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Czego bali się ludzie w średniowieczu? 
 

 

runetto Latini, włoski pisarz polityczny XIV w., jeden z obszernych roz-

działów swego dzieła „Skarbiec wiedzy”1
 zatytułował: „O pewności  

i strachu”. W czternastu punktach przedstawił sytuacje wywołujące wy-

mienione stany. Do czynników powodujących strach zaliczył: śmierć (w obcym 

kraju, w młodości, bez pochówku), okaleczenie (rany), chorobę, wygnanie, złą opi-

nię w społeczeństwie, cierpienie i biedę2
. Zaskakująca jest nader optymistyczna 

puenta wykładu zważając na czas, którego dotyczą rozmyślania. Latini, zwracając 
się bezpośrednio do czytelnika, przekonuje bowiem, że nie należy się bać, „gdyż to, 
czego się obawiasz, może wcale nie nadejść”3

. 

Badacze, zainspirowani między innymi i tego typu średniowiecznymi tek-

stami, podjęli więc poszukiwania. Jean Delumeau poświęcił tematyce strachu po-

kaźnych rozmiarów monografię, w której odniósł się także do interesujących nas 
czasów, XIV i XV stulecia, a Jacques Le Goff, we wstępnym rozdziale redagowanej 

przez siebie książki „Człowiek średniowiecza”, opisał obsesje ludzi wieków śred-

nich, wymieniając wśród nich wiele kategorii4. Obsesja to potocznie myśl prześla-

dująca kogoś uporczywie5
, to inaczej obawa, niepokój, lękliwość, strachliwość6

  

– stany mało komfortowe, które, jak przekonuje francuski badacz, stanowiły istotny 
komponent życia społecznego w średniowieczu. Czy wnioskujemy o nich na pod-

stawie głoszonej przez wielu myślicieli teorii o niezmienności ludzkiej natury, która, 
skoro obecnie, to i kiedyś skłonna była do ich przeżywania, czy na podstawie kon-

kretnych, średniowiecznych przekazów, w tym encyklopedycznego wykładu Lati-
niego? Odpowiedź jest oczywista. Twórcy interesującego nas okresu, jeśli nie 
wprost, to między wierszami, przekazują cały wachlarz ludzkich lęków. Strach  
w życiu ludzi żyjących w średniowieczu był więc wszechobecny, bo „stanowi jeden 

z ważnych składników ludzkiego doświadczenia, pomimo wysiłków podejmowa-

nych w celu pokonania go” – przekonuje Jean Delumeau
7
. 

                                                 
1 O Latinim i jego dziele patrz: M. Frankowska-Terlecka, Skarbiec wiedzy Brunetta Latiniego, Wro-

cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 23 i n. 
2 B. Latini, Skarbiec wiedzy, tłum. i oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska, Warsza-

wa 1992, s. 307–311.  
3 Tamże, s. 311.    
4 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu (XIV–XVIII w.), tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1986; 
J. Le Goff, Człowiek średniowiecza, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 41–50. 
5 Obsesja [w:] Słownik języka polskiego, t. 2, red. M. Szymczak, Warszawa 1994, s. 428. 
6 A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1998, s. 49. 
7 J. Delumeau, Strach…, s. 14. 
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Podstawą źródłową moich poszukiwań jest najstarszy żywot świętej Kingi: 
„Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis”, dzieło anonimowego 

autora, pochodzące z początku XIV w.8. Konfrontacja z innymi przekazami stwarza-

jąca możliwości porównawcze stanowić będzie niezbędny element analizy9
. Dla-

czego wybór padł na ten literacki zabytek? Przede wszystkim dlatego, że dzieła 
hagiograficzne wiele mówią o mentalności ludzi żyjących w czasach twórcy utwo-

ru
10. Jeśli mamy poza tym do czynienia z opowieścią o żyjącej w XIII w. świętej, 

która przez franciszkańskie powiązania była szczególnie predestynowana do działa-

nia wśród ludzi11, możliwości badawcze wydają się być większe. Hagiograf adre-

sował tekst do szerszego grona odbiorców, których miał przekonać o świętości ha-

giograficznego bohatera. Musiał więc uwzględniać ich gusta, a przede wszystkim 
oczekiwania

12
. Zawarte w dziele realia musiały więc być im znane. Tym samym 

ukazane w żywocie lęki wydają się być bardziej ogólnospołeczne, niż jednostkowe. 
I choć XIII w., wiek naszej bohaterki, był przełomowy w sposobie postrzegania roli 
jednostki w społeczeństwie, czego wyrazem były wypowiedzi ówczesnych myśli-
cieli, to średniowiecznym twórcom przypisuje się szczególne „ukierunkowanie na 

powszechność, typowość, na uniwersalia, na dekonkretyzację...”13
. 

Czy można na podstawie przekazu wymienić konkretne kategorie, wokół któ-
rych koncentrowały się interesujące nas ludzkie odczucia? Po przeczytaniu żywota 
odnieść można wrażenie, że strach wśród bohaterów dzieła wywoływały w wielu 
przypadkach zwierzęta. Przyjrzyjmy się więc wybranym opowiadaniom. 

Świat zwierzęcy dzieli się w żywocie na dwa zasadnicze, przeciwstawne 
światy: przyjazny i wrogi człowiekowi. Nas interesuje ten drugi. W nim z kolei 

                                                 
8 Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wyd. W. Kętrzyński [w:] Monumenta 

Poloniae Historica (dalej: MPH) t. 4, Lwów 1884, s. 662–744. O czasie powstania hagiograficznego 

dzieła patrz: M. Michalski, Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, 

Poznań 2004, s. 49. 
9 O potrzebie stosowania metody porównawczej w badaniu średniowiecznych tekstów patrz:  
P. Żmudzki, Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, 

Wrocław 2009, s. 14 i n.    
10 A. Witkowska, Hagiografia [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1: Średniowiecze, Lublin 

1974, s. 356: ,,...przynoszą [żywoty – B.K.] materiał szczególnie ciekawy do studiowania środowiska 

i czasu, w których powstały i do których były adresowane”; M. Cetwiński, Historiografia polska  

o roli świętych [w:] Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, red. U. Cierniak, ks. J. Gra-

bowski, Częstochowa 2003, s. 188: ,,Analiza utworów hagiograficznych zmienia się w analizę men-

talności hagiografów, w odtwarzanie ich świata wyobraźni, wartości i marzeń”.  
11 O duchowości franciszkańskiej patrz: B. Kürbis, Asceza chrześcijańska i jej interpretacje hagio-

graficzne. Polski model ascezy franciszkańskiej w XIII i XIV wieku [w:] Franciszkanie w Polsce 

średniowiecznej, t. 1, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, Lublin 1982, s. 167 i n.; J. Le Goff, 

Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994, s. 347–348; K. Górski, Od religijności do mistyki. 
Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, cz. 1: 966–1795, Lublin 1962, s. 28 i n.; tenże, Zarys 

dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 40 i n.  
12 W. Jurow, Praktyka pisarska i literackie tradycje żywotów świętych polskich do końca XVI wieku, 

,,Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 6/81, s. 126; A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (śre-

dniowiecze), Warszawa 2002, s. 35–36; tenże, Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976,  

s. 17; tenże, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987, s. 74 i n. 
13 A. Guriewicz, Kategorie..., s. 313. 
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wyróżnić możemy kolejne kategorie: pierwszą stanowią zwierzęta, które ze swej 
natury budziły strach, bo zagrażały ludzkiemu życiu, druga zaś to zwierzęta, pod 

których postaciami ukrywały się złe moce, a konkretnie diabeł, reprezentujący świat 
nadprzyrodzony. 

Najwięcej informacji na interesujący nas temat przekazują miracula, czyli 

cuda sprawiane za wstawiennictwem świętej bohaterki14. To one są głównie pod-

stawą naszej wiedzy o realiach dnia codziennego15. Które zwierzęta były więc 
szczególnie groźne dla mieszkańców Małopolski (tego regionu dotyczą działania 
hagiograficznego bohatera)

16
 przeł. XIII /XIV stulecia? Cud oznaczony liczbą po-

rządkową XVII opowiada o wilku, który zaatakował bawiące się na polu dzieci. 
Kiedy anonimowy mieszkaniec Wiśnicza pobiegł na miejsce zdarzenia, znalazł tam 
swoją córkę, której ciało poszarpane było przez wspomniane zwierzę do tego stop-

nia, że aż wnętrzności wypłynęły na wierzch17. Od śmierci dziewczynkę wybawiła 
święta Kinga18, gdyż święci, sprawiając cuda, najczęściej uzdrawiali chorych  
i wskrzeszali zmarłych19

. 

Analiza przytoczonego fragmentu nasuwa konkretne spostrzeżenia. Autor da-

je nam przede wszystkim do zrozumienia, że dzieci pozostawiano w średniowieczu 

bez opieki. Taka sytuacja szczególnie nas nie dziwi, bowiem i dziś zdarzają się 
przykre wypadki z udziałem dzieci pozostawionych bez nadzoru. W żywocie mowa 

o polu, na którym one się bawiły, bądź pracowały, a które znajdowało się najpraw-

dopodobniej w pobliżu wilczych siedlisk – lasów. Tych z kolei było  
w średniowieczu znacznie więcej niż dzisiaj20. Las, bór, puszcza postrzegane były 
wtedy jako niebezpieczne przestrzenie, do których nie należało się zbliżać, ponie-

waż działy się tam straszne rzeczy21. W innym fragmencie tego samego żywota 

                                                 
14 O funkcjach zbiorów cudów, patrz: A. Witkowska, Miracula średniowieczne – funkcje przekazu 

ustnego i zapisu literackiego [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowie-

cza, red. B. Geremek, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, s. 184, 186; taż, Miracula średnio-

wieczne. Forma przekazu i możliwości badawcze, ,,Studia Źródłoznawcze” 1977, t. 22, s. 83 

–87; taż, Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku., ,,Roczniki Humanistyczne” 1971, t. 19, z. 2,  

s. 28–161; S. Kwiatkowski, Miracula średniowieczne jako źródło badań nad mentalnością społeczną 
w Polsce , ,,Studia Źródłoznawcze” 1977, t. 22, s. 97–101.   
15 B. Kürbis, Asceza..., s. 172.  
16 M.H. Witkowska, Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis jako źródło hagiograficzne, 

,,Roczniki Humanistyczne KUL” 1961, t. 10, z. 2, s. 106, 121 i n.   
17 Vita et miracula…, s. 737: ,,…lupus enim sic eam destruxerat in corpore, quod viscera de ventre 

ipsius effluebant”. 
18 Tamże, s. 738: ,,Et hoc tandem cum iuramento venientes ad sepulcrum sancta domine Kinge pro-

testati sunt, quod dictus puer mortuus fuerat et ad invocacionem beate, vite reformatus”. 
19 A. Guriewicz, Problemy..., s. 72–73, 90; M. Rożek, Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów 
motywu i postaci, Warszawa, Kraków 1993, s. 83; A. Vauchez, Święty [w:] Człowiek średniowiecza, 

s. 420.  
20 A. Guriewicz, Kategorie..., s. 43; R. Zaręba, Puszcze, bory i lasy Polski, Warszawa 1981, s. 5–6. 
21 J. Le Goff, Kultura..., s. 149. Według najstarszego spisanego prawa polskiego ,,Księgi elbląskiej”, 
w lesie czyhały także różne niebezpieczeństwa na kobiety. To tam najczęściej mogło dojść do gwał-
tu, patrz: „Najstarszy zwód prawa polskiego”, Warszawa 1959, s. 194–195: ,,Gdy jakaś dziewczyna 
(wiejska) albo żona chłopa idzie na jagody albo na jabłka, albo po inne rzeczy do lasu albo na pole  
a zostanie tam zniewolona, za to płaci się kary 6 grzywien”; o postrzeganiu lasu przez żyjących  
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czytamy więc, że wdowa Małgorzata z Nowego Sącza (pauper vidua de Nova San-

decz nomine Margareta) podczas zbierania jagód w lesie dotknięta została ciężką 
niemocą, straciła mowę i zmysły22. Żyjący w lesie mieszkańcy także kojarzeni byli 

negatywnie. Należał do nich wilk, gdyż jego atak przynosił okaleczenie, bądź 
śmierć. To jedno z najokrutniejszych zwierząt cechowała przede wszystkim pod-

stępność i żarłoczność23. W średniowieczu powszechnie bano się więc wilków24
, 

tym bardziej, że utożsamiano je z szatanem25. Nieczyste, złe zwierzę kojarzono więc 
także z magią i wróżbami. Czarownice i wiedźmy miały nosić podwiązki z wilczej 
skóry, a na zloty miały udawać się pod postacią tych właśnie zwierząt26

. Szczególnie 
niebezpieczne były wilki atakujące watahą. 

O tym, że wilki kojarzono negatywnie, i że stanowiły zagrożenie nie tylko dla 
ludzi, ale także dla innych zwierząt, w tym przypadku gospodarskich, przekonuje 

inny fragment analizowanego przekazu. Jego bohaterką jest nierządnica, która w 
ramach nawracania na właściwą drogę życia, przyprowadzona została do starosą-
deckiego klasztoru przez świętą Kingę. Kobieta określona została jako wilk przyby-

ły między owce27, czyli ktoś nie pasujący do otoczenia, ktoś, kogo należy się bać28
. 

Zręczna gra słów: lupus – wilk, lupa – wilczyca, ale też nierządnica, podkreśla in-

tencje autora
29

. 

Wilk był więc jednym z tych zwierząt, o których ludzie interesującej nas 
epoki myśleli nader często. Ówczesna wiara w wilkołactwo, a więc możliwość 
przemiany człowieka w wilka30, dodatkowo potęgowała strach przed tymi zwie-

rzętami. „Z wszystkich puszcz wychodzą ludzie – wilcy, wilkołaki, stwory będące 

                                                                                                                         
w średniowieczu ludzi patrz: też, „Historia życia prywatnego. Od Europy feudalnej do renesansu”,  

t. 2, red. A. Łoś, Wrocław 1998, s. 542–543; M. Cetwiński, Las i zamek w polskich legendach heral-

dycznych [w:] Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profe-

sorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, red. S. Podobiński, M. Lesz-Duk, Częstochowa 2001, s. 754; 

tenże, Las w polskiej legendzie heraldycznej, ,,Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 

1995, t. 2 (13), Warszawa 1995, s. 34–35; L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Long-man III, Słownik symboli-
ki biblijnej, Warszawa 1998, s. 421; o puszczy patrz: B. Geremek, Poczucie przestrzeni i świadomość 
geograficzna [w:] Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., red. tenże, Warszawa 1997, s. 634. 
Patrz: M. Eliade, Sacrum, mit, historia, wybór i wstęp M. Czerwiński, Warszawa 1993, s. 87; J. Le 

Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1997, s. 75 i n., gdzie o dwóch obliczach puszczy.   
22 Vita et miracula..., s. 734–735: ,,Quod eciam factum multis civibus in Nova Sandecz patuit, videli-

cet Frichoni Manco, Andree filio Hennigi et uxori eius, Vinando, Iacloni et uxori eius et aliis multis”. 
23 S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność  
i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 337; D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 

1990, s. 308–309. 
24 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 336; J. Delumeau, Strach..., s. 64. 
25 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 336; J. Data, Jak wyją Sienkiewiczowskie wilki [w:] Literacka symbo-

lika zwierząt, red. A. Martuszewska, Gdańsk 1993, s. 112–113.  
26 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 339.  
27 Vita et miracula..., s. 695: ,,Contigit etenim, ut unam dominam vite remisse claustro traderet, ea 

dicente, quod lupus traditur inter oves”. 
28 O porównywaniu wygnańców, zbiegów i obcych do wilków w różnych kulturach kręgu indoeuro-

pejskiego, patrz: H. Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Warszawa 1993, s. 24.  
29 Słownik łacińsko-polski, t. 3, red. M. Plezia, Warszawa 1969, s. 397, 398. 
30 Patrz: L.P. Słupecki, Wilkołactwo, Warszawa 1987, s. 31–49. 
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dla zabobonności średniowiecznej ni to półdzikim człowiekiem, ni to zwierzę-
ciem” – takie obrazy kreślone wyobraźnią żyjących w średniowieczu ludzi przyta-

cza Jacques Le Goff
31

. 

Tylko ludzie o cechach nieprzeciętnych, a tymi byli w średniowieczu święci, 

mogli poskramiać zło, w tym niebezpieczne zwierzęta. Święty Franciszek ujarzmił 
więc wilka, czyli okrutne zwierzę z Gubbio32

. Bohaterka analizowanego przekazu  

z kolei, święta Kinga, pokonała psy i wieprze, pod którymi ukrywał się szatan33
. 

O lękach ludzi interesującej nas epoki przekonuje także inny fragment żywo-

ta. Akcja opowiadania toczy się w klasztornej scenerii, a jego bohaterką jest jedna ze 
starosądeckich klarysek imieniem Klara. Hagiograf podaje, że zakonnica przyniosła 
do klasztoru wodę w dzbanie, a waz z nią żabę (…aquam hauriens, ranam in urceo 

ad dominas tulit...
34

). Kinga, nieoficjalna przełożona, udzieliła jej z tego powodu 
ostrej reprymendy. Nakazała usunąć zwierzę z klasztoru oraz oddalić się siostrze  
w obawie, że jej czyn może doprowadzić do zatrucia innych zakonnic35

. Nie  

o względy zdrowotne tu najprawdopodobniej chodziło. Dziś wiemy, że gruczoły 
skórne niektórych gatunków żab, na przykład zwrotnogłowej, wydzielają trujący 
jad

36, ale ludzie w średniowieczu raczej nie byli tego świadomi. Żaba w opinii 
chrześcijańskiego autora przekazu oraz jego otoczenia była przede wszystkim zwie-

rzęciem nieczystym, podobnie jak wilk, łączonym z magią i wróżbami. Należało 
więc jak najszybciej usunąć ją poza obręb społeczności, aby nie narazić ludzi na 

działanie złych sił. Powyższe przekonania ukształtowane zostały przez tradycję 
biblijną, która przekazała obrazy o pladze żab. Te następnie wzmocnione zostały 
przez sugestie ojców kościoła, na przykład św. Augustyna, który rechot żab postrze-

gał jako pochodzące z bagien głosy bożków37. Biorąc pod uwagę czas i miejsce 
zaistniałego źródłowego zdarzenia, ważna była jeszcze jedna kwestia, przypisywana 

żabom poprzez personifikowanie negatywna cecha – próżna gadatliwość38
. W klasz-

torze, w którym milczenie było podstawową cnotą39, zwierzęta symbolizujące hałas 
i czcze mówienie, nie miały racji bytu. 

O tym, że żaby nie sprzyjały ludziom, ponieważ nie były miłe Bogu, prze-

konuje też w „Rocznikach...” Jan Długosz. Pisząc o Wiślicy, którą miał założyć 

                                                 
31 J. Le Goff, Kultura..., s. 145.  
32 Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, przekł. L. Staff, Bielsko Biała 1994, s. 34–36.  
33 Vita et miracula…, s.  693: ,,…invidi inimici astucia ipsam per canum innumeram multitudinem  

a bono opere repellere cupiente…”; tamże: ,,Item accidit de porcorum apparicione in eadem causa 

visitacionis leprosorum ibi in Sandomiria”. 
34 Tamże, s. 705. 
35 Tamże.  
36 Popularna encyklopedia powszechna, t. 22, red. J. Pieszczachowicz, Kraków 1998, s. 229. 
37 S. Kobielus, Bestiarium..., s. 353. 
38 Tamże, s. 352; podobnie D. Forstner, Świat..., s. 310–311. Próżną gadatliwość zarzucano też kobie-

tom, zaliczając ją do podstawowych wad płci żeńskiej; K. Ratajczak, Edukacja kobiet  

w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, Poznań 2005, s. 16.   
39 XLV rozdział żywota poświęcony jest cnocie milczenia, patrz: Vita et miracula…, s. 719: ,,De 

silencio cum diligencia servato”; H. Ordon, Milczenie [w:] Encyklopedia katolicka (dalej: EK),  

t. 12, Lublin 2008, s. 1035; M. Zawada, Milczenie II. Aspekt duchowy [w:] tamże, s. 1037. 
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komes Wisław, autor wspomniał o głośno rechoczących w okolicznych bagnach 
żabach, które przeszkadzały kapłanom w pełnieniu służby bożej. Jeden z nich 
nakazał więc żabom milczenie z racji świętości miejsca. Od tego momentu płazy 
przestały rechotać40

. 

Żaba występuje także jako atrybut szkockiego misjonarza Pirmina, pierwsze-

go opata klasztoru benedyktyńskiego Reichenau, któremu krzyk tych istot do tego 
stopnia przeszkadzał w modlitwie, że doprowadził do ich wypędzenia z wyspy

41
.  

W średniowiecznych tekstach widoczna jest więc skłonność bohaterów do usuwania 
żab z najbliższego otoczenia. Podobne podejście widzimy w stosunku do jeża, który 
uważany był za zwierzę nieczyste, symbol szatana42

. W „Żywocie świętej Jadwigi”, 

dziele powstałym w zbliżonym do żywota Kingi czasie czytamy, że księżna nakaza-

ła cysterce trzebnickiej pozbyć się tego zwierzęcia, które zakonnica nosiła w ręka-

wie habitu. Jeż (ericius) nazwany został haniebną, obelżywą rzeczą43
. 

Obok wilka i żaby pojawiają się także w analizowanym przekazie zwierzęta, 

które z racji roznoszenia chorób stwarzają dla ludzi śmiertelne zagrożenie. Francisz-

kański hagiograf podaje, że Gertruda, żona chłopa Michała z wioski Kriwe, zarażo-

na została wścieklizną, bo opiekowała się służącą pogryzioną przez chorego psa. 
Hagiograf z wielką dokładnością podał, w jaki sposób do tego doszło. Z taką samą 
precyzją opisał też skutki choroby wymieniając wśród nich zesztywnienie człon-

ków, zjeżenie się włosów na głowie i fatalne samopoczucie
44. Nie tylko zwierzęta 

dziko żyjące, ale także domowe, stwarzały więc zagrożenie dla człowieka. Nie ma-

my powodu, by nie wierzyć hagiografowi, bowiem ludzie zapadają na wściekliznę 
zwykle wskutek pogryzienia przez psy i koty

45. Relacja wydaje się być więc wiary-

godna. Pozostaje pytanie, czy Gertruda mogła się zarazić od swej zarażonej służą-
cej? Teoretycznie tak, gdyż chory człowiek jest także zakaźny dla otoczenia46

. Wi-

rus znajduje się głównie w jego skórze i ślinie, w mniejszym zaś stopniu w łzach  
i soku trzustkowym

47. Dotykając służącą Gertruda mogła zarazić się wścieklizną. 
Na podstawie przytoczonego fragmentu żywota stwierdzić więc możemy, że wście-

klizna na początku XIV w. była rozpoznawalna i stanowiła poważne zagrożenie dla 

                                                 
40Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. I, II, Varsaviae 1964, s. 112. 
41 S. Kobielus, Bestiarium…, s. 354. 
42 Tamże, s. 134–135. 
43Vita sanctae Hedvigis, wyd. A. Semkowicz [w:] MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 572–573.  
44 Vita et miracula..., s. 742: ,,…mulier quedam Gertrudis nomine…, ancillam, quam rabidus canis 

momorderat, ignorans, ubi vulnus accidisset, hinc inde palpando diligenciusque considerando vulnus 

per canem inflictum manu incaute tangebat moxque venenum, quod ante per canem fuerat infusum, 

unquibus mulieris adherens, per manum ad precordia cepit ascendere, rigores et quasdam horripi-

laciones per omnia membra eius generando, mesticiamque inconsuetam eidem mulieri infligendo 

sicque per triduum in passione iam dicta mulier permansit” .  
45 H. Oberfeld, J. Potkański, Choroby odzwierzęce, Warszawa 1950, s. 34. 
46 Patrz: MSD Manual. Podręcznik diagnostyki i terapii, red. R. Berkow, M.D., Wrocław 1995,  
s. 229: ,,Wściekłe zwierzęta przenoszą zakażenie poprzez pokąsanie innych zwierząt lub ludzi”. 
47 http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%9Bcieklizna. 
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człowieka48
. Przytoczone wyżej opowiadanie utwierdza nas w przekonaniu, że to 

głównie świat zwierzęcy, jedno z największych ognisk zła, wywoływał strach wśród 
bohaterów analizowanego przekazu

49
. 

Przytoczonym fragmentem żywota zwracamy uwagę na kolejną kategorię 
powodującą lęki średniowiecznych ludzi – choroby

50
. Najbardziej eksponowany  

w tekście jest strach przed trądem. Skoro żywot powstał na początku XIV stulecia,  

a apogeum tej choroby przypada w średniowieczu na XII i XIII w.
51

, to nie dziwi 

nas, że hagiograf poświęcił tej kwestii niemało uwagi. Kilkakrotnie czytamy więc  
w tekście o trędowatych52, którzy wywoływali strach i przerażenie, z racji po-

wszechnego przekonania o możliwości łatwego zarażenia się chorobą. Czynnik 
religijny także odgrywał tu niebagatelną rolę, bowiem uważano, że trędowaci byli 
potępieni przez Boga53. Hagiograf Kingi przekonuje więc, że dwórki księżnej, wi-

dząc w jej powozie trędowatego, ze wstrętem i wielkim lekceważeniem zwracały się 
do swej pani, a nawet ubliżały jej i śmiały się z niej mówiąc, że wyrzekają się jej  
i nie chcą mieć z nią nic wspólnego (nolumus tibi communicare)

54
. Niechęć wobec 

Kingi wynikała z obawy zarażenia się. Świadczy o tym dalsza część opowiadania. 

Jedną z dwórek, szczególnie przepełnioną strachem (horrore plenam), księżna,  
w ramach pocieszenia, pocałowała. Ta natychmiast zapuchła, co było dowodem 
zarażenia trądem. Po kolejnym pocałunku świętej, trąd znikł55. Scena ma oczywiście 
wydźwięk moralizatorski, ale umacnia także czytelnika w przekonaniu, że strach 
przed trądem był wszechobecny. Dlatego też chorzy na tę chorobę byli izolowani  
w leprozoriach, bo otoczenie dążyło do ich usunięcia poza obręb społeczności. Pro-

ces marginalizacji dotykał trędowatych w sposób szczególny56. Złu, jakim była wy-

wołująca lęki choroba, mógł stawić czoła jedynie święty. Tylko on był zdolny do 
czynów niezwykłych. Tylko on się nie bał. 

Trędowaci należeli w średniowieczu do marginesu społecznego, a więc do 
grupy ludzi, których się bano, i których izolowano. Nie są jedynymi jego przedsta-

wicielami w interesującym nas przekazie, bo obok wymienionej wcześniej nierząd-

nicy, czytamy także o przestępcach. Hagiograf pisze, że śmierć Kingi utrzymywana 

                                                 
48 Choroby odzwierzęce, zakaźne były jednymi z najbardziej rozpowszechnionych w średniowieczu, 

patrz: G. Klimecka, Chory i choroba [w:] Kultura Polski..., s. 61; J. Tyszkiewicz, Ludzie  

i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983, s. 248, gdzie mowa o odzwierzęcych choro-

bach w żywotach świętych, w tym o wściekliźnie; tamże, s. 70, 75.  
49 J. Le Goff, Kultura..., s. 332. 
50 J. Delumeau, Strach..., s. 96 i n.  
51 J. Le Goff, Kultura..., s. 323. 
52 Vita et miracula…, s.  692–693. 
53 B. Geremek, Człowiek marginesu [w:] Człowiek średniowiecza..., s. 458.  
54 Vita et miracula…, s. 692: ,,Sciatis veraciter, domina, quod non solum in cibo et potu, verum 
eciam in omni conversacione te destando, nolumus tibi communicare”.  
55 Tamże.  
56 W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 1961, s. 262; B. Geremek, Ludzie 

marginesu w średniowiecznym Paryżu XIV–XV wiek, Poznań 2003, s. 253; B. Kowalska, Włóczędzy, 

chorzy i żebracy –przykłady marginalizacji w wybranych średniowiecznych przekazach hagiograficz-

nych, ,,Tolerancja. Studia i Szkice” 2012, t. 16, tam też literatura do zagadnienia.  
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była długo w tajemnicy, by oddział groźnych, grasujących w okolicy przestępców, 
nie złupił klasztoru. Franciszkanin dodał także, że było to jedno z wielu grożących  
w tym czasie niebezpieczeństw57

. 

Przybywający z zewnątrz i zagrażający bezpieczeństwu starosądeckiej ludno-

ści przestępcy należeli do kategorii, którą można określić mianem „obcy”. Należący 
do „obcych” stanowili poważne zagrożenie dla autochtonów58. Wśród nich szcze-

gólnie niebezpiecznymi uczynił hagiograf Tatarów. Czytamy o nich wielokrotnie,  

a niektóre fragmenty powtarzają się w niezmienionej formie. Nie wiemy, czy po-

wtórzył je sam autor, świadomie, czy też uczynili to późniejsi kopiści. Gdybyśmy 
mieli do czynienia z tą pierwszą możliwością, skłonić by ona mogła do przypusz-

czenia, że Tatarzy w oczach hagiografa i odbiorców jego dzieła, wśród budzących 
strach ludzi, zajmowali dominującą pozycję. Czytamy więc w żywocie, że księżna 
Kinga, bojąc się o życie wyruszającego na wyprawę przeciw Tatarom księcia Bole-

sława, wymodliła pomoc świętych Gerwazego i Protazego59. Przepełniony niepew-

nością czas oczekiwania na wynik bitwy sprawił, że władczyni poprosiła o pomoc 
mieszkańców nieba. W takich chwilach tylko oni byli w stanie udzielić pomocy60

. 

Najeźdźców bały się też starosądeckie klaryski. Opisana w przekazie ucieczka za-

konnic do pienińskiego zamku otoczona została z czasem licznymi legendami i stała 
się inspiracją dla wielu twórców61

. Strachem emanuje jednak najbardziej wersja 

pierwotna. Mowa w niej o stale rosnących siłach Tatarów, którzy siali śmierć, znisz-

czenie i nienawiść (Tartaris quippe invalescentibus, totam terram cede dire hostili-

tatis sue conquassantibus...)
62. Najeźdźców bali się też wieśniacy, którzy sparaliżo-

                                                 
57 Vita et miracula..., s. 731: ,,Cum autem obitus ipsius felicis domine propter multa pericula eo 

tempore imminencia et singulariter propter Wistubconis magni predonis exercitum infra triduum 

celaretur, ne forte domine intellecta morte, claustrum invaderunt hostiliter expoliando...”. 
58 O konstrukcji myślowej „swój – obcy”, patrz: B. Zientara, Cudzoziemcy w Polsce X–XV wieku: ich 

rola w zwierciadle polskiej opinii średniowiecznej [w:] Swojskość i cudzoziemszczyzna  
w dziejach kultury polskiej, red. Z. Stefanowska, Warszawa 1973, s. 15–16; A. Gieysztor, B. Gere-

mek, Dyskusja nad referatem Benedykta Zientary [w:] tamże, s. 323–329. Patrz także: M. Cetwiński, 
Problem „Innego” w historiografii śląskiej XX wieku [w:] tenże, Metamorfozy…, s. 445 

–453; E. Nowicka, Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy [w:] Swoi i obcy, red. 

taż, Warszawa 1990, s. 28; J. Dowiat, Normy postępowania i wzory osobowe [w:] Kultura Polski 

średniowiecznej X–XIII w., red. tenże, Warszawa 1985, s. 319; H. Manikowska, Dzielnice i regiony: 

horyzont odrębności [w:] Kultura Polski..., s. 890–894; U. Borkowska, Treści ideowe w dziełach 
Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983, s. 17; J. Nikitorowicz, Swój 
 – inny – obcy. Koncepcja interakcji i spostrzeganie innego [w:] W kręgu sacrum i pogranicza, red. 

E. Matuszczyk, M. Krzywosz, Białystok 2004, s. 313.   
59 Vita et miracula..., s. 694–695, analiza tego fragmentu patrz: B. Kowalska, Błogosławiona Kinga  
i jej duchowi opiekunowie, ,,Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. 6, red. 

M. Cetwiński, Częstochowa 2000, s. 183–194.  
60 A. Siwczyńska, Interwencje i działania świętych w najstarszych kronikach polskich i czeskich, 

,,Historia. Pismo Młodych Historyków” 1995/96, s. 7– 44, zwłaszcza s. 43. 
61 Święta Kinga w poezji polskiej. Antologia (1644–2001), wybór, wstęp i oprac. M.B. Styk, Lublin 

2001, s. 141, 143, 150; I. Borkiewicz OFM Conv, Święta Kinga w świetle legend i historii, Stary 

Sącz 1999, s. 125–133; U. Jacniacka-Krzywda, Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski połu-

dniowej, ,,Nasza Przeszłość” 1997, t. 88, s. 51–55. 
62 Vita et miracula..., s. 710. 
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wani lękiem pozostawili zakonnice bez pomocy
63

. Timor Tartarorum – strach przed 

Tatarami ogarnął więc wszystkich. I nie mamy tu do czynienia z przesadą hagiogra-

fa, który przez wyolbrzymienie niebezpieczeństwa mógł chcieć podkreślić wielkość 
bohaterki, która to niebezpieczeństwo oddaliła. O strachu przed przybywającymi 
wielokrotnie na ziemie polskie „wysłannikami piekła”, przekonują bowiem także 
inni średniowieczni twórcy64

, w tym autor podobnego hagiograficznego przekazu: 

„Żywota św. Jadwigi”65
. 

Wśród obcych znaleźli się także Niemcy, którzy, zgodnie z relacją autora 
żywota Kingi, chcieli spowodować podziały w starosądeckim klasztorze klarysek

66
. 

Wyraźne są tu echa najazdów czesko-niemieckich na ziemie południowej Małopol-

ski po śmierci Leszka Czarnego67
. Niemcy i Czesi, jak wnioskujemy z przekazu, nie 

stanowili jednak tak dużego zagrożenia jak Tatarzy, choć w tekstach z tego okresu 

da się zauważyć, zwłaszcza wobec tych pierwszych, daleko posuniętą niechęć68
. 

Hagiograf przekonuje więc, że niebezpieczni zbójcy zamierzali napaść na klasztor. 
Dzięki modlitwom księżnej Kingi (Domina vero oracionibus insudante devotissime 

tempore matutinali...) i tym razem udało się uniknąć zagrożenia69
. Ukazany w prze-

kazie strach przed Tatarami i Niemcami wpisuje się w typowe dla tej epoki lęki 
przed przemarszem obcych, przybywających z różnych stron wojsk

70. Czy są to tym 
samym lęki przed utratą wolności? Najprawdopodobniej, ale nie wolności w rozu-

mieniu nowożytnym. Dla ludzi średniowiecza ta wielka wartość miała nieco inny 
wydźwięk. Człowiek wolny to ten, który ma potężnego opiekuna, to ten, który zaj-

muje właściwe miejsce w społeczeństwie71. Obce najazdy burzyły ten porządek, 
burzyły tym samym wolność. 

                                                 
63 Tamże.  
64 Patrz: J. Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w., 
Warszawa 1954, s. 150; A.F. Grabski, Polska w świadomości społeczeństw europejskich w wiekach 

średnich [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura, red.  

A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 422; W. Korta, Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epilog, 

Katowice 1983, s. 5; M. Cetwiński, Co wiemy o bitwie pod Legnicą? „Acta Universitatis Wra-

tislaviensis. Historia”, t. 50, Wrocław 1985, s. 78, 88. O wyobrażeniach Tatarów jako wysłańców 
piekła patrz: tenże, „Najokrutniejszy miesiąc”: czas i przestrzeń w legendzie legnickiej [w:] tenże, 

Metamorfozy…, s. 118 i n.; tenże, Spór o istotę historii. Dyskusja wokół bitwy legnickiej  
w najnowszej historiografii [w:] tamże, s. 183–184. 
65 Vita sanctae Hedvigis…, s. 559–560. 
66 Vita et miracula…, s.  724: ,,Quadam vice guerra impiorum increscente et Teutonicis discidium 

claustro ordinare cupientibus…”.  
67 M.H. Witkowska, Vita..., s. 116–117, tam też starsza literatura na ten temat. Patrz także:  

A. Barciak, Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV wieku: polityczno 

- ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski, Katowice 1992, 129 i n.  
68 O ,,obsesji antyniemieckiej” w Polsce na przełomie XIII i XIV stulecia, patrz: B. Zientara, Cudzo-

ziemcy ..., s. 17 i n. Niechęć ta utrzymywała się także w XV w., patrz: J. Krzyżaniakowa, Niemcy  

w opinii Jana Długosza [w:] Polska i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa, red. A. Czubiński, War-

szawa 1987, s. 85; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław, Warsza-

wa, Kraków 1964, s. 238.  
69 Vita et miracula …, s. 724. 
70 J. Delumeau, Strach..., s. 151 i n.  
71 A. Guriewicz, Kategorie..., 198 i n.; J. Le Goff, Kultura..., s. 284. 
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Strach przypisany bohaterom interesującego nas przekazu odnosi się także do 
świata nadprzyrodzonego. I tu najwięcej lęków powodował należący do niego dia-

beł. Hagiograf przedstawił go czytelnikowi w różnych postaciach i sytuacjach.  

Z wielką dokładnością opisał też ludzkie reakcje na opętanie. Czytamy m.in. o sza-

tanie ukrytym pod postacią ogromnej, starej wiedźmy, który ukazał się przed ko-

ściołem w Skaryszewie i zagrodził drogę chcącej wejść do świątyni księżnej Kin-

dze. Niecodzienne zjawisko wywołało przerażenie przybyłych do świątyni ludzi, 
którzy ze strachu (pre timore) podnieśli wielki wrzask. Bohaterka żywota, znakiem 
krzyża, (felix Kynga signo crucis edito), zmusiła jednak wroga do ucieczki

72
. 

O nawiedzeniu czy opętaniu przez szatana bohaterów przekazu przeczytamy 

kilkakrotnie
73. Przytoczone niżej fragmenty będą się odnosiły tylko do tych sytuacji, 

w których strach został mocno przez autora wyeksponowany. Taką jest na pewno 
scena, w której pogrążoną w modlitwie siostrę Buczysławę nawiedził szatan pod 
postacią mężczyzny. Nieziemska postać wywołała strach, a nawet przerażenie za-

konnicy
74. Takie reakcje były więc uznane za typowe, skoro hagiograf przekonuje  

o nich niemal przy każdej sposobności. Wróg i tym razem był groźny i nieznisz-

czalny. Poskromić mogła go jedynie przyszła święta, dysponująca niezwykłą, daną 
jej przez Boga siłą. To ona sprawiła, że siostra Buczysława, uwolniwszy się od stra-

chu, odzyskała spokój75
. 

O lękach powodowanych pojawianiem się szatana opowiada także miracu-

lum XIX. Jest to bodaj najbardziej plastyczna scena o tej tematyce. Tym razem sza-

tańskim próbom poddana została Tomka ze wsi Piotrowicze w diecezji krakowskiej. 

Demon pod postacią mężczyzny miał wszystkie członki ciała oprócz wielkich pal-

ców i operował mieczem, włócznią i toporem. Skoro w jego użyciu był tego typu 
oręż, przerażenie bohaterki opowiadania nie dziwi. Bardzo dynamiczna walka mię-
dzy kobietą i diabłem przebiegała z różnym natężeniem i zmiennym szczęściem dla 
obydwu stron. Zaangażowane w nią zostały także inne osoby. Hagiograf sporo uwa-

gi poświęcił towarzyszącym wydarzeniom ludzkim reakcjom, wśród których  
na plan pierwszy wysunął notoryczny strach, przerażenie i przygnębienie (timor, 

horror, afflictatio) Tomki
76. Te z kolei spowodowane były lękiem przed szatanem 

oraz lękiem przed kierowanymi złymi siłami myśleniem i zachowaniem głównej 
bohaterki

77
. 

Kumulacja scen z udziałem diabła jest najprawdopodobniej konsekwencją 
„diabelskiej eksplozji”, jaka miała miejsce w Europie w XI i XII w.

78
. Jest jednak 

                                                 
72 Vita et miracula..., s. 696. 
73 Tamże, s. 711, 712, 722, 737. 
74 Tamże, s. 720: ,,...demon teterrimus in effigie virili ei apparuit eandemque plurimum terruit...”. 
75 Tamże: ,,Soror vero illa ante oratorium felicis domine procumbens pacifice gnievit a toto terrore 

omnino liberata…”.  
76 Tamże, s. 738–741. Szczegółowa analiza tego fragmentu patrz: B. Kowalska, O czym mówią śre-

dniowieczne miracula?, ,,Częstochowskie Teki Historyczne”, t. 1, red. M. Trąbski, N. Morawiec, 

R.W. Szwed, Częstochowa 2010, s. 46–48. 
77 J. Delumeau, Strach..., s. 27. 
78 Tamże, s. 220. 
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przede wszystkim wyrazem ludzkich nastrojów, a zwłaszcza poczucia bezsilności, 
związanych z tą nadprzyrodzoną istotą79

.  

Nieszczęścia, które wywoływały lęki, powodowane też były przez siły natu-

ry. W jednym z cudów hagiograf opowiada o nagłej wichurze, pod wpływem której 
runął dom, przygniatając małą dziewczynkę. Zrozpaczeni rodzice wyciągnąwszy 
nieżywe dziecko z ruin, oddali je pod opiekę świętej Kingi. Bohaterka przekazu 

wróciła Jarosławie życie. Celem autora było w tym przypadku podanie kolejnego 
przykładu, świadczącego o świętości władczyni80

. Opisanego zdarzenia nie potwier-

dzają inne źródła, stąd nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy miało ono miejsce  
w rzeczywistości, czy zostało przez hagiografa wymyślone. Niezależnie od tego 
przekonani jesteśmy, że jego tło stanowiły jednak realia dnia codziennego, ponie-

waż hagiografowi najczęściej zależało na uwiarygodnieniu cudów81
. A zatem na 

rzeczywistość początku XIV w. składały się także przynoszące strach wichury. Mi-

mo że i dziś są one niebezpieczne, to przed kilkoma wiekami stanowiły jednak po-

ważniejsze zagrożenie. Przyroda w średniowieczu wywierała bowiem większy 
wpływ na ludzi, a człowiek był bardziej w nią wtopiony. Stale obecna, groźna, czę-
sto przytłaczająca, raz pomagała utrzymać się przy życiu, innym znów razem je 
odbierała82, czego przykładem jest wyżej przytoczona scena. 

Podsumowując, warto podjąć się stworzenia klasyfikacji ukazanych przez 
hagiografa lęków. Na podstawie analizowanych scen można więc wymienić jego 
kilka kategorii. Są to: lęk przed śmiercią zadaną przez innych ludzi (Tatarzy, Niem-

cy, przestępcy), przez choroby (trąd, wścieklizna), dzikie bądź domowe zwierzęta 
(wilk, żaba, pies), istoty nadprzyrodzone (diabeł), czy wreszcie zjawiska atmosfe-

ryczne, o których jednak w przekazie najmniej. Pozostałe, jak się wydaje, są dla 
autora dzieła jednakowo ważne. 

Mimo mocno eksponowanej w średniowiecznych tekstach doktrynie zbawie-

nia, nakazującej widzieć śmierć jako przepustkę do wiecznego, szczęśliwego życia, 
strach przed rozstaniem z życiem ziemskim jest stale widoczny w analizowanym 

przekazie. Czy człowiek interesującej nas epoki lękał się fizycznego kresu życia, czy 
był on opanowany bojaźnią przed boskim sądem? Zdania są tu nieco podzielone83

, 

                                                 
79 Tamże, s. 26; M. Rożek, Diabeł..., s. 82; K. Górski, Od religijności..., s. 32; tenże, Zarys..., s. 45. 
80 E. Nowicka, Wzór osobowy świętego w średniowieczu [w:] Moralność i społeczeństwo. Księga 
jubileuszowa dla Marii Ossowskiej, red. M. Ofierska, M. Dietl, Warszawa 1969, s. 269.  
81 A. Witkowska, Zbiory krakowskich miracula z XV i początku XVI wieku [w:] Mente et litteris.  

O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka, J. Krzyżaniakowa, G. Labuda,  

B. Lapis, J. Strzelczyk, Poznań 1984, s. 303.  
82 J. Strzelczyk, Odczuwanie przyrody we wcześniejszym średniowieczu [w:] Człowiek i przyroda  
w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Warszawa 2000, 

s. 24; A. Guriewicz, Kategorie..., s. 67: ,,Dlatego też przyroda mogła w średniowiecznym człowieku 
budzić zarówno zachwyt, jak strach lub inne uczucia...”. 
83A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, Warszawa 

1997, s. 141, gdzie mowa o strachu przed boskim sądem, tak samo J. Le Goff, Kultura..., s. 325. 

Patrz: tenże, W poszukiwaniu średniowiecza, Warszawa 2005, s. 167–168: ,,Jednak w XIV w. nastą-
piła wielka zmiana. Strach przed tym, co po śmierci, przed piekłem, osłabł. Skupił się na samej chwi-

li śmierci. Powszechnie narzucały się obrazy trupa, szkieletu, głowy zmarłego”. Patrz także: H. Ma-
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co nie zmienia faktu, że średniowieczni ludzi najbardziej bali się końca ziemskiej 
wędrówki84

. Jeden fragment przekazu przekonuje jednak i o tym, że ludzkie lęki 
wywoływały także narodziny. Do brzemiennej matki Kingi, obawiającej się o swoje 
i dziecka życie w słowach pocieszenia zwróciła się Najświętsza Maria Panna, mó-
wiąc: Noli timere, Maria

85. To Ona była wsparciem w ciężkich chwilach porodu. 

Mistyczna więź między Mariami wskazała na szczególną rolę, jaką odegrać miało 
mające narodzić się dziecko86. O tym, że poród był w tamtych czasach szczególnie 
niebezpieczny przekonują liczne teksty, w tym podobne dzieło hagiograficzne: 
„Żywot błogosławionej Salomei”, w którym autor czterokrotnie pisze o lękach 
związanych z trudami narodzin

87
. W wielu innych tekstach czytamy też o różnych, 

w tym magicznych zabiegach, które miały złagodzić wszelkie przykre okoliczności 
towarzyszące narodzinom88. To one oraz wstawiennictwo świętych osób – opieku-

nów, pomóc miały w tej niepewnej chwili89
. Ukazane w żywocie lęki przed naro-

dzinami i śmiercią, klamrowymi momentami życia, rozpoczynają i kończą ludzkie 
zmagania ze strachem, nie tylko bohaterów analizowanego przekazu. 
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