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M ARIA KOWALCZYKÓW NA

TR ZY  ZABYTKI PROZY ŻAKOW SKIEJ W RĘKOPISA CH BIBLIOTEKI
JAG IELLOŃ SKIEJ

Twórczość literacka żaków średniowiecznych należy do zjawisk niezmiernie 
interesujących dla historyka kultury i obyczaju, zarazem jednak stosunkowo mało 
znanych. Tylko nieliczne utwory żakowskie zostały odnalezione i ogłoszone dru
k iem 1, większość zaś rozmaitych piosenek, wierszy i tekstów prozaicznych wy
głaszanych w czasie zabaw i widowisk, najpewniej zaginęła. Tym znaczniejszą war
tość posiadają zachowane okruchy swoistego folkloru. Również w rękopisach 
Biblioteki Jagiellońskiej trafiają się, choć bardzo rzadko, tego rodzaju utwory. Reje
strując krakowskie mowy uniwersyteckie natrafiłam na dwie parodie kazan ia: kazanie 
biskupa młodzianków Hoc bibę, guod bos sis (rkps 2192,- k. 46—47) i kazanie De 
nichilo (rkps 2151, k. 24 v—25) oraz na mowę do beana (rkps 724, k. 170v). Parodie 
godzinek, mszy, żywotów świętych, kazań itp. były form ą literacką chętnie upra
wianą przez żaków i wagantów pod koniec wieków średnich.

Najstarszym zabytkiem spośród wymienionych jest kazanie biskupa młodzian
ków, pochodzące z końca XIV w. Zachowało się w kodeksie Bartłomieja z Jasła 
(rkps 2192) i zostało tam  wpisane przez niego własnoręcznie. Ponieważ występuje ono 
obok jego praskich mów uniwersyteckich można przypuszczać, że kazanie to  wygłosił 
sam Bartłomiej w czasie pobytu w Pradze na studiach, chyba przed uzyskaniem 
ty r. 1382 bakalaureatu artium, albo też że napisał go dla kog o ś2. Tekst zawarty 
jest na dwóch dodanych kartach, które zostały tak  wszyte do kodeksu, że niektóre 
tyyrazy względnie ich końcówki są niewidoczne (w wydaniu w klamrach).

Biskupa młodzianków wybierali śpiewacy katedralni w swoje święto patro

1 Zob. H. K o w a lew icz , Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-lacińskiej liryki średniowiecz
n i. Poznań 1967, s. 240—256.

9 Zob. M. K o w a lc z y k ó w n a , Mowy uniwersyteckie Bartłomieja z Jasia. „Biuletyn Biblioteki Ja
b ło ń sk ie j"  XV, 1963, s. 23—32. Zob. też M. K o w a lc z y k ó w n a , Bartłomiej z Jasia. „Materiały i Studia 
O kładu Historii Filozofii-  V, 1965, s. 3— 23.
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nalne, tj. w dzień Niewiniątek (28 XII). Zwyczaje i zabawy związanie z biskupem 
młodzianków omawia R. G ansiniec3. Takiego właśnie biskupa opisał w W ykładzie 
m odlitw y pańskiej Jan Hus, wspominając po latach z oburzeniem błazeństwa pras
kich żaków 4. Chłopca wybranego biskupem sadzano na oślicy twarzą do ogona 
i wprowadzano do kościoła na mszę. Trzymano przed nim misę z polewką i dzban 
piwa, z których jadł i pił. Biskup krzyczał głośno: „bu“ . Chodził od ołtarza do 
ołtarza i kadził. Żacy nieśli przed nim zapalone pochodnie. Chłopcy tańczyli też 
w kościele z kukłą z koźlej skóry. Ludzie chętnie przyglądali się tym zabawom i bła
zeństwom żakowskim. Zwyczaj ten zwalczał kler. W r. 1386 arcybiskup praski 
Jan z Jenstejnu wydał zakaz zabawy w biskupa m łodzianków5.

Biskupi młodzianków wygłaszali kazan ia8. Kazanie Hoc bibę, quod bos sis 
zbudowane jest na wzór mów uniwersyteckich, z tym że zamiast pochwały filozofi' 
czy którejś ze sztuk wyzwolonych — zawiera pochwałę właśnie piwa i picia ’■

Jako temat mówca wybrał następujące pijackie m otto: Hoc bibę, quod 
bos sis (tj. Pij to, abyś stał się wołem). Temat, a w związku z nim mowę podzielił 
na dwa człony. W pierwszej części, odpowiadającej słowom Hoc bibę, znajduje si? 
napomnienie skierowane do kleryków dla udoskonalenia ich. Autor dowodzi tu, 
że najlepszym środkiem, żeby klerycy dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków, 
tj. głośno i wyraźnie wykonywali śpiewy kościelne, jest piwo. Zachęca więc do wy' 
picia tego napoju, który zwilżając podniebienie i gardło robi je zdatniejszymi do 
głośnego śpiewania. Zawiera bowiem w sobie prócz wody balsam, tj. tłuszcz pO' 
chodzący ze zboża. Wilgotność wody czyni głos dźwięcznym, a tłustość zboża me
lodię mile brzmiącą. Tę część kończy wezwaniem: Wypij to. Napomina przy tym, 
aby słuchacze nie okazali się opieszali i nieposłuszni swojemu biskupowi, lecz aby 
zaraz zwrócili się do usługującego i poprosili o piwo.

Następna część kazania podporządkowana drugiemu członowi tematu quod 
bos sis  poświęcona jest skutkom wynikającym z napomnienia: Wypij to. Wielu 
bowiem pije, aby stać się wołami. Najlepiej widać to, gdy siedzą w karczmie lub 
wychodzą z niej po długim piciu i wykrzykują jak  te zwierzęta: „hu, mu, bu“, 
a ponieważ według reguł logicznych z właściwości rzeczy wnioskuje się o ich istocie: 
śmieje się, więc jest człowiekiem, rży więc jest koniem, zatem mówca wyciąga wnio
sek, że skoro pijący po wypiciu (do którego zachęca mowa) beczą, czy buczą, słusz
nie mogą być nazwani wołami. Nazwę tę mogą otrzymać i dlatego, że jako klerycy 
wykrzykują, ryczą (,,boant“) chwałę bożą. Zatem klerycy powinni pić piwo dla 
wzmocnienia i odnowy swoich sił, a namaściwszy nim gardło śpiewać na chwał?

3 R. G a n s in ie c , Biskup młodzianków a obchód iw. Mikołaja. „Sprawozdania z Czynności i Posie
dzeń PAU“ LI, 1950, s. 643 —646.

4 Mistra Jana Husi sebrane spisy ćeske. Ed. K. J. E rb en . T. I. Praha 1865, s. 302.
5 F. M. B a r to ś , Hus jako student a profesor Karłovy University. [W:] Sbornłk prąci k  pocti 75. na- 

rozenin akademika Vacłava Vojti5ka. Praha 1958, s. 9.
" J. G. N ico ls , Two sermons preached by the Boy-Bishop at St. Pauł's. „Camden Society” 1875.
7 Budowie średniowiecznych kazań poświęca osobny rozdział E. G ilso n  w pracy Les idćes et łeS

łettres. 2 ćd. Paris 1955. W literaturze polskiej o technice kazań średniowiecznych zob. J. W olny , Łaciński 
zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. Kazaniami gnieźnieńskimi. [W :] Średniowiecze, Studia 
o kulturze. T. 1. Warszawa 1961, s. 176— 179.
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bożą głośno i z radosnym sercem, naśladując Zbawiciela, który według słów Ewan
gelisty był wiedzion jak  wół (zamiast jak  owca) na zabicie. Oczywiście nazwa wół 
nie przynosi wcale ujmy stanowi duchownemu, skoro np. symbolem św. Łukasza 
ewangelisty jest właśnie wół.

[K. 46:] Filioli mei ac fratres karissimi. Noscitis, ut estimo, ex ąuamplurimis 
sacre pagine locis per vos multiplicius perlectis et auditis, in ąuanta cura et soli- 
citudine episcopum esse oporteat circa gregem sibi commissum invigilando, de quo 
specialiter tangit beatus Augustinus libro L Omeliarum, omeliis XXIIII et X X V 8. 
Ut igitur videar vigilans tanąuam  servus fidelis, et non negligens prout servus ne- 
Ruam et inutilis, esse circa gregem dominicum michi commissum, cum sim rite 
ac concorditer in episcopum, ut scitis, et vestrum electus antistitem de gratia Dei 
Omnipotentis, cuius nomen sit nunc et semper benedictum, pabulum verbi ścieńcie 
vobis pro presenti tempore proposui ministrare, precipue ne lingwe mee vivacitas 
elocutoria et facundie urbanitas consumatur rubigine seu deputetur putredini, 
Propter feces derelictas palato meo adherentes ex potus grossicie, quem stomacho 
meo liberaliter absque ulla parcitate consvevi persepius propinare. Sed quia iuxta 
assercionem beati Gregorii in Pastorali6 [et] ceterorum, idem qui senciunt secundum 
personarum diversitatem temporumque varietatem doctores ecclesiastici, qualis 
eciam sum ego pro nunc, audientibus debent proponere perdiversa, ergo ut me 
conformarem disposicioni vestre presenti temporique, in quo sumus cum cyphis 
conferentes, copiam argumentorum dubiorumque determinacionem ex eisdem 
hauriendo, concepi assumendum pro themate illud, quod thabernarum  fores quasi 
pro suis studentibus nocturnis seu bibulis assiduis inscriptum vel nescio ubi insculp- 
tum videntur continere, quod videlicet ora pincernarum quasi implicite proclamant 
vel innuunt, cum suis studentibus seu discipulis thabernis inherentibus potum por- 
rigunt dicentes: Hoc bibę, in quibus subintelligunt illud: quod bos sis, quod relucet 
in nonnullis in thabernis residentibus vel postquam regrediuntur de eisdem. Istud 
itaque sumendo pro themate dicere possumus: Hoc bibę, quod bos sis.

Hoc bibę, quod bos sis. Filioli mei predilecti. Quia dicit Oracius in Poetria: 
„Quidquid precipies, esto brevis, ut cito dicta percipiant animi teneantque fideles“ 10, 
ideo brevitatis causa obmissa speciali induccione verborum thematis preassumpto- 
rum, illorum videlicet: Hoc bibę, quod bos sis, duo considero, que in ipsis innu- 
untur: primum est utilis vestri et quasi tocius cleri ammonicio, secundum est am- 
monicionis eiusdem quasi cause finalis expressio. Primum tangitur, cum dicitur: 
Hoc bibe. Secundum intelligitur in eo, quod subinfertur, scilicet: quod bos sis.

Primum patet sic. Hec est ammonicio utilis, que est pro perfeccione illorum, 
qui amm onentur seu hortantur, sed ammonicio in verbis thematis tacta est vestri 
ymmo quasi tocius cleri perfectiva, igitur est utilis. M inor sic declaratur: Cum enim 
clerici et presbiteri, qui ad decantanda divina officia sunt deputati, teneantur de 
iure sibi procurare, quod ea, que legunt seu cantant, voce alta et non rauca seu

• Zob. rkps 2210, k. 131 v—132.
'  Patrologia Latina T. 77, szp. 49 i n.

10 H o ra t i u s ,  Ars poetiea, w. 335.
B iu le ty n  B ib lio tek i JagieU oA skleJ 5
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bassa pronuncciarent, ąuatenus ab auditoribus divinis astantibus clarius intelli- 
gerentur, prout dicitur nonagesima secunda distinccione in glosa capituli Can- 
tantes et psallentes etc., videtur, quod remedium ipsos perficiens ad hoc videlicet, 
quod alte cantarent et lecta clare pronunciarent, non sit melius et efficacius, quam 
potus noster terrestris, qui pro presenti nos videtur salutare et ad quem bibendum 
laucius hortam ur ammonicione nunc premissa. Istud videtur esse notum ex isto 
[k. 46 v], quia potus noster communis, scilicet cervisia, per aque commercium et 
habundancie ipsius quantitatem ling[uam] bibencium cum palato ac guttura lar- 
gius humectando ipsos videlicet clericos biben[tes] ad vocum resonanciam reddit 
aliis apciores, cuius racio pendet ex h o c : si enim humoris sufficiencia cantare volen- 
tibus deesset, clare resonancie sonoritas eisdem non adesset, sicud patet suflicienter 
per Hugonem in Dydascalicon sic di[centem]: „Musica a moys, id est aqua voca- 
bulum sumpsit, quia nulla eufonia [id] est bona sonoritas si sine humore fiat“ 11 ■ 
E t racione istius apparet dixisse Ovidius in lib[ro] De arte amandi: „Qui bibit, 
arte bibat“ 12 id est pro arte scilicet cantandi cum vocis sonori[tate]. Ceterum quia 
dicitur in distinccione preallegata videlicet LXXXXXII in glosa capituli predicti, 
quod clerici possunt licite linire guttura et fauces, ut melius cantarent et pronun- 
[ciarent] scilicet ad laudem Dei, non gratia laudis consequende. Sed quia potus 
regni nostri commu[nis], coram vobis personaliter nunc comparens, quandam  unctu- 
ositatem ad liniendum in se continet, quam ex virtute cereris sibi attraxit, sequitur 
quod in lingwis et arter[iis] bibencium non solum potest efficere resonanciam altis- 
sonam per humorem aqueum, [ut] prefertur, verum eciam melodiam dulcissonam 
per sui unctuositatem seu pingw[edinem] cereris melius potest dare et per con- 
sequens utiliter dicebatur ad quemlibet vestrum singula[riter] in ammonicione 
premissa hortative: Hoc bibę, videlicet quod tibi nunc temporis propin[atur]. Et ne 
videamini protervientes seu contumaces per inobedienciam ammonicioni predicte 
dissenciendo, sed pocius per obtemperanciam michi humiliter obsequendo, quilibet 
vestrum cum execucione operis istud faciat notum dicens statim ad clientulum: 
Infund[e et] da michi potum. Et hoc de primo.

Dixi secundum, quod in verbis thematis tangebatur, est premisse ammoni- 
cionis quasi finalis cause expressio in [themate] videlicet cum dictur: ąuod bos sis. 
Hoc taliter declaratur: finis enim quam plurimorum inportune et multum biben
cium esse videtur in potacionibus, quod boves efficiantur. Istud patet, plures nam- 
que bibencium propter hoc laucius videntur bibere, quatenus bovizare possent 
commodose, sicud patet in nonnullis, [qui] post targam bibicionem thabernas 
exeundo seu in eisdem residendo proprietates vaccarum bo[vum]ve exercere sepius 
consveverunt, vociferantes clamorose: hu, hu, mu, mu, bu, bu. Sed quia iuxta 
regulas loycorum veridicorumque philozophancium arguendo a posterior[i] ex re
rum proprietatibus ipsarum essencie arguuntur dicendo: Hic ridet, igitur est homo. 
Hic hinnit, [igitur] equus etc., sequitur, quod ex proprietatibus vaccarum seu bovum 
vacce bovesque rectissime arg[uuntur], sic scilicet, hic mugit sicud vacca, seu boat

11 Patrologia Lat Ina. T. 176, szp. 755.
11 O v id iu s , Ars am. II, w. 506.
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ut bos, igitur est vacca vel bos. Ergo qui pos[t] bibicionem, ad quam precedens 
ammonicio hortatur, sic faciunt, videlicet mugiunt vel boant, recte et merito dici 
Possunt vacce vel boves, pocius a masculino tamquam a digniori [sexu] boves uni- 
versaliter appellando. Ceterum hec pars secunda nostri thematis eciam potest 
Patere ex alio v[ocabulo]. Quia sancta mater ecclesia cantando publice profite- 
bir, quod gloria divinitatis beate scilicet P[atris] et Filii et Spiritus sancti reboat 
Jn universo mundo, quod non aliter contingere videtur nisi ex resonando ex ore 
cleri eandem gloriam boantis ad laudes Deo decanta[ndas] deputati, merito quili- 
bet de numero talium clericorum, quales eciam vos filioli mei estis, arguendo ex 
boatu tanquam  a  proprio bovis et propter humilitatis paciencieque virtutem, quam 
quilibet sic boancium tenetur habere, bos poterit nuncupari. Et istud debet esse 
quasi causa finalis bibicionis in clero, ad quam prima pars thematis vos hort[atur]; 
tk. 47] patet propter hoc enim: quilibet vestrum filioli mei aliorumque precipue 
et finaliter quasi debet bibere pro virium suarum confortacione, seu restauracione, 
guttur humectando et fauces liniendo quatenus laudes Deo debitas, vocis altisono 
cum cordis iubilo, non arroganter vocem crispando propter vanam gloriam, nec 
discorditer submissus per irracundiam, sed imitando humilitatem ac pacienciam 
Salvatoris nostri, qui „tanquam  bos ad occisionem, propheta testante, ducebatur“ , 
[cf. Act. 8, 32], possetis meritorrie decantare. Nec tamen sacerdotali seu clericali 
dignitati derogari poterit ex hoc [vel] racione cuiusdam similitudinis in actu pre- 
senti [ad] boves, seu hoc nomine appellantur, cum sancta mater ecclesia de beato 
Luca sacri evangelii exaratore, cuiusąue nostrum excellenciore, idem senciens 
dicat: Lucas bos est in figura etc. Verum quia dicit beatus Augustinus, quod „apo
stoli auditoribus admirantibus doctrinam suam condelectabantur non aviditate 
consequende laudis sed karitate virtutis seminande“, prout translative habetur 
XXXII q. IIII capitulo O biciuntur13 [qua] propter ego, qui iam ex labore pre- 
senti per humoris de ore meo evaporacionem raucitate prepeditus, auditui vestro 
vocis mee grossicie nauseam generare videor, ut per vocis mee dulcedinem circa 
cetera in posterum pronunciando vobis condelectarer pro humoris restauracione 
in lingwa mea deperditi, subiungendo dico stanti ibi tanquam  meo amico:

Nunc noli tardare in cypho potum  michi dare,
U t ebibam plenum evitans inde venenum.

Et hoc pro indulgenciarum munere vobis exemplum petendi similiter derelinquo.

2

W rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 2151, pochodzącym z ok. 1420 r., a na
leżącym do Andrzeja z Buku, późniejszego profesora Uniwersytetu Krakowskiego, 
zachowały się dwie wersje tzw. kazania De nichilo. Kodeks zawiera mowy uni
wersyteckie, kazania i kwestie teologiczne oraz drobne traktaty. Kazania De ni- 
chilo, średniowieczny „bigos literacki11, układano dla ówczesnych ludzi dobrze

** Decretum Gratiani, c. 32, q. 4, c. 7 gdzie „veritatis“ zamiast „virtutis“,

5*
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osłuchanych i oczytanych w Biblii™. Jest to zbiór humorystycznych nonsensów, 
które wynikają z poukładanych w przypadkowym porządku popularnych cytatów 
prawie wyłącznie z Pisma św. Autorzy nie zadawali sobie nawet trudu, żeby uzgodnić 
je ze sobą. Wprowadzali fikcyjnych autorów, fikcyjne osoby itp. Powstawały z tego 
bezsens i bzdura, zakrawające czasem nawet na bluźnierstwo, z których chętnie 
śmiano się w czasie studenckich, czy waganckich zabaw. Dwa takie kazania wydał 
W. W atenbach15. W wydaniu tym można znaleźć niektóre cytaty, występujące 
w omawianych kazaniach De nichilo.

a

[K. 24v:] De nichilo nichil fit et nichil mihi venit, Rebinheth 5t0 capitulo, qua- 
terno 20°, folio corrupto, capitulo nullo. Sicud scribit populo in Actibus apostolorum 
de floreno in curia Romana, quod „sine ipso factum est nichil“ [Joann, 1, 3]. Unde 
Aristoteles Super Lucam : „Elyas venit in scripta“ [cf. Marc. 9, 12] „et non erat ei 
vox neque sensus“ [cf. 4. Reg. 4, 31] et dixit ad eum: „Mentiris: puer meus vivit, 
tuus autem mortuus est“ [3, Reg. 3, 22]. „Erat enim ventus contrarius eis“ valde 
[Matth. 14, 24] „et amputavit ei auriculam eius dextram“ [Luc. 22, 50] „dicens: 
Arnice, non facio tibi iniuriam“ [Matth. 20, 13]. „Fecitque ei convivium magnum“ 
[Luc. 5, 29], ita u t „a planta pedis usque ad verticem capitis non est inventa in eo 
sanitas“ [Zs. 1, 6]. Unde Apostolus in X° Phisicorum: „Si inimicus tuus esurierit" 
[Rom. 12, 20], appone ei „lignum et lapidem“ [cf. Deut. 29, 17], „si sitit“ [Rom. 
12, 20], appone pirem cum cinere. „In hiis enim duobus mandatis tota lex pen- 
det et prophete“ [cf. Matth. 22, 40]. Sed quid in hiis m oror? „Regina Saba venit 
de finibus terre audire sapienciam Salomonisa“ [cf. Matth. 12, 42], „Et ascendit 
in arborem siccomorum, ut videret illum“ [cf. Luc. 19, 4]. Erat enim pulcra nimis 
facie et venusto aspectu, virgo decora, „super qua nullus hominum sedit“ , [Marc. 
11, 2] nisi centum 40,a quattuor milia „ex omni nacione, que sub celo est“ [Act. 2, 5]. 
Et dixit ad illam : „tolle grabatum tuum et ambula“ [Marc. 2, 9]. „Piscatores autem 
descenderant et lavabant recia“ [Luc. 5, 2] „super montes Gelboe, ubi nec ros nec 
pluvia descendit" [cf. 2. Reg. 1, 21]. „Et concluserunt multitudinem piscium, ut 
pene rethe rumperetur“ [cf. Luc. 5, 6]. Marcus vero ad eos venit „super nube can- 
dida“ [cf. Apoc. 14, 14] „ianuis clausis“ [Joann. 20, 26] et „dixit eis: Pueri habetis 
hic, quid manducetur. A t illi optulerunt ei“ [cf. Luc. 24, 41] „paraliticum in lecto 
iacentem“ [Matth. 9, 2] „et manducaverunt omnes“ [Luc. 9, 17] et dixerunt: „Potuit 
istud venumdari multo et dari pauperibus“ [Matth. 26, 9]. Judas vero Scariota 
dixit ad eam: „Nemo te condempnavit, mulier“ [Joann. 8, 10] et illa: „Domine, ut 
videam“ [Luc. 18, 41]. „Illi autem constituerunt ei triginta argenteos pro eo“ [Matth. 
26, 15], quod saduceus esset „sicud et omnes patres nostri“ [cf. Jer. 44, 17]. Unde 
Socrates, Genesis 4to: Si pater tuus iustus fuerit, „erue sibi oculum“ [cf. Matth. 5, 29],

14 P. L e h m a n n , Die Parodie im Mittelalter. Stuttgart 1963, s. 179.
14 Geistliche Scherze des Mittelalters. „Anzeiger fur Kunde der deutschen Vorzeit“ XIV, 1867, s. 342— 

343, XV, 1868, s. 1(3-11.
a „ Zabulonis" na marg.
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»si sit simplex“ [cf. M atth. 6, 22], aufer et reliąuum et „ąuicumąue perseveraverit 
usąue in finem“ [cf. Matth. 10, 22], frange sibi pedes. Dicit ei Salomon: „Domine 
°on tantum  pedes, sed manus et caput“ [Joann. 13, 9] et corpus totum. „Hec fac 
et vives“ [Luc. 10, 28] „et circa horam  nonam exclamavit: nichil voce magna di
cens [Matth. 27, 46] „Saule, Saule, quid me persequeris“ [Act. 26, 14], at ille dixit 
ei: „Pacienciam habe in me et omnia reddam tibi“ [Matth. 18, 26]. „Yeniens autem 
Nicodemus“ [cf. Joann. 19, 39] „dabat ei alapas“ [Joann. 19, 3] dicens: „Amen, 
amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso“ [Luc. 23, 43], „ibi erit fletus et stridor 
dencium“ [Matth. 8, 12] Unde prima ad Corinthios X X °  Socrates: „Dimitte me, 
aurora est“ . [cf. Gen. 32, 26] Qui dixit ei: „Si non vis calvi, fugias consorcia calvi“ 16 
et addidit: „Non dimittam, nisi benedixeris mihi“ [Gen. 32, 26] et „suspendit eum 
in patibulo“ [cf. Jos. 8, 29] dicens ei: „Arnice, ascende superius et erit tibi gloria 
coram simul discumbentibus“ [cf. Luc. 14, 10]. „Unus autem ex illis“ [Luc. 17, 15] 
»levavit vocem suam“ [Act. 2, 14] et dixit: „Quid vultis mihi dare et ego eum vobis 
tradam “ [Matth. 26, 15] et dixit: „Hii sunt sermones, quos locutus sum vobis dum 
adhuc essem vobiscum“ [cf. Luc. 24, 44]. Et respondit ludas: „Calcea te caligas 
tuas“ [Act. 12, 8], quod in combustum cognovimus. „M anducaverunt autem omnes 
et saturati sunt nimis“ [cf. Marc. 6, 42] ita, ut unus ex eis non remansit, qui „de- 
scenderunt quasi plumbum in profundum “ [Ex. 15, 5]. „Adhuc habeo multa vobis 
dicere, sed non potestis audire“ [cf. Joann. 16, 12]. Venietis autem, „ubi nec ros 
nec pluvia super vos descendat“ [cf. 2. Reg. 1, 21], quod vobis prestet, qui sine 
fine regnat.

b

[k. 25] „Si oculus tuus fuerit simplex“ [Matth. 6, 22], „totum corpus tuum tene- 
brosum erit“ [Matth. 6, 23], scribit Seneca nullogesimo Psalmo, tercio quaterno, 
folio corrupto, capitulo nullo. Pro istius thematis aliquali introductione utor brevi 
tali questione: Utrum in olla lignea melius buliuntur cibaria quam in pera ignea? 
Servatur tunica chimere rubea. Et videtur, quod sic, quia transivi proversus et inveni 
oculum, pistavi eum in populo, ergo in olla lignea melius buliuntur cibaria quam 
in pera ignea. Servatur tunica chimere rubea, consequencia est nota, quia arguitur 
a circulo ad maccella, sed quid m oror in hiis. „Regina austri venit de finibus terre 
haurire aquas Salomonis“ [cf. Matth. 12, 42] de monte umbroso et condenso, 
„ubi nec ros, nec descendit pluvia“ [cf. 2. Reg. 1, 21]. Erat enim pulcra facie nimis 
et venusto aspectu „sicut equus et mulus“ [Pr. 31, 9] et virgo decora „amicta lu- 
mine“ [Pr. 103, 2] sicud „nox caligineo splendore“ [cf. Am. 3, 4] in Egipto in die- 
bus Pharaonis regis Egipti, pudica et casta sicud „aper in silva“ [Pr. 79, 14] „super 
qua nullus sedit“, [cf. Marc. 11,2] nisi in Ramis Palmarum „turba multa“ [Marc. 3, 7] 
et in vigilia Ascensionis omnes gentes, sicut scribit Therencius in Actibus aposto- 
lorum de floreno Romano, sine quo nullus potest esse clarus dicens in hec verbab:

“  Średniowieczne przysłowie, zob. H. W a lth e r , Lateinische SprlchwSrter undSentenzen. T. 4. Gflttin- 
gen 1966, nr 28759.

b „barba" w rkpsie
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„Exhibete membra vestra servire iniąuitati ad iniquitatem“ [Rom. 6, 19]. „Si inimi- 
cus tuus esurierit“ [Rom. 12, 20] appone ei et „aspidem et basiliscum“ [cf. Ps. 90, 13], 
„si sitit“ [Rom. 12, 20] „erue sibi ocuIum“ [cf. M atth. 5, 29] et si „perseveraverit 
pulsans“ [Act. 12, 16] aufer et relinąuum. Et si „pater tuus vel mater tua dilexerint 
te“ [cf. Matth. 10, 37] fiant tibi „sicud ethnicus et publicanus“ [Matth. 18, 17] „in 
hiis enim nulla lex pendet et prophete“ [cf. M atth. 22, 40]. „Si frater tuus pecca- 
verit contra te“ [cf. Matth. 18, 15], frange sibi pedes. „Dicit ei Petrus: Domine 
non tantum  pedes, sed manus et caput“ [Joann. 13, 9] et corpus totum. „Yenit 
Ihesus circa nonam noctis horam  ambulans supra mare“ [cf. Matth. 14, 25] ad 
discipulos at illi „contristati sunt nimis et ceperunt singuli dicere: N unąuid ego 
sum, Domine ?“ [cf. Matth. 26, 22],

3

Nieznaną ręką z czwartej ćwierci XV w. wpisano na niezapisanej karcie 170v 
rękopisu 724 Biblioteki Jagiellońskiej mowę do beana. Sam rękopis zawiera Fran
ciszka Petrarki De remediis utriusąue fortunę i Rerum familiarium libri X II—X X IV .

Nowo kreowanego scholara uważano za stworzenie poślednie, niegodne obco
wania ze starszymi studentami. Przypisywano mu różne zwierzęce właściwości. 
Czekał go więc nieprzyjemny zwyczaj „depositio beanie“ zwany po polsku otrzęsi
nami, które miały symbolizować zrzucenie tych dawnych grubych obyczajów przez 
beana, a przeobrażenie się w prawdziwego studenta17. Obrzęd ten przypominał 
przyjęcie do cechu. Odbywał się w bursach, karczmach, a nawet domach profe
sorów. Scenerię i przebieg otrzęsin przedstawiają ryciny i opisy. Delikwenta prze
branego za osła ociosywano, piłowano, czesano przy pomocy dłuta, hebla, piły, 
grzebienia i innych narzędzi bardzo dużych rozmiarów. Oblewano go wodą. Depo
zytorowie wymyślali różne sposoby dokuczania beanom, aby zapewnić jak  najlepszą 
zabawę zebranym widzom. N a koniec zmuszano go do fundowania. W ten sposób 
bean wkupywał się w szeregi studentów. Zwyczaj ten — jak  potwierdzają źródła — 
istniał także na Uniwersytecie Krakowskim. N a przełomie XV i XVI w. przybrał 
takie niepożądane kształty, że uchwałą Uniwersytetu został w r. 1511 zniesiony18.

W ramy obrzędu otrzęsin wchodziły także mowy, w których tak lubowali się 
ludzie związani ze średniowiecznym uniwersytetem. Odnalezioną mowę wygłosił 
zapewne depozytor. Beana nazywa on dzikim zwierzęciem, interpretując etymo
logicznie słowo beanus jako dziki osioł — bestialis asinus. Kpiąc i wyśmiewając 
się z beana charakteryzuje go jako człowieka nie znającego najelementarniejszych 
nawet zasad współżycia z ludźmi i odznaczającego się najgrubszymi obyczajami. 
Same w nim wady. Nie ma żadnego honoru, ani wstydu. Nie umie zachować się 
przy stole, na ulicy, ani w rozmowie. W zakończeniu mówca zwraca się do beana, 
aby prosił mistrzów, bakalarzy i studentów, żeby zdjęli zeń starego człowieka,

17 J. P ta ś n ik , Życie żaków krakowskich. Lwów 1931, s. 96— 109.
18 K. M o raw sk i, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 2. Kraków 1900, s. 329—330.
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a oblekli go w nowego. Po czym właśnie przemawiał bean, skoro w rękopisie za
pisano, że bean mówi kolektę.

Mówca opisując brak obycia i wychowania u beana nie szczędzi odpowiednich 
szczegółów, wskutek czego mowa jest dosyć wulgarna. Świadczy jednak o atm o
sferze w jakiej odbywały się otrzęsiny i inne zabawy studenckie, dużej swobodzie 
Wypowiadania się i rodzaju dowcipu, w którym gustowali żacy, choć na pewno 
nie wszyscy. Ponieważ zaś nie znamy dotychczas żadnych tekstów tego rodzaju, 
Podajemy ją  w całości.

[K. 170 v :] O indomitum animal beanus! M orum inops, expers omnino vir- 
tutis, viciorum olet pluralitate. Est adeo inmundum, quod fedis suis condicionibus 
brutalem magis quam humanam videtur habere naturam. Ostendit[tur] a nominis 
interpretacione, quid illius valeat condicio. Dicitur enim beanus, quasi bestialis 
asinus. Vere perfecte asinus dicitur, quia tediosus in conversacionibus, rudis in 
ttoribus, in omnibusque agendis reperitur grossissimus. Non in eo racionis inge- 
niositas, sed sensualitatis ad omne malum procliva perversitas dominatur. Ista 
semper dirigitur, qua non tantum in moris imo eciam in naturę vicia labitur sepius. 
Que pudenda natura Iocis secretis tradit, ea beanus, raro mingens in angulo, aliis 
claram in lucern exponit. Inficit multociens suis ventositatibus aerem falsigraphum 
committendo. Facit hoc eo crebrius, quo magis aliorum iungitur consorcio. Nulla 
aput beanum reverencia, nullus honor, sed dedecus et pudor omnis. Ad mensam 
cum residet, fedis manibus, quibus in excipiendis podicis feditatibus podisci loco 
utitur, panem capere non veretur. Adungit digitorum articulos ciborum pingwedine, 
qua luto digitis inherenti comixta, manus squalide redduntur, commensalibus 
nauseam inducentes. Lingere solet coclear vel Epicureorum vel pigrorum morem 
gerens: hi hoc faciunt, ut illud non lavent, illi autem ne aliquid suavis in cocleare 
relinquant. Potum dum sumit, notabilem semper partem in labiis reservat, que 
aliis rerum gestarum historias tractantibus continue sugit, putans in potus suavi- 
tate se habere partem felicitatis. Cum est in plateis, caput semper habet inquietum 
huc illuc oculos vertens petulantes. Aliis cum loquitur, mitram in manibus circum- 
movet, alium cum audit loquentem, labia mordet, pedibus strepit; sicque in omnibus 
se prebet inconstantem aliisque displicibilem. Nullum reveretur, putat [se] antecel- 
lere aliis et nescit, quia aliis omnibus despectus est, vix unius quadrantis ponderans 
valorem. Surge ergo, piger, et pete veniam, pete a maiistris, baccalariis et studen- 
tibus, ut veterem hominem exuentes, novum tibi induant. Hic beanus dicit collectam.

Tak przedstawiają się odnalezione przeze mnie żartobliwe teksty łacińskiej 
prozy żakowsko-waganckiej. Nie pozbawione są humoru i swoistego dowcipu. 
Poza tym stanowią drobny przyczynek do historii kultury, gdyż z nich właśnie 
wyrosła literatura wagancka XVI w. w języku ojczystym. Trudne są one do od
nalezienia, gdyż kryją się w kodeksach o poważnej treści19.

19 Już w czasie druku niniejszego artykułu natrafiłam na parodię żywotu świętego: Vita beallsslml 
et gloriosissimi Neminis patroni fratrum Neminitarum. BJ rkps 1280, k. 137—138.



72

TROIS MONUMENTS DE LA PROSE DES ĆCOLIERS 
DANS LES MANUSCRITS DE LA BIBLI0THEQUE JAGELLONNE

r E s u m E

La production litteraire des ćcoliers du Moyen Age appartient aux phćnomćnes extrćmement intćres- 
sants pour 1'historien de la culture et des moeurs. Puisąue la majoritć des diverses chansons, vers et textes 
en prose, recites pendant les jeux et les spectacles, ont certainement disparu, d’autant plus prćcieux sont 
les restes du folklore estudiantin. En preparant la listę des discours universitaires cracoviens, j ’ai rencontre 
deux parodies de sermon: le sermon de l’eveque des adolescents Hoc bibę, quod bos sis (manuscrit 2192. 
pp. 46—47) et le sermon De nihilo (manuscrit 2151, pp. 24 v—25), ainsi que le discours, adressć au bćan 
(manuscrit 724, p. 176v), que je publie dans cet article.
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