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JÓZEF MAJCHRZAK 

KODEK� MIKOŁAJA Z KOŹLA / 
I ZA WARTE W NIM ELEMENTY FOLKLORYSTYCZNO-MUZYCZNE 

Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego przechowuje pod sygn. I.Q.466 
151-kartkowy rękopiśmienny kodeks datowany - ja'k to wynika z jego

treści - na lata 1414-1423. Napisany jest na papierze czerpanym formatu
in quarto o wymiarach 2l 1/2 X 151/2 cm, zeszyty i oprawiony w· dwie deski
obciągnięte białą gładką Śkórą bez ozdób, spięte metalową klamrą. Orygi
nalną oprawę, ze względu n·a . znaczne zniszczenia, zastąpiono obecnie
nową. Mimo wpisania w nim przez autora sporo gl,os i tekstów w językach
narodowych niemieckim, czeskim i polskim, w zasadzie pozostaje on
kodeksem łacińskim. Władysław Nehring podaje, iż w katalogach manu:. 

skryptów potraktowany jest jako „Varia collectanea theologica" 1_ Takie
stanowisko podziela też Willi Gober w swoim katalogu rękopisów śr,ed
niowiecznych, wskazując jednocześnie na brak 20 początkowych kart i po_
jednej po kartach 39 i 42. A zatem stan obecny wynosi 151 kart 2

• 

W takie ześzyty podręczne, o znacznej zawartości 'kart i trwałej opra
wie, wyposażały klasztory swoich braci udających się na dłuższe wędrów
ki misyjno-kaznodziejskie. Ponieważ w XV w. papier, importowany czę
sto aż z Włoch, był wciąż jeszcze w wysokiej cenie, przeto taka książka 
po jej zapisaniu podlegała zwrotowi, aby mogli z niej korzy,stać wszyscy 
bracia w konwencie. W ten sposób wzlrogacano też księgozbiory w kla
s�rnych librariach. Ponadto założyciel zakonu franciszkanów przeciwny 
był prywatnemu posiadaniu książek przez braci. O podobnej treści było 
wydane zarządzenie papieża Grzegorza IX (pont. 1227-1241) w dekreta
łach z 1230 r., w którym powiedział: ,,wszystkie książki łącznie z książ-

1 W. Ne h r i n g, Die ćechische Eintragungen in einer Breslauer H andschrift

(Archiv fur Slavische Philologie, t. XV, 18�'3, s. 5!24). 
2 Willi Gi:iber, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Akc. 

1967, KN 12, t. xvn, s. 330-3415. Katalog składa się z 26 tomów. Opracowany był 
w ,okres/e międzywojer.mym. Pisany częściowo maszyną. Cytaty łacińskie oznaczone 
są czerwonym atramentem. Katalog, przygotowany do celów wydawniczych, opra
cowany jest głównie przez Józefa Klappera pod redakcją Willi Gi:ibera, a w źródłach 
cytowany jest pod nazwiskiem tego ostatniego. 
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stąd w lwdeksie szereg informacji na ten temat. Np. jako gorliwy fran
ciszkanin wyraził w liście do kustosza oburzenie w związku ze skandalem 
w krakowskim konwencie klarysek. Tam bowiem podczas uroczystych 
obłóczyn zakonnic bawiono się hucznie wraz z zakonnikami do późnych 
godzin nocnych. Wywołało to pow,szechne oburzenie, toteż burmistrz 
w towarzystwie biskupa i uzbrojonej straży miejskiej wyważył bramę 
klasztoru. Z teg,o okresu (1417 r.) pochodzi również notatka, . w której 
Mikołaj donosi kustoszowi w Opolu o gorszących stosunkach panujących 
w konwencie w Głogówku, gdyż z powodu pijaństwa doszło tam niemal 
do podpalenia klasztoru (k. 3a). 

Cennym fragmentem kodeksu są kazania, z których możemy wnosić 
o postawie autora wobec ówczesnych prądów filozoficznych i teologicz
nych oraz zjawisk kulturalnych, społecznych i obyczajów. kazania, jak
również inne zapisy, wskazują na głęboką erudycję Mikołaja, przede
wszy,stkim na dobrą znajomość literattiry teologicznej, w tym Ojców
kościoła 16, a także poezji i innych dziedzin. Ale poza tymi źródłami, które
były dla niego wykładnią w kwestiach teologicznych i apologetycznych
oraz moralno-obyczajowych, wykazał w codzi,ennych kontaktach z ludem
znakomitą umiejętność wnikliwej obserwacji życia. W licznych kaza
niach - szczególny nurt pisarstwa - traktatach, kontempla,cjach mi
stycznych i komentarzach Pisma św. boscy bohaterowie personifikowani
są jako siły panujące i kierujące prawami wszechświata oraz przyrody,
ludzie zaś uzależnieni są od tych sil, tocząc odwieczny bój z podstępnymi
żywiołami natury i ślepymi instynktami materii. '.Taka postawa świato
poglądowa była charakterystyczna dla pewnych sfer umysłowych w śred
niowieczu i taką reprezentował Mikołaj z Koźla. Na tym tle wyrósł jego
negatywny stosunek do postępowego ruchu husyckiego, co wyrnziło się
np. w zapisie na .karcie 11b: ,,Machmet paganos in fide fecit prophanos,
Talmuth Jude06, sed Hus infecit bohem0s", jak również w znajdującej
się na k. 35a przydługiej pieśni antyhusyckiej nawołującej wiernych do
odwrócenia umysłów i dusz ,od błędów (por. ryc. 2) 17_ Nawołując do zwal-

1G J. K 1 a p  p e r, Kirchliches Leben in Oberschlesien vor 500 Jahren. Bruder

Nikolaus von Kosel (Aus Oberschlesiens Vergangenheit und Gegenwart, 1922, z. 2, 
s. 6-7). Z zapisanych kazań na kartach 52a-56b wynika, iź Mikołaj znał pisma

. i traktaty takich autorów, jak: Grzegorz IX, św. Augustyn, Teodor, Mikołaj z Lyry,
Boecjusz, Remigiusz, Euzebiusz, Hugon z St. Viktor, Bernard, Cyprian, Orygenes, 
Izydor, Hieronim, Pliniusz, Anastazy, Fulgentiusz, Innocenty III, Cassian, Jan z Da
maszku, Jan z Garlandii, Synodiusz, Guidon z Arezzo, a dalej mówi Klapper: ,,alles 
im bunten Wechsel, so zeugt das nur von dem guten Griff, den er bei der Wahl 
seiner Vorlage getan hat, nicht aber von eigener Einsicht in diese Grundwerke 
mittelalterlicher Theologi:e und weltlicher Gelehrsamkeit". 

17 S. K ·O 1 b u s  z e  w s k i, Herezje kanonika Jędrzeja Galki, Wrocław-War
szawa-Kraków 1964, s. 7:1. Por. Z. Ne j e  d 1 y, Dejiny husitskeho zpevu, t. III, 
Praga 1955, s. 340. 
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czania nauki Husa, a�robował j€dnocześnie nieludzkie poczynania świętej 
Inkwizycji w walc€ z herezją i znajdował dla niej uza-sadni:enie w średnio
wiecznej doktrynie chrześcijański:ej. Zanotował między innymi informację 
o spaleniu Jana Husa na soborze w Konstancji w oktawę św. Piotra
1415 r. oraz dwóch jego wyznawców w dniu św. Piotra tegoż roku
w Ołomuńcu (k. 10b). W pięć lat później wpisał na tej samej karcie
notatkę o spaleniu w sabat Jedenastu Tysięcy Dziewic jeszcze jednego
wyznawcy Husa. Tematykę husycką porusza też zapisana przez Mikołaja
pieśń czeska (k. 28b), która relacjonuje o bójce mnichów z rzemieślnikami
(szewcami)-wyznawcami nauki Husa.

Assewczyt gsu zufaly 

n-aklaster w Bydzowye byehaly

chtyely fyc vkazati

mnychy zklastera wyhnati

tut gsu bili biti 1.
s.

Cytowane przykłady należą do XV-wiecznego z€społu pieśni husyc
kich, które były w owym czasie orężem walki ideologicznej dwóch obo
zów, katolickiego i husyckiego. Cechuje je pięciowierszowa budowa stro
ficzna, różnorodność rytmiczna i wersyfikacyjna. Najczęściej obsługiwane 
były przez jedną obiegową melodię. Jak podaje S. Kolbuszewski, posi:a
daly ją pieśni: Imber nunc, Omnes attendite, O svolanie pikhartske,

O svolanie Konstanske, Omnes christicolae, a także prawdopodobnie była 
tak śpiewana N emci jsu i A sevcit jsu zufali - wszystko pieśni z epoki 
husyckiej, ułożone przez kat9lików i przez husytów, dające niekiedy 
w formie wierszowanej wykład zasady, jak np. husycka pieśń o soborze 
w Konstancji (O svolanie Konstansk'e) 19, 

Kodeks Mikołaja z Koźla nie jest więc jednolitym traktatem, ale nosi 
wszelkie cechy notatnika dziennego z elementami pamiętnikarskimi i kro
nikarskimi, w którym przeplatają się w sposób barwny, jak w dawnych 
,,Silva rerum", sprawy odnoszące się do liturgii, nabożeństw, modlitw, 
hymnodii, psalmodii, sekwencji, oficjów, glosowanych kazań, perykop, 
apokryfów i przysłów łacińskich, obyczajowości kościelnej, reguł zakon
nych i życia codziennego w klasztorach, medycyny ludowej, fizjologii 
i higieny ciała, praktycznych rad życiowych w sensie formul, 
maksym, przepisów, zagadek i zaleceń, prawodawstwa wiejskiego, kronik 
wydarzeń historycznych (np. na karcie 10b podaje wiadomość o bitwie 
pod Azincourt z 1415 rr., w której zginęło 33 OOO żołnierzy - kwiat rycer..: · 
stwa feudalnego Francji) oraz opowieści hagiograficznej, jak legenda 

1s J. Fe i fa 1 i k, Untersuchungen ii.ber altbohmische Vers- und Heimkunst 

(Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie 

der Wissenschaften, t. XXXIX, Wien 1862, nr 15, s. 291-294). Autor cytuje całą 

pięśń w 17 zwrotkach. 
19 Ko 1 b u s  z e w  s k i, op. cit., s. 65. 



Ryc. 1. Modlitwy powszechne z kodeksu Mikołaja z Koźla, k. 151b
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Ryc. 2. Pierwsza zwrotka pieśni antyhusyckiej na podstawie: Z. Ne je d 1 y, Dejiny
husitskeho zpevu, t. III, Praga 1955, s. 340 
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Ryc. 3. Ręka Guidona z Arezzo - rysunek z kodeksu Mikołaja z Koźla, k. 144 



Ryc. 4. Początek Hoc est puLchrum Evangeiium z kodeksu Mikołaja z Koźla, k. 24a 



Ryc. 5. Najstarszy przekaz pieśni żakowskiej - zaczerniony atramentem. U dołu 

literowy zapis melodii 

Clicy jl na

,r pb.hJ
· chicja:łać mi tro�chy 

pan· nu ża - ło - wać : Die cbciatac mi 

J 
tro - chy dać nie 

dać, me- mu ko- ni- -� - waa, me-1.0u ko - ni o - �·•·
ialoo: mi, - - mu ko - ni o - 'WN . 

Ryc. 6. Frywolna pieśń żakowska - przekład muzyczny A. Dygacza 
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o św. Henryku i fragmenty z Gesta Romanorum. Notatnik ubarwiony·
jest ponadto przekazami muzycznymi z zakresu teorii (skale modalne,

- traktat Guidona z Arezzo - por. ryc. 3), a dalej tekstami pieśni kościel-
nych vJ. języku czeskim oraz wielogłosowymi kompozycjami liturgicznymi
w języku łacińskim: Hoc est pulchrum Evangelium utrzymana w trój
głosie organalnym (por. ryc. 4), Credo w stylu motetowym, O mestorum.

consolatrix z nazwiskiem nie znanego nam autora, ,,Magri Alberti lectoris
sabbatis diebus de bta virgine". W utworach tych Mikołaj nie wykracza
poza formy organum, gdyż jako prawowierny franciszkanin ściśle prze
strzegał zakazu papieża Jana XXII z 1324 r., usuwającego z liturgii wszel
ką wielogłosowość prócz organum. Podobne zakazy wydawały w tych
czasach lokalne synody oraz 'kapituły prowincjonalne i generalne różnych.
zakonów 20; toteż wrogi stosunek kościoła do nowej sztuki mensuralnej
objawiał się często w wystąpieniach kaznodziej<skich. Tak np. kronikarz.
opactwa w Głogowie krytykuje opata, że każe śpiewać „cantica mensu
ralia vel reccius theatralia" nawet w czasie nabożeństwa. Z krytyką nowej
muzyki występuje także w swoich kazaniach zakonnik augustiański z Ża-
gania Jan Hubner, który powiada: ,,Albowiem znajduje się dzisiaj,
w chórze kilku z nowej szkoły, którzy śpiewają po to, by bardziej podo
bać się ludziom niż Bogu. W swoim śpiewie okazują się nieprzyzwoici.
i swawolni: »Obsconi et lascivi«". W dalszym ciągu kazania Hubner zapy
tuje słuchaczy, skąd w kościele bierze się tylko „monstruosa cantica" ..
Muzyika ta wydaje mu się być podobna do rżenia koni i o zgrozo, czasem
nawet osiąga wysokość głosu kobiecego. Dodatkowe gesty i ·ruchy towa
rzyszące wykonaniu wywołują zdaniem żagańskiego kaznodziei wrażenie,
że znajdujemy się w teatrze, a nie w domu modlitwy 21. Wszystkie za
rzuty dotyczą rozpowszechniającej się w XV w. - mimo zakazów ko-
ściola - ,,Ars Nova" na Sląsku.

Liczne fragmenty kodeksu Mikołaja z.Koźla opierają się na wnikliwej 
obserwacji życia i codziennych kontaktach z ludem. Do takich należą 
m. in. kazania, 'którym .autor poświęca najwięcej miejsca. Były one bo
wiem - obok spowiedzi i katechizacji - najskuteczniejszym środkiem
oddziaływania na sferę emocjonalną ludzi, stanowiły również wykład

20 T. M a c  i e  j e w  s ki, Uwagi o wielogłosowej praktyce. Sprawozdanie-recenzja. 
z Musica Medii Aevi, pod red. Jerzego Morawskiego, Kraków 1968. t. II (Muzyka -

Kwart-alnik poświęc-ony historii i teorii muzyki, Hl68, nr 4, s. 96); tamże cytowane 

uchwały Kapituły Generalnej Cystersów, potępiające śpiew wielogłosowy, wyklu

czające. wprowadzenie wszelkich nowości, zdobyczy Ars Nova itp. z lat: 1258, ,130.2,. 

13.20 i 1437. Zob. też J. ,M o r a w s  k i, Polska liryka muzyczna w średniowieczu,. 
Warszawa 1'973, przyp. 248, oraz C a n i v e z, Statuta Capitulorum Generaiium. 
Ordines Cisterciensium, t. I, Louvain 1'952, nr 31, s. 472. 

21 K. M u  s i o ł , Rozwój śiąskiej muzyki artystycznej - od średniowiecza do 
klasycyzmu (Tradycje śląskiej kultury muzycznej - J. Elsner a polska kultura 

muzyczna XIX wieku, Katowice-Grodków 1977, nr 4, s. 13); zob. też F. Fe 1 d

m a n n, Musik und Musikpflege im mittelaiterlichen Schlesien, Wrocław 1938, s. 1'25. 
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zasad ewangelicznych oraz idei teologicznych i moralnych. W tekstach 
kazań wykorzystywał szeroko literaturę ludową. W kazaniu o tańcL, 
(k. 83ab) autor pisze, Ż·e „Corea ,est circulus, cuius centrum -est dyabolm,". 
Była to obiegowa formuła, skoro spotykamy ją również w zbiorze kaza1'i 
z XV w., pochodzących z klasztoru kanoników regularnych św. Augu
styna w Żaganiu. W kazaniach odpowiada też na różne wątpliwości, np. 
czy godzi się zaczynać liturgię wielkopiątkową wstępnym widowiskiem 
obrzędowym? Odpowiedź jest twierdząca - chodzi bowiem o . to, by 
wierni mieli należyte zrozumienie dla symboliki wydarzeń liturgicznych, 
jedr:ak baczyć należy, aby nie urządzano pochodów z maszkarami, lar
wami i przebierańcami (k. 16a). Na pytanie, czy nie ochrzczone przed· 
śmiercią dzieclw może być pochowane na ·C"mentarzu, odpowiada prze
cząco - może być pochowane tylko w chlewie lub na polu (k. 14b). We 
wskazówkach dla spowiedników mówi (k. 15b): ,,niektórzy komedianci 
wciąż mówią nieprzystojne słowa i przyczyniają ,się do pomnożenia przy-_ 
war i złośliwości panów. Tych należy potępić i odmawiać im Ciała Chry
stusowego. Są i inni komedianci, którzy grają na instrumentach muzycz
nych, i ci są dwojakiego rodzaju. Jedni włóczą się po karczmach, nie 
dbając o to, czy dobrze, czy źle postępują. I tym należy również odma
wiać Ciała Chrystusowego, albowiem są oni z kościoła wykluczeni. Dru
dzy przebywają na dworach królów lub książąt oraz zacnych obywateli 
i służą im do pokrzepienia umysłu i rozpogodzenia czoła, a tym należy 
udzielać Ciała Chrystuśowego, a pracę ich opłacać" 22• 

Autor poświęca też sporo miejsca rymowanym maksymom, aforyzmgm 
i zagadkom, np. na karcie 4a czytamy: ,,Filius esto dei ·Celeste bonum 
accipe gratis", na karcie 30b zapiisał zagadkę Sfinksa związaną z mitem 
Edypa: ,,Omnes narretis animal, quod sepe videt: De mane quadrupes, 
in die bipes, de se.ro tripes". Obiegowe. mak:symy wyrażające troskę 
o zdrnwie człowieka nie grzesziły nadmiarem wytworności, choćby dla
tego, że w większości wypadków ich tematem były funkcje pkiowe lub
organów trawienia 23 • 

. W kodeksie natrafiamy też często na przepisy lecznicze przypomina-

22 Karnawał dziadowski, Wybór i opracowanie S. Nyrkowski, wstęp J. Krzyża
nowski, _Warszawa 1'977, s. 1'5; por. J. Le w a ń s k i, Studia nad dramatem polskie

go Odrodzenia, Wrocław 1915'6, s. 15. 
23 Manuskrypt BUW, I. Q. 466, reguły zdrowotne: ,,Si vis perfecte, si: tu vis 

vivere recte, Disce parum bibere, sis procul a Venere. Si tibi serotina noceat 
potacio, vina hora matutina rebibas et erit medicina. Stercus et urina sunt medico 
fercula prima. !drops, quartana sunt medico scandala plana [k. 47a]. Si vitare 
velis morbos et vivere sanus. Non bibe, non sicięns, et non comede saturatus. Non 
retines minctum, ne cogas fortiter anum. Non ventrem striges, retines bombun 
veteranum. Quatuor ex vento veniunt in ventre retento. Spasmus, ydrops, colica, 
vertigo, quatuor ista [k. 48a]. Antiguo mare mingens pedit absque pudore. Mingere 
cum bumbis est res suavissima lumbis. Non cesset mingens, si rex precesserit yens 
[k. 48a]"; zob. J. K 1 a p  p er, op. cit., s. 20, przyp. 2. 
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jące słynną broszurę szkoły salernitańskiej De curanda valetudine 24
. 

! tak np. na karcie 150b mówi o właściwościach leczniczych jałowca (Ju
niperus communis): ,,siedem do dziesięciu jagód jałowca spożyte na czczo
,są pomocne na mózg, rozjaśniają gł,os, skutecznie wywołują wiatry,
wzmacniają żołądek, pomagają w trawieniu, mzpuszczają kamień, regulują
·czynności jelit, przeciwdziałają przeziębieniom, pomagają natychmiast
w chorobie nerek ... olejem jałowcowym dobrze jest nacierać ple.cy go
rączkującym, co powoduje rozgrzanie szpiku kostnego, poprawę oddechu,
.a także zapobiega dalszym komplikacjom". Wiara w skuteczność leczniczą
ziół czy owoców wsparta była ponadto uwarunkowaniami magicznymi,
zwłaszcza przy ich zbieraniu w pewnych określonych terminach. Dokład
na znajomość medycyny ludowej pozwala przypuszczać, że Mikołajowi -
skoro umiał puszczać kr,ew z żył (k. 43a) i stosować zabiegi oraz środki
lecznicze prze,ciw'lm skutkom ukąs:cenia wściekłego psa (k. 142a) - wy
padło nieraz w podróży pełnić doraźnie rolę medyka. Niektóre zapisy
z zakresu medycyny ludowej zachowały swą wartość po dzień dzisiejszy 25, 

bo zalecały umiar w jedzeniu, piciu i biesiadzie: ,,prima dies vene habean.t
moderimana cene" (k. 142a). W wielu zapisach Mikołaja zaznacza się po

. wolne odejście ,od ideału ascezy na rzecz afirmacji życia doczesnego, które
warunkuje przede wszystkim zdrowie; np. aby uniknąć gnuśności i cho
rób, zaleca się po obiedzie ruch, rankiem sp.acer w góry, w południe do
lasu (k. 48b). Mikołaja interesował też tajemniczy wpływ ciał niebieskich
na zdro,wie i powod�nie człowieka (k. 43a). W wyniku stałych kontak
tów z ludem zapoznał się z przepiJsami - jak byśmy to dziś powiedzieli -
agronomicznymi, które wyraża na karcie 40a następującym sformufowa
niem: ,,Siej zboże na Idziego, owies i jęczmień na Benedykta, konopie
na Urbana, len na Vitelona, a buraki na Kiliana". Będąc w Ołomuńcu
napisał glosowany wiersz zawierający 800. określeń leksykalnych pol
skich, cz.eskich i niemiecki,ch związanych z anatomią człowieka, z narzę
dziami domowymi, nazwami różnych zawodów, zwierząt, roślin i całego
otoczenia domowego (k. 4b-9a). Opisywał też cechy lwa, feniksa i ·go
łębia ('k. 4a). Wydaje się, że posłużył się tu alegoriami i chodziło mu
o symbole siły, odrodzenia i czystości. Mikołaj podawał też różnego ro
dzaju porady i przepisy, np. sposób sporządzenia inkaustu (k. 4a): · ,,Ad
incaustum faciendurri: Accipe mediam mensuram vini rubei et gallas
romanas unum lotonem et vitreoly unum lotonem et gumi arabicum 1;2 

lotonem et pone in vinum, primo gallas et gumi, fac deooquere videlicet
modicum, quod bulliat, deinde amove ab igne et impone vitreolum et

2 4  W Salerno pod Neapolem powstała w 1,1!50 r. sławna szkoła lekarska, z któ
rej wyszła broszura De curanda valetudine, przekazywana w "średniowieczu w licz
_nych odpisach. 

25 Vademecum fitoterapii, pod redakcją Z. Poło�skiego, wyd. 2, Warszawa 1956. 
O zastosowaniu jałowca s. 13,2. 

•
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valebit" 26
• Pomijając duży wybór wiernzowanych moralitetów, nie ma

jących bezpośredniego związku z folklorem, zatrzymamy się na pozycji 
szydnej, opowiadaniach i żartach, które chociaż nie zawsze budujące; 
obliczone były na wywołanie gromkiego śmiechu w gronie zaufanych 
przyjaciół. Taki repertuar wpisywał do nabożnej księgi może dlatego, aby 
korzystać z niego poza środowiskiem klasztornym

.o 
Należą do tego reper

tuaru 'dwa napastliwe wiersze, pisane w formie abecedariuszy, pochodzące 
niewątpliwie z kręgu waganckiej muzy, a zwrócone przeciwko biało
głowom (k. 32a). Podobne intencje pojawiają się w rymowanym kazaniu, 
w 'którym Mikołaj kpi z niedouczonych braci zakonnych - tak zw;nych 
laików - posługujących się kuchenną łaciną, pełną gramatycznych i lo
gicznych błędów (32b), jak również w metaforycznym opowiadaniu o mło
dym zakonniku, który ujrzawszy tańczące niewiasty zapytał opata -
co to jest? Kiedy usłys2Jał w odpowiedzi, że to gąski, zakonnik odrzekł -
opacie, daj mi taką gąskę! 

Z zanotowanego w kodeksie listu do współbrata wynika, że sam Mi
kołaj, mnich, płomienny kaznodzieja i polemista, wcal.e ni,e gardził przy
jemnościami doczesnymi 27

.· Nawiązując do poezji szydnej, warto przyto
czyć fragment wiersza, w 'którym wprawdzie w sposób przesadny, ale 
znamienny, opisuje dolę minoryty na Śląsku: 

Sermo noster audiatis 
Quod petimus, faciatis 
Quod vos Deus assumatis 
Ad celestem curiam. 

Podany tekst świadczy wymownie o bystrej spostrzegawczości autora,. 
umiejętności przekazywania swoich myśli w zgrabnej formie poetyckiej 
i o znakomitym opanowaniu łaciny, którą potrafił :honglować w sposób. 
prawdziwie mistrzowski 2s. Jego erudycja lingwistyczna wynikała niewąt
pliwie z założeń programowych konwentu w Głogówku, gdzie świadomie 
przygotowywano do pracy misyjnej duchownych utrakwistów. Taka po
trzeba wynikała też z życiowej konieczności przystosowania się do za
stanej sytuacji wymieszanego silnie obszaru językowego prowincji cze-

2s A. D y g  a c z, Rzeka Odra w polskiej pieśni ludowej. Studium folklory

styczne, Katowice 1119-58, s. 46. Autor pódaje tekst polski w tłumaczeniu L. Musioła:. 

,,Do sporządzenia inkaustu: Weźmij pół miarki czerwonego wina i włoskich gala

sówek jeden łut, a witriolu także jeden łut oraz gumy arabskiej 1/2 łuta i włóż do

wina, najpierw galasówki ,oraz gumę i gotuj na małym ogniu, tj. aż się bańki 

wrzątku ukażą, następnie odstaw od ognia i dodaj witriolu i będzie [inkaust] do
skonały". 

27 Manuskrypt BUW, I. Q. 466, k. 3a: ,,przybywaj tak szybko, jak tylko możesz, 
a jeśli masz dobre piwo, przywieź je ze sobą". 

2s K. iK a n ta k, Franciszkanie polscy, t. I, Kraków trn:37, s. 330.
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sko-polskiej. Te uwarunkowania wywołały też później spory o jego przy

należność narndową między Niemcami, Czechami i Polakami 29
. 

Najosobliwszą pozycją wśród wszystkich zapisów o charakterze fol

klorystycznym jest cantilena ihhonesta, swawolna pieśń żakowska, zano

towana nieco zmienionym piismem przez Mikołaja z Koźla lub oso'bę po

stronną - dla fartu lub z przekory - w Latach 1416-1417 na k!arciie 4a. 

Zapisów tego rodzaju zachowało .się bardzo niewiele, gdyż w owym cza

sie nikt nie troszczył się o utrwalenie i przekazywanie tego gatunku li

terackiego. Pisarz duchowny w zasadzie nie ut,rwalał pieśni świeckich, 

a jeśli mu się 1Jo przydarzyło, to Z!ażenowainy zialewał je atramentem lub czy

jaś pobożna ręka wyrywała pdkryte nimi karty. Zakazywały mu zresztą 

uprawiania świeckich pieśni statuty synodalne, a__:.duchowieństwu zakon

nemu ponadto r.eguły klasztorne. w· tej sytuacji trwały one przez jedno 

lub d_wa pokoleni!a i ginęły w niepamięci. Toteż z bujnej twórc2Jości mie

szczańskiej - nie mówiąc już o ludowej - ocalały tylko okruchy. Wspom

niana pieśń, zapisana prawdopodobnie w czasie pobytu Mik,olaj a w Oło

muńcu, należy dziś do unikalnych zabytków {por. ryc. 5). Z wyżej wy

mienionych przyczyn tekst pieśni 2Jostał całkowicie zaczerniony atramen

tem, tym ·bar,dziej że manuskrypt miał wrócić do klasztoru, co zresztą 

stało się po kilku latach. Pieśń - według analizy Krzyżanowskiego -

zbudowana jest z siedmiu zwrotek trójwi1erszoW!)'ch (7a + 7a + 6x), 

z których końcowy nie tworzy rymu. Jest to skarga młodzieńca na oporną 

pannę; pełno w niej nieprzyzwoitych aluzji, przesłoniętych wyrazami 

przyzwoitkami 30. Hoffmann - jak już wspomniano - nie zwrócił uwagi 
na interesujący nas erotyk; w czasach późniejszych ·zajęto się nim przede 
wszystkim od strony filologicznej. Tekst odczytał po raz pierwszy W. Wat

tenbach, wrocławski archiwista, mediewista i paleograf 31. Opublikował 

29 B a r  a n, op. cit., s. 145 i in. Klasztor w Gł,ogówku, założony w 112:64 r., jak 
zresztą i inne klasztory kustodii opols!dej, utrzymywał przez długi czas swego 
istnienia charakter polski. Natomiast franciszkanie kustodii wrocławskiej oderwali 
się bezprawnie od prowincji czesko-polskiej w 1260 r. i przyłączyli wraz z ośmiu 
podległymi konwentami Dolnego Śląska do prowincji saskiej; przyczyniło się to do · 
całkowitego zniemczenia tych klasztorów. Spotkało się to ze zdecydowanym pro
testem franciszkanów Czechów i Polaków oraz całego episkopatu polskiego. A zatem 
można wysunąć przypuszczenie, że Mikołaj urodz.ony w Koźlu i wychowany w Gło-. 
gówku miał wiele wspólnego z narodowością polską. Polski charakter konwentu 
w Głogówku potwierdzony jest ponadto w Urkundenbuch der Ku,stodien GoLdberg

und Bresiau 1240-1517 ,(Monumenta Germaniae franciskana, wyd. Reis·ch Chri
sog,onus O.F.M., t. I, Dusseldorf 1'9•1'7, s. 85). 

30 Słownik foLkLoru poLskiego, pod redakcją J. K r zyż a n o w s k i e g o, War
szawa 1965, s. 58, hasło: ,,Chcy na pannu żałować". 

31 Wilhelm Wattenbach, ur. 1819, zm. 1897 r., historyk, mediewista i paleograf,
współpracownik Monumenta Germaniae historica, archiwista Biblioteki Miejskiej 
we Wrocławiu, następnie profesor w Heidelbergu i Berlinie, autor szeregu prac 
historycznych, m. in. z zakresu paleografii łacińskiej. Por. EncykLopedia wiedzy

o książce, Wrocław 1971, s. 2442.
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cę paleograficzną transkrypcję Juliusz Feifalik. ;,chczyia napannu zalo
wacz nyechczalat my trochy dacz niemu kony ofsa. Mnych tyty panno 
bych był mal vmnet wissy tako . .. lnossik przybyedrzyczy. Fossy pano 
swyerzyczku przy sieczywa ... ratwiczku yako pyrwe było. Napissane 
perzynye damy sobye do wele pywa ymedu. Fozzy panno Lamnes ( ?) shle- . 
dawa kned wdnes gyesscze byc czal. A kterak mozye czal byczy d ... (dyz?) 
sem gy stacha (?) by . .. pirwe przybyehl. Mnysty pano bich slep wde

rzym ycz kyem wkerj wyszeme zagyche" 32. Wersję zwrotkową pieśni 
opublikował: wraz z krytycznym komentarzem Władysław Nehring 33. 

Chczy ią na pannu zalowacz, 
nyechczyalat my trochy dacz 
memu kony ofsa. 

Mnyssly ty, pa.nno, bych był mal, 
vmnet wissy iako czal 
nossyk przy byedrzyczy. 

Rossy, panno (sic), swyeczyczku 
przysuczywa dratwiczku, 
yako pyrwe było. 

Napissane perzynye 
damy sobye dowolye 
pywa ymedu, 

Rozzy, panno,· kohanecz, 
chledawa kned wynecz, 

gyeszcze lige czal. 
A ktorak (sic) mozye czal byczy, 
z ... sem gy starł kiczy, 
kto pirwe przybyehl. 

Mnysly pa-no (sic), bicJ.:i bil slep? 
wderzym ya kyem wkerz, 
wyszenu zagyecze. 

Niektórzy badacze uważali omawianą pieśń za źródło czeskie 34, inni

stali na stanowisku polskości zabytku as. Stroną muzyczną zabytku zajął 
się Adolf Dygacz 36, autor jedynej - jak dotąd - transkrypcji pieśni 

z notacji literowej, zwracając uwagę na występującą tu zasadę powtarza
nia jako charakterystyczną dla polskiego folkloru muzycznego (por. ryc. 

32 F e i  f a 1 i k, op. cit., s. 703. 
33 N e  h r i n g, op. cit., s. 524. 
34 Tamże, s. 528; zob. też J. V i 1 i k o  v s k y, Starsi literatufe Slezska (Sbornik 

Slezsko-cesky stat a ceska kultura, Opava rn�, s. 117). 
35 Fe i fa 1 i k, op. cit., s. 703; R. Jak ob s o n, Slezsko-polska cantilena inho

nesta ze zacatkau XV stoleti (Narodopis ceskoslovensky, R. XXVII-XXVIII, Praha 
1934, s. 56-84); J. B. [J. S. By s t r oń], Roman Jakobson (Slezsko-polska cantilena 

inhonesta ze zacatku XV stoleti (z cytatem pieśni) (Zaranie Śląskie, R. XI, 1935, z. 1, 
s. 70); S. R o s p o n d, Dzieje polszczyzny śląskiej, Katowice 1959, s. 14!2; t e  n ż e,
Zabytki języka polskiego na Sląsku, Wrocław-Katowice H1.48, s. 84; J. Kr z Y ż a
n o w s k i, Najdawniejszy erotyk żakowski (Ruch Literacki, R. X, 1935, s. 24).

36 D y g a c z, op. cit., s. 48. 
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6). O związkach tej pieśni z polskimi pieśniami ludowymi wspomina 
J. Krzyżanowski, powołują� się na Badeckiego: ,,Wydawca stwierdził
źródłowo jej pok.rewi,eństwo z polskimi pieśniami ludowymi w rodzaju
»Prosił panny za wroty, by mu dala za zloty konia postawić«, posługują
cymi się tą s,amą topiką aluzyjną" 37

• Zresztą jes�2Je wspókześnie wcale
nietrudno jest napotkać pieśni zbudowane na tej samej formule.

Na marginesie naszych dociekań warto jeszcze wspomnieć, �e jedyną 
pieśń łacińską Hoc est pulchrum Evagelium pr:aetransponowal i opubliko
wał w trzygłosowym układzie Johann Wolf 38, przez co mogła ona wejść 
do repertuaru mwodowych chórów uprawiających dawną muzykę. 

W kodeksie Mikołaja z Koźla mamy do czynienia z elementami folklo
ru tak słownego, ja!k i muzycznego. Zapisy jego nie miały prawdopodob
nie intencji dokumentatorski�j, dokonywane były najczęściej dla celów 
praktycznych� Niemniej jednak pozostaną one dla współczesnej folklory
styki autentycznymi źródłami i dlatego możemy mówić o Mikołaju z Koź

_la jako o prekursorze folRlorystyki słowiańskiej. 

DER KODEX DES FRANZISKANERMONCHES MIKOŁAJ A US KOZLE 

t1ND DIE DARIN ENTHALTENEN FOLKLORISTISCH-MUSIKALISCHEN 

ELEMENTE 

In der Handschriftenabteilung der Universitatsbibliothek in Wrocław wird ein 
Kodex aus den Jahren 1414-1431. aufbewahrt. In der ersten Halfte des 15. Jahr
hunderts befand er sich im Besitz des Franziskaners Mikołaj aus Koźle. Der Autor 
des Kodexes ist um 1'390 in Koźle geboren, genoss seine Bildung im Konvent in 
Głogówek, wirkte 17. Jahre lang als antihussitischer Kanzelredner in Bohmen. 
1431 kehrte er ftir immer in den Konveht in Koźle zuriick. Der Kodex war ein 
Notizheft, in welchem der Autor Eintragungen nach dem Muster der damaligen 
„silva rerum" in lateinischer, polnischer, tschechischer und deutscher Sprnche 

• machte. Gegenstand dieser Aufzeichnunge_n waren vor allem Angelegenheiten aus
seiner Missionstatigkeit, sie bezogen sich also auf die Liturgia; Gebete, Beichte,
Predigten, Perikopen, Hymnodik, Psalmodien, liturgische und kirchliche Gesange,
das Hersagen des Breviers sowie hagiographische Erzahlungen. Dari.iber hinau.;.
finden wir in dem Kodex zahlreiche Eintragungen mit weltlicher Thematik, liber
Riten, die Volksmedizin, Physiologie und kórperliche Hygiene, Maximen, Ratsel
und Sprichworter. Die kurioseste Notate, und dies aus dem Bereich der Folklore,
bildet-,,cantilena inhonesta", ein derbes Scholarenlied in polnischer Sprache. Der
Autor befasst sich ferner mit der Musiktheorie, ilberliefert eine Zeichnung aus der
Hand Guidos v,on Arezzo sowie einige mensuralen in Neumen aufgezeichnete litur
gische Lieder, wie Hoc est pulchrum Evangelium, Credo, O mestorum consoiatrix

/ mit einem uns unbekannten Namen Magri Alberti lectoris sabbatis diebus de bta 
I 

37 K� B a d e c k i, Polska Liryka mieszczańska, Lwów 1'936, s. X. 
a, J. W o 1 f, Sing und Spielmusik, Berlin 19Q6, nr 2. 
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virgine, der sich mit einer Invokation an die heiligste Jungfrau Maria wendet, die 
·er u.a. als „Musicorum excitatrix" bezeichnet. Aus den weiteren Eintragungen
.geht hervor, dass der Autor trotz seiner durch die mittelalterlichen theologischen
·Grundsatze modellierten orthodoxen Haltung ·bereits die Werte des diesseitigen
:Lebens_bejaht, was zweifeUos als Erscheinung der heranziehenden Renaissance zu

"' deuten ist. Polnische, tschechische und deutsche Gelehrte haben diesen Ko -dex als
,eine wertvolle Quelle aus der O'bergangszeit vom Mittelalter zur Renaissance
anerkannt.

.. 




