszkę i 
zioła, zabijające smak lekko nadpsutego mięsa. Aby uzyskać świeży oddech, na królewskim dworze ssano 
natomiast korzenne i ziołowe pastylki.  

Na zimę kiszono kapustę, ogórki i buraki. Chętnie jedzono owoce, zarówno świeże, jak i suszone. Dzięki 
Janowi Długoszowi wiemy np.: że król Jagiełło nie lubił jabłek, za to chętnie jadał gruszki. Pijano wów-
czas wino i piwo, które pewnie niezbyt przypominało dzisiejsze piwa, było bowiem o wiele gęściejsze, a 
także niegotowaną wodę. Ponieważ nie myto owoców ani nie gotowano wody, występowały częste zatru-
cia i zakażenia układu pokarmowego. 
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KOTY W ŚREDNIOWIECZU 

Status kota w średniowiecznej Europie zdecydo-
wanie różnił się od tego, jak zwierzę to postrze-
gano w starożytnym Egipcie. Początkowo koty 
doceniano za ich przydatność w gospodarstwach 
domowych i na statkach, gdzie sprawnie tępiły 
myszy i szczury. Jednak z biegiem czasu, z nie 
do końca wyjaśnionych do dziś przez naukę po-
wodów, koty straciły w oczach ludzi, a wręcz 
zaczęły być postrzegane jako wcielenie szatana, 
pomocników sił nieczystych i sprawców wszyst-
kich nieszczęść.  

We wczesnym Średniowieczu koty traktowano 
jeszcze dość przyjaźnie, głównie dzięki ich przy-
datności w gospodarstwie. Było ich bardzo wie-
le, doskonale radziły sobie na wsiach i w mia-
stach. Wierzono na przykład, że kot może być 
czymś w rodzaju „ofiary zakładzinowej”. 

Koty urodzone  „na wolności”, z dala od siedzib 
ludzkich potrafią zachować wielki dystans, który 
prawdopodobnie był głównym powodem, dla 
którego zaczęto postrzegać je jako zwierzęta 
stroniące od towarzystwa człowieka, a to wy-
starczyło, żeby uznać je za idealnych kandyda-
tów na pomocników szatana.  Przez wieki były 
poddawane okrutnym prześladowaniom. Maso-
wo palono je żywcem i obcinano ogony, łamano 
kości, wieszano i torturowano na różne sposoby. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy była głównie 
wiara człowieka w przesądy i magię. A czary to 
była już poważna sprawa. Skoro wystarczały do 
skazania człowieka na okrutną śmierć, to cóż 
dopiero powiedzieć o zwierzęciu? 

W ówczesnej Europie, targanej ciągłymi wojnami i 
chorobami, populacja mężczyzn była znacznie niższa 
od populacji kobiet, co powodowało że wiele z nich 
samotnie dożywało sędziwego wieku. Samotność ta, 
często szła w parze z posiadaniem zwierząt domo-
wych takich jak koty czy psy. Od pewnego momentu 
zaczęto więc koty kojarzyć z bezdzietną, niezamężną, 
starszą kobietą, zaś samotną starszą kobietę, u stóp 
której kręcił się czarny mruczek, uznawano za cza-
rownicę. 

Przy pomocy kotów wiedźmy miały  szkodzić lu-
dziom i wystawiać na pośmiewisko powagę Kościo-
ła, obrażając w ten sposób Boga. Do przypisywania 
tym zwierzętom tak złej sławy przyczyniały się czę-
sto zeznania kobiet oskarżanych o czary.   W 
„Historii Kotów” autorstwa Madeline Swan można 
przeczytać m.in. o szkockiej czarownicy Agnes 
Thompson, która w 1590 roku przyznała się na tortu-
rach do wywołania sztormu za pomocą kota. 

Zwierz czarownicy miał być jej duchem pomocni-
czym, kojarzył się ludziom albo z Szatanem, albo z 
innymi ciemnymi mocami Jedną z form, jakie mógł 
przybrać diabeł, był właśnie czarny kot. Jego obec-
ność wywoływała niepokój i zawsze istniało przeko-
nanie, że w pewien złowrogi sposób zaatakuje kogoś, 
kto z niego zadrwi lub spróbuje zaczepki. 
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NIE KUPUJ KOTA W WORKU 

Opłacalne było łapanie dzikich kotów. Ceny za ich 

skórę były wielokrotnie wyższe, a nosili je nawet 

królowie czy dostojnicy kościelni. Z drugiej strony 

„kota kominkowego” dużo prościej było złapać, 

czy też raczej ukraść, toteż wielką popularnością w 

średniowiecznych miastach cieszyło się łapanie, 

zabijanie i sprzedawanie na futro kotów, które mia-

ły posiadaczy. Nie wszyscy jednak nienawidzili 

kotów. Były one nadal trzymane w domach czy w 

większych posiadłościach przez swoich właścicie-

li, którzy chcąc uchronić je przed losem stania się 

czyimś odzieniem przypalali im futra, aby były 

mniej atrakcyjne, czy obcinali im uszy lub ogony, 

aby zwierzęta same nie chciały wychodzić z do-

mów. 

Heretyków oskarżano o czczenie diabła pod posta-
cią kota. Nawet templariusze podczas swojego pro-
cesu byli zmuszeni do przyznania się do kultu de-
mona o kociej głowie. Kota nie broniło nic, wiedź-
mę przynajmniej trzeba było poddać procesowi i 
testom, a koty były skazywane z tego powodu, że 
po prostu są kotami. W drugą środę Wielkiego Po-
stu w  Ypres organizowano publiczną procesję, 
która kończyła się zrzucaniem kotów z wieży. W 
Paryżu natomiast palono koty na placu w dniu św. 
Jana w obecności króla i królewskich doradców, 
ku uciesze gapiów i władcy. Podobne zabawy mia-
ły także miejsce w Metz, koty palono na stosach, 
topiono we wrzącej wodzie, torturowano, chłosta-
no, a nawet krzyżowano. Traktowano je okrutniej 
niż jakiekolwiek inne zwierzę.  We francuskim Se-
mur w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu dzieci 
opiekały koty nad ogniskami. W Aix-en-Provence 
Boże Ciało było okazją do podrzucania kotów tak 
wysoko, by zabijały się, uderzając o ziemię. W 
Londynie w czasie reformacji protestancki tłum 
ogolił pewnego razu kota w taki sposób, by przy-
pominał księdza. Następnie ubrano zwierzę w sza-
tę udającą ornat i powieszono.  

Powiedzenie o „kocie w worku” wydaje się dość 
znane. W rzeczywistości ciała kotów próbowano 
wykorzystać na wszelakie sposoby. Tłuszcz koci 
był wykorzystywany w leczeniu, a futro kocie mia-
ło łagodzić ból i dawać ciepło. Częściej niż do no-
szenia kocich skór używano do wystroju wnętrz 
jako dywaników, obijano nimi krzesła i szyto z 
nich pokrowce na poduszki. W Zachodniej Europie 
istniała cała branża „kociarska”, specjalni łapacze 
wynajdywali i chwytali koty, kuśnierze zdejmowa-
li z nich skórę i wykonywali z niej ubrania, a han-
dlarze objeżdżali jarmarki i targowiska, oferując 
towary z kota. Rynek kocich ubrań był na tyle du-
ży, że wprowadzano specjalne przepisy odnośnie 
handlu kotami nakazujące sprzedawcom informo-
wać kupujących o gatunku futra, by zapobiegać 
fałszerstwom.  

Najprawdopodobniej w przysłowiu o „kotach w 
worku”, które istnieje przynajmniej od późnego 
średniowiecza chodziło właśnie o przypalane skór-
ki, które nieuczciwy handlarz próbował sprzedać 
kupcowi bez wyjmowania z worka. W efekcie koci 
kuśnierze szybko zyskali równie kiepską reputację 
co lichwiarze, a każdego nazywano kłamcą i po-
równywano do diabła wcielonego. 
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Karły fascynowały ludzi od niepamiętnych czasów. Na-
zywano je różnie, ale od zawsze pełniły rolę błaznów, 
zabawek szlachciców i władców. Szczególną sławę i po-
pularność zyskały dopiero w renesansie. Podobno francu-
ska królowa Katarzyna Medycejska rozmnażała karły 
niczym rasowe konie. Z dumą opowiadała, że kojarzy 
je w pary „by hodować potworki na podziw dla swo-
ich lekarzy i całego otoczenia”. Niezależnie od miejsca 
zamieszkania czy kultury zawsze były tylko rozrywką, 
atrakcją innych. Uważano je za wybryki natury, dziwolą-
gi.  

Dalej pełniły one rolę błaznów, dostarczycieli dworskiej 
rozrywki. Karzeł mógł być też kosztownym prezentem – 
parę niziołków Bona wysłała habsburskiemu cesarzowi.  

Bona zabierała swoich zaufanych niziołków na narady o 
wadze państwowej. Brały udział nawet w poufnych spo-
tkaniach w cztery oczy – bo rozmówcy królowej rzadko 
traktowali karła jak człowieka. Wiadomo, że mała ulubie-
nica władczyni była przy niej podczas jednej z najtrud-

niejszych rozmów z synem, Zygmuntem Augustem – pierwszej od śmierci Barbary Radziwiłłówny. 

Przy innej okazji karzeł uratował Bonie życie. W 1544 roku zamaskowany zamachowiec wtargnął 
nocą do jej dworku myśliwskiego pod Piotrkowem. Z obnażoną bronią szykował się do zadania 
śmiertelnego ciosu. Nie zdołał go wyprowadzić, ponieważ potknął się o śpiącego przy oknie kar-
ła.  Zbudził domowników i był zmuszony salwować się ucieczką. 

Ulubioną karliczkę, Dosieczkę, miała córka Bony, Katarzyna. Spędziła ona z królewną lata w więzie-
niu w Sztokholmie, była niemalże jej kanclerzem. Zarazem była kobietą uczoną i przebiegłą, kontaktu-
jącą się bezpośrednio z najważniejszymi politykami w Rzeczpospolitej. 

Karlicę, niejaką Jagnieszkę, zabrała też ze sobą druga córka Bony, Zofia, kiedy wyjeżdżała do Niemiec 
po ślubie z księciem Henrykiem Brunszwickim. Historyk Julian Bartoszewicz twierdził, że w przeci-
wieństwie do Dosieczki ta pigmejka uchodziła za „złe i jadowite stworzonko”. Może była to prawda, 
ale przede wszystkim niepozorna karlica siała postrach. Pisała o tym wprost w listach trzecia córka Bo-
ny, Anna Jagiellonka. Trudno o lepszy dowód wysokiej pozycji karłów w Rzeczpospolitej, niż fakt, że 
drżeli przed nimi członkowie dynastii. 

Wreszcie karła-Polaka zatrudniał i Henryk Walezy. Niejaki Jan Krassowski pomógł w wybraniu Fran-
cuza na króla, asystował mu też w niesławnej ucieczce z Krakowa. Co ciekawe – uważał się za szlach-
cica, a nawet syna kasztelana. 

Polska znała też cały szereg innych karłów ze szlacheckimi herbami. Działali oni na dworze, mieli wła-
snych pokojowców i służbę. W najbardziej demokratycznym państwie Europy mogli oczekiwać, że 
będą traktowani jak pełnoprawni ludzie – niezależnie od swojego wzrostu. 

KARŁY NA DWORZE JAGIELLONÓW 
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