


Maria BŁAZIAK 

De magna strage  kazaniem bernardyńskim czy uniwersyteckim? 

W piętnastowiecznym kodeksie Biblioteki Kórnickiej, sygn. 52l, zachowała się jedna z relacji o bitwie 
grunwaldzkiej, znana pod tytułem De magna strage.  Z rękopisu tego wydał ją  Wojciech К ę t r z y ń s k i 
w Monumentach2. Na okładce kodeksu ręką  XV wieku napisano: Błonye de  sanctis scriptum optimum, na 
dole zaś dodano: Błonie de  sanctis pars estivalis.  Autorem większości z nich jest bowiem Mikołaj z Błonia3, 
wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego, który oprócz zbiorów kazań napisał też podręcznik dla kleru 
Trac  tatuś de  sacramentis et divinis  offlciis  ac eorum administrationibus.  Na pierwszej karcie kodeksu u góry 
znajduje się napis proweniencyjny: Iste  liber est loci Costensis  ad  Sanctam Mariam  de  Angelis  concessus ad 
usum fratris  Johannis  de  Prussia predicatoris  et confessons  ordinis  minorum de  observancia eiusdem  vicarium 
provincie imeritum 14844. W kodeksie tym relacja De magna strage  znajduje się na stronach 164 — 166v 

między trzema kazaniami na Dzień Rozesłania Apostołów i nosi tytuł: De magna strage  alias o wyelgym 
pyobyczu, quod  comissum est a.d.  Millesimo  quadrincentesimo  decimo,  cuius principalis causa fuit  pompa 
pessime gentis Prutenorum,  quorum tunc fuit  supremus dux  Ulricus.  Ut  patet in illo  versu: Ulrich  fecit  bella 
prutenis iste may ster5. Wiersz ten to krótki heksametr mnemotechniczny, w którym niektóre litery czytane 
jako cyfry  rzymskie oznaczają  rok 14106. Na końcowych stronach (398 — 399) tego samego kodeksu mieści 
się jeszcze drugi, obszerny wiersz grunwaldzki, który poprzedzony jest informacją:  1410 sequitur historia 
metrica de  magna strage  alias o wyelgem pobiczu que eciam patet in eodem  libro prosaice penes sermonem 
divisionis  apostolorum.  Anno milleno quadragesimo  deno  sub mensis Julii  die  quinta décima  quadam7.  Wiersz 
ten według badań Jacka W i e s i o ł o w s k i e g o 8 dopisano po przepisaniu całego kodeksu. 

Relacja prozatorska De magna strage  poświęcona jest bitwie grunwaldzkiej i królowi Jagielle. Już 
sam tytuł sygnalizuje treść i nastawienie autora. Podkreśla, że przyczyną  wielkiej bitwy była pycha tego 
najgorszego  plemienia pruskiego,  którego  najwyższym księciem był wtedy  Ułryk.  Do tytułu nawiązują 
pierwsze słowa opowieści, według których ten to Ulryk uciekając  podczas bitwy na bagna został 
przeszyty włócznią  przez jakiegoś rycerza polskiego, ponieważ (przytaczając  cytat z Biblii, Iac. 4/, 6/), 
Bóg poskramia  wyniosłych, pokornym zaś udziela  łaski.  Następnie autor opowiada o powołaniu na tron 
przez polskich możnych, mających  na względzie rozszerzenie wiary chrześcijańskiej i Królestwa, 
wielkiego księcia Litwy, Jagiełły. Książę  dotąd  poganin przyjął  chrzest w katedrze wawelskiej z rąk 

1 J. Z a t h e y, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wroclaw 1963, s. 161 —171. 
2 De magna strage,  wyd. W. K ę t r z y ń s k i , Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Lwów 1884, s. 44 — 48. 
3 K. M o r a w s k i , Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1.1, Kraków 1900, s. 247 — 250. 
4 К . К a n t a k, Bernardyni polscy, 1.1, Lwów 1933, s. 63-68 i przyp. 115,116; i d e m, Bal Michał, PSB, 1.1, Kraków 

1935, s. 228 - 229; J. Z a t h e y, Katalog, s. 162. 
5 J. Z a t h e y, op. cit., s. 161 -171. 
6 Cz. О с h a ł ó w n a, Bitwa grunwaldzka w poezji polsko-łacińskiej XV w., Małopolskie Studia Historyczne 3 (1960) z. 

1/2, s. 81-106. 
7 Wiersz drukowany w Scriptores rerum Prussicarum, t. 3, Leipzig 1866, s. 441 —442 oraz Cz. О с h a ł ó w n a, op. cit. 
8 J. W i e s i o ł o w s k i , Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV—XV w., Wrocław 1967, s. 95; Cz. O -

с h a ł ó w n a, op. cit., s. 83—92. 
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arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanty i otrzymał imię Władysław. W tym samym roku został 
ukoronowany na króla. Dalej opisane są  zachowania przyszłego króla, który jeszcze przed chrztem 
pojawiał się w katedrze, interesował symbolami wiary i oddawał im cześć 9. W dalszym ciągu  relacja De 
magna strage  rozwija charakterystykę króla, który odznaczał się łagodnością  i hojnością  wobec 
poddanych, a do jego codziennego zwyczaju należało rozdzieranie źdźbła lub pióra. Wymieniając  te 
cechy króla autor zaznacza ut habetur in ipsis epithafio.  Prawdopodobnie jest to wzmianka o epitafium 
na cześć Jagiełły pióra Grzegorza z Sanoka, napisanym w roku śmierci króla10. Po omówionym 
fragmencie  relacji, na marginesie rękopisu znajduje się uwaga: Hic  est magnus defectus,  ąuomodo  fuit 
captus a fratre  in Lutczko  et a suis liberatus,  iterum Prutenifecerunt  damna  magna in Polonia. To  iterum, 
a następnie tandem  na początku  drugiej części utworu wskazują,  że mamy do czynienia z fragmentem 
większej całości, jednocześnie, że nasz utwór miał na celu nie tylko przedstawienie wojny z Krzyżakami, 
ale i innych wydarzeń z panowania Jagiełły, jak wspomniana walka ze Świdrygiełłą.  Autor jako 
przyczynę polsko-krzyżackiej wojny podaje postępowanie Krzyżaków, którzy na czele z wielkim 
mistrzem Ulrykiem nie chcieli złożyć hołdu najlepszemu królowi,  lecz ściągnęli  niezliczone daniny 
i zaczęli buntować się przeciwko niemu. Wysłali mu dwa skrwawione miecze, dając  do zrozumienia, że 
pragną  je zanurzyć we krwi króla i jego rycerzy, a całe Królestwo obrócić w perzynę. Król wzniósł oczy 
ku niebu, z pokorą  i łzami przyjął  miecze i powierzył się Bogu i świętym Stanisławowi i Wacławowi. 
Bratu swemu Witoldowi polecił sprawić szyki, sam zaś jak to miał w zwyczaju, wysłuchał mszy. 
Bezpośrednio przed bitwą,  w Dzień Rozesłania Apostołów, we wtorek, Witold zawiadomił króla, że 
jest przygotowany do walki. Lecz król nie chciał się poruszyć dopóki nie wysłuchał mszy do końca. Po 
jej zakończeniu, wezwawszy Bożej pomocy rozpoczęto starcie wśród bagien. Krzyżacy pokonali 
oddziały litewsko-rusko-tatarskie Witolda. Wtedy podążyli  Polacy, polecając  się opiece Boga 
i wzywając  św. Stanisława zaczęli śpiewać Bogurodzicę. Natychmiast taki strach opanował Ulryka 
i Krzyżaków, że każdy uciekał, dokąd  mógł. Wielki mistrz schronił się na bagnach, ale tam zginął  ze 
swoimi towarzyszami. Ilość przelanej krwi była tak wielka, że sięgała do brzuchów końskich, a polegli 
stali się pokarmem dla dzikich zwierząt.  Po pokonaniu wrogów nastał w Królestwie pokój11. 

Autor w sposób niezwykle uproszczony i nieścisły przedstawił przyczyny wojny i dalszy jej przebieg, 
podkreślając  znaczenie ingerencji Boskiej, pobożność króla i rycerstwa oraz uwydatniając  drastyczne 
skutki wlaki. Wyraźnie chciał podziałać na wyobraźnię słuchaczy i to przede wszystkim słuchaczy mniej 
wyrobionych, do których przemawiają  wyraziste, przesadne obrazy. W utworze tym zaznaczono, że 
król powierzył się opiece św. Stanisława i Wacława, co wskazuje na związek  autora z katedrą  wawelską. 
Końcowy ustęp relacji mówi o śmierci Władysława Jagiełły w dniu 1 lipca 1434 roku w Gródku12 

i o koronacji 25 lipca jego starszego syna Władysława na króla Polski. W samym zakończeniu utworu 
autor poucza, że nie powinniśmy się cieszyć Dniem Rozesłania Apostołów, ponieważ przyniósł on 

9 Wzmiankowany fragment  relacji podaje, że książę  jeszcze przed chrztem wszedł kiedyś do katedry, a widząc  Krucyfiks 
i wizerunek Marii pytał co one oznaczają.  Otrzymawszy wyjaśnienie kazał im pozapalać świece. Ale polecił także zapalić świece 
przed figurą,  diabła, po to, aby był mu posłuszny. Usłyszawszy zaś, że szatan ma władzę przede wszystkim nad poganami, 
natychmiast pospieszył do chrztu. W literaturze uważa się, że ten fragment  relacji, to „wątpliwej  wartości anegdota" 
(K. B i e d r o w s k a - O c h m a ń s k a , J. O c h m a ń s k i , Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych, 
Poznań 1987, s. 30), a zdaniem W. K ę t r z y ń s k i e g o , MPH, t. IV, s. 44, fragment  ten przypomina zbiór legend 
świętokrzyskich „ową  kronikę sanctae cruris Bohemica lingua édita anno 1538, którą  niestety znamy tylko z krótkich przytoczeń 
X. Kwiatkiewcza". Kwiatkiewicz był pisarzem zakonnym w 1690 roku, korzystał z „Powieści rzeczy istej" o założeniu klasztoru 
na Łysej Górze, K. P i e k a r s k i , Miscellanea bibliograficzne,  Przegląd  Biblioteczny IV, 1930, s. 420 —424, 428 —429, 
432-433. 

1 0 Grzegorz z Sanoka, Epitafium  Jagiełły, wyd. Cz. O c h a ł - P i r o ż y ń s k a , Eos, 51(1961), s. 327—345. 
11 MPH IV, s. 47-48. 
1 2 Data śmierci króla jest niezgodna z innymi źródłami. Dzień 31 maja wymieniają:  Kalendarz krakowski, MPH П, s. 922, 

MPH VI, s. 668, MPH s.n. t. V, s. 150, za kalendarzem Długosz, Hist. Pol. IV, s. 527. Rocznik miechowski, MPH II, s. 896 i St. 
Źródł. 5(1960), s. 134; Kalendarz płocki notuje śmierć króla pod 1 czerwca, MPH V, s. 452. Ponieważ końcowy fragment  De 
magna strage  przejęty został z komentarza Dąbrówki,  który był uzupełniany na bieżąco,  zapewne więc miał datę właściwą, 
prawdopodobnie była to data 1 czerwca, lecz nastąpiła  omyłka w odczycie. Za miesiącem  czerwcem przemawia zarządzenie 
Oleśnickiego o odprawieniu modłów za duszę króla, Cod. epist. s. XV, t. II, nr 220. Datę koronacji Warneńczyka podają  tak 
samo Kalendarz krakowski (MPH П, s. 926, MPH VI, s. 669, Annales Cracovienses, MPH s.n.t. V, s. 158) i Rocznik miechowski 
(MPH II, s. 889, St. Źródł. 5(1960), s. 134). 
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nieludzki rozlew krwi naszych przeciwników, a jeżeli, to tylko dlatego, że sam Bóg udzielił nam 
zwycięstwa nad tymi, którzy postanowili cały naród polski wytępić. 

Według dotychczasowych badań relację De magna strage  uważa się za zabytek pochodzenia 
bernardyńskiego13. Jest to słuszne, ale tylko do pewnego stopnia. Bernardyńska proweniencja odnosi 
się przede wszystkim do samego kodeksu BK 52, w którym zawarta jest relacja. Zdaniem J. Wiesiołow-
skiego „bernardyni nie dbali o walory artystyczne utworów pisanych przez współbraci, przyczynili się 
jednak do popularyzacji historii(De magna strage,  wiersze o papieżach, cesarzach i królach polskich, 
O spustoszeniu Sambora, kodeks Kuropatnickiego)". Przyjmuje tym samym, że utwór De magna strage 
jest pióra bernardyńskiego. Należy też przypomnieć stwierdzenie Zofii  K o z ł o w s k i e j - B u d -
ko w e j, że „nie znaleziono dotąd  XV-wiecznych kazań uniwersyteckich na rocznice grunwaldzkie, te 
które znamy pochodzą  z Wielkopolski'"4. Wbrew temu sądowi,  na podstawie analizy rękopisów, 
wydaje się, że utwór De magna strage  jest właśnie kazaniem uniwersyteckim, co prawda nie 
najwyższego lotu, ale spełniającym  cele propagandowe i dydaktyczne. 

Jak wykazują  badania Mariana Z w i e r c a n a 1 5 i J . Wiesiołowskiego16, początkowy  i końcowy 
fragmenty  relacji, zawarte między słowami dimissis-Litwanie,  Boczątha-imposuit,  insuper-coronaverunt 
są  wypisane z komentarza Jana Dąbrówki  do Kroniki mistrza Wincentego i z bardzo małymi zmianami 
włączone  w tok opowiadania. Spodziewać by się można, że utwór, którego treść dotyczy Władysława 
Jagiełły, a który kończy się na roku 1434, powinien powstać niedługo po śmierci króla. Oznaczałoby to 
wówczas, że autor korzystał z najwcześniejszej wersji komentarza Dąbrówki17,  powstałej w latach 
1434—1436, pochodzącej  z dyktanda profesora,  która poza autografem  samego mistrza, tj. kodeksem 
BN 3002, zachowała się jeszcze w czterech rękopisach. Są  to rękopisy następujące:  Biblioteki 
Jagiellońskiej 2574 zwany krakowskim, Biblioteki Narodowej BOZ Cim 73 zwany niesłusznie 
kodeksem Jana Dąbrówki,  BN Baw 35 zwany rękopisem Pawła i Biblioteki Czartoryskich 13121S. 
Jednakże ze studiów M. Zwiercana i J. Wiesiołowskiego nad rękopisami wynika, że autor De magna 
strage  nie mógł korzystać z tych kodeksów. J. Wiesiołowski analizując  komentarz Dąbrówki  do 
rozdziału XXIV księgi IV Kroniki Wincentego, gdzie mowa jest o śmierci Jagiełły, wyróżnił kilka grup 
rękopisów, w zależności od umiejscowienia glosy wyjaśniającej,  że po śmierci króla ukoronowany 
został jego starszy syn Władysław. Końcowy tekst relacji De magna strage  będący  prawie niezmienioną 
wersją  komentarza brzmi: Insuper  a.d.  1434 primo die  Mii  rex pye memoratus in Grodek  conclusit 
extremum diem  vite sue. Et eodem  anno maiores regnicole  Polonie Wladislaum  seniorem fllium  regis pye 
defuncti  in die  s. Iacobi  apostoli  in ecclesia cathedrali  in castro Cracoviensi  in regem coronaverunt  19. 
Natomiast w poszczególnych rękopisach mamy sytuację następującą:  w rękopisie BN Baw. 35 glosa 
brzmi: videlicetfilium  suum Wladislaum  i następuje po słowiepericierunt,  nadto rękopis ten nie ma słowa 
Cracovie  na oznaczenie miejsca koronacji. Rękopis BOZ 73 glosy tej nie ma w ogóle. Rękopis Czart. 
1312 glosę filium  eius seniorem Wladislaum  patris nomine baptizatum  umieszcza po słowie Apostoli,  nie 
podaje również miejsca koronacji20. Rękopisy BJ 2574 i sam autograf  Dąbrówki  — BN 3002 mają  glosę 
filium  eius seniorem Wladislaum  po słowie anno, a więc też inaczej niż w relacji De magna strage21. 
Jedynie dwa inne rękopisy, Czart. 1318 i Baw 29 mają  glosę Wladislaum  filium  eius seniorem po słowie 

1 3 J. Z a t h e y, op. cit., s. 162; J. W i e s i o ł o w s k i, op. cit., s. 161; S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, 1.1, Berlin 
1982, s. 241, 244 п., nie wspominając  o bernardyńskim autorstwie przypuszcza, że autor relacji znał materiały z soboru 
konstancjeńskiego, zwłaszcza Satyrę Falkenberga. Poza tym, E k d a h l wypowiadając  się o relacji prozatorskiej De magna 
strage  powołuje się na studia dotyczące  wiersza pod tym samym tytułem, z tego samego rękopisu, który różni się od relacji prozą 
treścią  i czasem powstania. 

1 4 Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a , Uniwersytet Jagielloński w dobie Grunwaldu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace 
Historyczne, z. 8, Kraków 1961, s. 64. 

1 5 M. Z w i e г с a n, Komentarz Jana Dąbrówki  do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969, 
s. 172. 

1 6 J. W i e s i o ł o w s к i, op. cit., s. 95, przyp. 132. 
1 7 M. Z w i e r с a n, Komentarz, s. 12—30; J. W i e s i o ł o w s к i, op. cit., s. 91 —92. 
1 8 M. Z w i e r с a n, Komentarz, s. 12—30. 
1 9 MPH IV, s. 48. 
2 0 J. W i e s i o ł o w s к i, op. cit., s. 91 -92 . 
2 1 Ibidem. 
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regnicole,  tak jak w naszym utworze22. Te dwa rękopisy J. Wiesiołowski zalicza do tej samej grupy 
(B1ABD1) i uważa, że autor relacji De magna strage  korzystał z komentarza Dąbrówki  w tej właśnie 
redakcji23. Ze studiów M. Zwiercana24 wiadomo, że komentarz w tej redakcji powstał w 1450 roku w czasie 
wykładów Macieja z Kobylina25 w szkole katedralnej krakowskiej. Rękopis Baw. 2926, zawierający 
wyłącznie  Kronikę mistrza Wincentego z komentarzem, ma w kolofonie:  Explicit  Cronica Polonorumper 
manus cuiusdam  Nicolai  pauperis de  S. anno D. MCCCCL.  Pronunciata per reverendum  maystrum Mathiam 
de  Cobilino  in castro Cracoviensi.  Drugi rękopis w tej samej redakcji, Czart. 131827ma explicit tej samej treści 
i słowo reportata  zamiast pronunciata. Datę powstania obu rękopisów potwierdzają  filigrany.  Zatem i nasza 
relacja De magna strage,  czerpiąca  z tych rękopisów, powstała po roku 1450. Można by się też spodziewać, 
że powstała właśnie w środowisku katedry krakowskiej, zwłaszcza że autor wymienił imiona świętych 
Stanisława i Wacława patronów katedry, do których miał się zwracać król przed bitwą.  Ale jednoczesna 
znajomość przez autora epitafium  na cześć Jagiełły napisanego przez Grzegorza z Sanoka, a występującego 
w kodeksach należących  do profesora  Uniwersytetu Mikołaja Tempelfelda28  i Jana ze Słupcy29 studenta 
tegoż Uniwersytety, wskazuje na jego łączność  z tym środowiskiem. Autor mógł znać także Kronikę 
konfliktu,  której echa brzmią  w utworze. Przypuszczać można, że odpisy kroniki krążyły  w środowisku 
uniwersyteckim, które tak bardzo popierało politykę króla i czciło rocznice zwycięstwa grunwaldzkiego30. 
Wymieniony rękopis Biblioteki Czartoryskich 1318 zawiera oprócz Kroniki mistrza Wincentego 
z komentarzem Dąbrówki,  początek  wiersza o bitwie grunwaldzkiej. Nie wydaje się przypadkiem, że ten 
sam wiersz, ale w całości został wpisany na końcu kodeksu BK 52 zawieraj ącego  relację De magna strage. 
Nasuwa się przypuszczenie, że jej autor mógł być jednocześnie twórcą  i pisarzem całego kodeksu. Wypisując 
bowiem komentarz Dąbrówki  z kodeksu Czart. 1318 przeczytał zawarty tam początek  wiersza i postanowił 
odpisać go w całości z jakiegoś innego kodeksu, który by go zawierał. Poza rękopisami BK 52 i Czart. 1318, 
wiersz ten przekazały jeszcze trzy rękopisy: kapituły krakowskiej 229(221), BJ 2115 i królewiecki 
przechowywany w Getyndze31. Wiersz z kodeksu BK 52 jest prawdopodobnie kopią  z rękopisu BJ 211532. 
Świadczyłyby o tym opuszczenia tych samych wierszy (ale opuszczenia mogą  też świadczyć, że oba rękopisy 
pochodzą  od wspólnego źródła). Treść wiersza zgodna jest z Kroniką  konfliktu,  chociaż autor wybrał z niej 
najbardziej jaskrawe momenty, które miały uzasadniać zasłużone ukaranie pychy krzyżackiej. Tekst wiersza 
i przegląd  treści podaje Czesława O c h a ł ó w n a . Nie jest znany autor wiersza, autorka uważa, że był 
nim duchowny krakowski33, Marian P 1 e z i a3 4 , że mistrz uniwersytetu. Jedynie miejsce powstania nie 

2 2 Ibidem. 
2 3 Ibidem, s. 95. 
2 4 M. Z w i e r c a n , Komentarz, s. 72-76. 
2 5 K. M o r a w s к i, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. П, s. 64. 
2 6 M. Z w i e г с a n, Komentarz, s. 73; J. W i e s i o ł o w s к i, op. cit., s. 85. 
2 7 M. Z w i e r с a n, Komentarz, s. 73. 
2 8 Mikołaj Tempelfeld  wychowanek Uniwersytetu, od 1435 r. profesor  teologii, kaznodzieja kościoła Mariackiego, w 1455 

roku przeniósł się do Wrocławia, Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a , Kodeks Tempelfelda  Mikołaja, Sprawozd. PAU, t. 53 
(1952), s. 466 - 467. 

2 9 Drugi kodeks zawierający  Epitafium  należał do Jana ze Słupcy, który wpisał je około roku 1450, Grzegorz z Sanoka, 
Epitafium,  s. 329—331; szczegółowy opis kodeksu i uwagę, że właściciel kodeksu Jan ze Słupcy, to student Uniwersytetu, 
w odróżnieniu od starszego Jana ze Słupcy profesora  teologii, podaje A. B r ü c k n e r , Średniowieczna poezja łacińska 
w Polsce, Rozpr. Wydz. Filolog. AU w Krakowie, t. 16, 1892, cz. 1, s. 9 -59 . 

3 0 Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a , Uniwersytet Jagielloński w dobie, s. 63 — 65; M. К o w a 1 с z у к, Grunwald 
w tradycji kaznodziejsko-kronikarskiej  z końca XV w., Analecta Cracoviensia, XIX, 1987, s. 255 — 275; H. В a г у с z, Alma 
Mater Jagellonica, Krakow 1958, s. 61 — 69; T. L a l i k , O patriotycznym święcie Rozesłania Apostołów w Małopolsce 
w XV w., St. Źródł. 26 (1981), s. 23-32; J. W o 1 n y, Kaznodziejstwo [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1, 
Średniowiecze, Lublin 1974, s. 291. 

3 1 Cz. О с h a ł ó w n a, Bitwa, s. 83-90. 
3 2 Ibidem. 
3 3 Ibidem, Autorka zwraca uwagę na silne zaangażowanie środowiska uniwersyteckiego w działalność antykrzyżacką  (s. 

90—91). Przypuszcza, że wiersz mógł powstać przy katedrze retoryki i gramatyki Nówki, ale jednocześnie wątpliwości  jej budzi 
zawarte w tytule in castro Cracovie.  To mogłoby wskazywać jej zdaniem, że wiersz mógł powstać albo w kancelarii królewskiej, 
albo w szkole katedralnej, albo też jego autorem mógł być któryś z wikariuszy lub mansjonarzy katedralnych. Odrzuca 
całkowicie autorstwo Mikołaja z Błonia, uważa też za mało prawdopodobne, aby wiersz mógł być wyryty na murach zamku 
wawelskiego. Przypuszcza, że oryginał tego utworu jeszcze w 1410 lub 1411 r. został wręczony królowi. 
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budzi wątpliwości.  W jednym z przekazów, w rękopisie królewieckim znajdującym  się w Getyndze 
(OBA 1331) zachował się tytuł wiersza: Ista  metra sunt conscripta in castro Cracovie. 

W kwestii autorstwa wiersza może należałoby zwrócić uwagę na pewną  analogię. Otóż dwa 
omawiane już rękopisy — Czart. 1813 i Baw. 29, na oznaczenie miejsca wykładów Macieja z Kobylina 
w szkole katedralnej krakowskiej, miały notę: Cronica pronunciata (łub reportata)  in castro 
Cracoviensi.  Szkoła katedralna używała wtedy nazwy szkoła zamkowa lub gimnazjum ubogich, 
wstydząc  się swego poniżenia, jak pisze K a r b o w i a k 3 5 , pozostając  w cieniu odnowionego 
Uniwersytetu. Jak widzimy jednak na przykładzie wymienionych rękopisów, chętnie używała 
określenia in castro Cracoviensi,  może nawet dowartościowując  się w ten sposób. Można przypuszczać, 
że i w przypadku wiersza grunwaldzkiego pod ista metra sunt conscripta in castro Cracovie,  kryje się 
właśnie szkoła katedralna. Noty o wykładach Kroniki mistrza Wincentego z komentarzem Dąbrówki 
przez Macieja z Kobylina w szkole katedralnej w 1450 roku wcale nie świadczą  o upadku szkoły. 
Wprost przeciwnie, szkoła byłaby tą,  która równocześnie z Uniwersytetem wprowadziła do swego 
programu nauczania Kronikę z komentarzem. Mogło się to stać zapewne za sprawą  kilku osób. 
Scholastykiem kapituły, a zatem przełożonym szkoły był w latach 1431 —1452 Jan Elgot36, wybitny 
dekretysta, jednocześnie współpracownik i przyjaciel biskupa Oleśnickiego i Długosza. Biskup zaś 
krakowski był kanclerzem Uniwersytetu. Trzeba jednocześnie przypomnieć, że w szkole katedralnej 
najszerzej uczono gramatyki i retoryki. Mimo że czasami używano dla niej nazwy facultas  theologica, 
w rzeczywistości wykładano przede wszystkim siedem sztuk wyzwolonych i tyle wiadomości z prawa 
kanonicznego i teologii, aby jej uczniowie mogli pełnić obowiązki  kapłańskie. Szkoła nie miała 
własnych profesorów  teologii i prawa, klerycy mogli się uczyć tych przedmiotów na uniwersytecie. 
Wszystko to świadczy, że te dwa środowiska przenikały się i były ściśle ze sobą  związane.  Uniwersytet 
był najsilniejszym ośrodkiem kultu zwycięstwa grunwaldzkiego i osoby Władysława Jagiełły, swego 
dobroczyńcy i odnowiciela, i stąd  mogło pochodzić określenie optimus rex występujące  w naszej relaqi, 
a później używane też przez Długosza. Katedra wawelska kryjąca  w sobie krzyżackie chorągwie  była 
też tą,  która przewodziła w święceniu rocznicy zwycięstwa37. Musiała żyć tą  atmosferą  i szkoła 
katedralna. Na takim gruncie, w kręgu Uniwersytetu i katedry mogły powstawać i wiersze, i kazania 
okolicznościowe. 

Z wcześniejszych rozważań wiemy, że kodeks BK 52 pochodzący  z klasztoru Bernardynów 
w Kościanie zawierający  relację De magna strage  umieszcza w niej fragmenty  komentarza Dąbrówki 
wypisane z kodeksu Czart. sygn. 1318. Kodeks ten należał do Andrzeja Przekory, który studiował na 
Uniwersytecie Krakowskim w latach 1457—145938. W tym samym czasie w latach 1456 — 1459 
studentem Uniwersytetu był także późniejszy prowincjał bernardynów Marian z Jeziorka39. Można 
przypuszczać, że tym który wypisał z kodeksu Andrzeja Przekory fragmenty  komentarza Dąbrówki  do 
pisanego przez siebie kazania De magna strage  mógł być właśnie Marian z Jeziorka. Kazanie mogło być 
przygotowane na jego popisowe wystąpienie  z okazji otrzymania bakalaureatu w 1459 roku i zbliżają-
cej się 50 rocznicy Grunwaldu. Ponadto, Marian z Jeziorka jako bakałarz krakowski, który zamierzał 
wstąpić  do klasztoru, a obracał się przez kilka lat w środowisku Uniwersytetu i katedry kultywujących 
tradycje zwycięstwa grunwaldzkiego40, miał dodatkowe inspiracje potrzebne dla autora kazania 
o tematyce grunwaldzkiej. Przygotowując  się do przyszłej działalności zakonnej, Marian skopiował 
zapewne dla własnych potrzeb zbiór kazań Mikołaja z Błonia i wśród trzech kazań De divisione 
Apostolorum  umieścił własne o przybliżonej tematyce. Bernardyni, podobnie jak i inne zakony 
w ramach duszpasterstwa parafialnego,  prowadzili działalność kaznodziejską.  Bez ksiąg  zawierających 
zbiory kazań nie można się już było obyć. W XV wieku bowiem kolejne statuty synodalne określiły 
wymagania względem kleru parafialnego  w zakresie głoszenia kazań z powszechnie znanych zbiorów 

3 4 M. P 1 e z i a, Najstarsza poezja polsko-łacińska do połowy XVI w., Wrocław 1952, s. XLI. 
3 5 A. К a r b o w i a k, Szkoła katedralna krakowska w wiekach średnich, Kraków 1899, s. 31 n. 
3 6 Ibidem, s. 32. 
3 7 Zob. przyp. 30. 
3 8 MPH Ш, s. 415-419, J. W i e s i o ł o w s к i, op. cit., s. 82-83; M. Z w i e r с a n, Komentarz, s. 75-77. 
3 9 К. К a n t a k, Bernardyni, t. 1, s. 62-65; H. E. W y с z a w s к i, Marian z Jeziorka, PSB, t. XX, 1975, s. 11-12. 
4 0 Zob. przyp. 30. 
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kaznodziejskich41. Marian z Jeziorka wstąpił  do zakonu bernardyńskiego w klasztorze krakowskim już 
jako bakałarz. Został mianowany pierwszym prowincjałem oddzielonej w 1467 r. od Czech polskiej 
prowincji bernardyńskiej42. 

Ofiarodawca  kodeksu BK 52 dla klasztoru w Kościanie Michał Bal43 wstąpił  do bernardynów także 
jako człowiek wykształcony. Wysłany został do Pragi, gdzie sprawował funkcję  gwardiana i był 
kandydatem na arcybiskupa. Ale po podziale prowincji wrócił do Polski, gdy prowincjałem był już 
Marian z Jeziorka. Obaj działali w konwencie krakowskim. Wyjąwszy  trzy lata 1469—1472 
prowincjalstwa Anioła z Ostrowa44, Marian i Michał byli prowincjałami po trzy razy na przemian. 
Marian w latach 1467-1469, 1479-1482, 1484-1487, a Michał w latach 1472-1476, 1482-1484, 
1490—1493. Marian z Jeziorka stanowił wzór zwierzchnika zakonu. Założył konwenty w Warcie, 
Łowiczu, Radomiu oraz trzy na Litwie. Prawdopodobnie brał udział w redagowaniu pierwszych ustaw 
prowincji na kapitule krakowskiej w 1467 roku. Działalność jego jest znana właśnie od tego roku, kiedy 
to został powołany na pierwszego wikariusza prowincji polskiej (z prawami prowincjała w latach 
1467 — 1469). Historiografia  zakonna uważa go za wybitnego organizatora prowincji bernardyńskiej45. 
Wymieniając  się trzykrotnie na urzędzie prowincjała z Michałem Balem musiał z nim współpracować. 
Michał nie dorównywał pod względem duchowości Marianowi, ale też dbał o rozwój prowincji 
i troszczył się o klasztory — Rezultatem współdziałania obu mogło być postanowienie skopiowania 
kodeksu Mariana z Jeziorka będącego  cenną  pomocą  w pracy duszpasterskiej. Prowincjał Bal mógł 
polecić skopiować go w kilku egzemplarzach, z których jeden — obecny kodeks BK 52 ofiarował 
kaznodziei bernardyńskiemu w Kościanie. Michał Bal ofiarowywał  książki  ze swej biblioteki i innym 
klasztorom46. Wskazywałoby to, że utwór De magna strage  powstał w środowisku Uniwersytetu, 
a następnie trafił  do klasztoru bernardyńskiego wraz ze swym autorem i jednocześnie właścicielem 
kodeksu ze zbiorem kazań, który stał się pierwowzorem dla obecnego kodeksu BK 52. 

De magna strage  — eine Minoriten-Predigt oder Universitätsrede? 

Der Bericht von der siegreichen Schlacht bai Grunwald (Tannenberg, 1410) De magna strage  ist in 
zwei Fassungen, der prosaischen und der versifizierten  in der Sammelhandschrift  aus dem Minori-
ten-Kloster (Bernardiner)1 in Kościan. Mitta 15 Jh., heutzutage Kórnik, Biblioteka Kórnicka Ms 52, 
überliefert.  Die Sammlung enthält Predigten des Meisters Nikolaus von Błonie. Der prosaische Bericht 
ist dem Fest der Divisio Apostolorum (15 VII), also dem Tagesdatum der Schlacht, angeordnet und 
bildet eine Ergänzung zu den drei Predigten, die diesem Fest gewidnet wurden (fol.  164—166); S. die 
Ausgabe von W. Kętrzyński, MPHIV, 1884 (reprint 1961), S. 44— 48. Die Historia metrica de  magna 
strage  wurde hinzugeschrieben auf  fol.  398 — 399. S. SSrerPruss., П1, S. 440 —441 und Cz. Ochałówna, 
Małopolskie Studia Historyczne 3 (1960), H. 1/2, S. 81 —106. Die Autorin beschränkt ihre Studie auf 
die prosaische Fassung. 

De magna strage  alias о wielgym poybyczu verkündet den Erfolg  des siegreichen Königs Wladislaus 
Jagiełło. Er, der demütige Christ erwarb den Sieg über den hochmütigen Feind. Einst Hochfiirst  von 
Litauen, wurde er auf  den Königsthron Polen berufen,  in der Krakauer Domkirche erhielt er die heilige 
Taufa  und wurde daselbst gekrönt. We war fromm,  mild, freimütig  und den irdischen Gutern 

4 1 J . W o l n y , Kaznodziejstwo, s. 305-306. 
4 2 Zob. przyp. 39. 
4 3 К . К a n t a к, Bernardyni, t. 1, s. 63-68 i przyp. 115, 116; i d e m. Bal Michai, PSB, t. 1, s. 228 - 229. 
4 4 Ibidem. 
4 3 К . К a n t a k , Bernardyni, t. 1, s. 62-65; H. E. W y с z a w s к i, PSB, t. XX, s. 11-12. 
4 6 J. W i e s i о 1 o w s к i, op. cit. s. 95 i przyp. 131. 

1 Bernardiner — in Polen die übliche Bezeichnung der Franziskaner, die der Reformbewegung  der Observanz unter dem 
Einfluss  Bernardinus von Siena angeschlossen waren. Seit 1446 erfreuten  sich die Observanten der Autonomie, die ihnen vom 
Papst Eugen IV verliehen wurde und zur Bildung eigener Provinzen führte.  Dil polnische entstand 1467. 
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überlegen. Hierbei beruft  sich der Verfasser  auf  JagieHo's Epitaph von Gregor von Sanok. Der Krieg ist 
allein vom Deutschen Orden verursacht worden. Vor allem hat dazu das Verhalten des Hochmeisters 
Ulrich von Jungingen beigetragen, denn er hatte die Huldigung dem besten König verweigert und 
anstatt derer ihm zwei mit Blut besudelte Schwerte als Zeichen der bevorstehenden Niederlage gesandt. 
Der König empfing  die Schwerte und empfahl  sich der Obhut Gottes und der heiligen Satnislaus und 
Wenzel. Patronen der Kathedralkirche in Krakau. Vor der Schlacht, am Tag der Divisio Apostolorum, 
nahm er inmitten seines Heeres teil an der Eucharistia. Im blutigen Kampf  wurde der Feind 
niedergeschlagen. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen fiel  dem Gesinde in die Hände und kam ums 
Leben. 

In dieser Darstellung sind Anspielungen an die Chronica conflictus  ersichtlich, jedoch der 
ermahnende Ton sowie die Überlieferung  des Textes in einer Predigtsammlung erlauben De magna 
strage  dieser Schriftgattung  anzureihen. Sein Ursprung ist aber an der Universitätskanzel zu suchen. 
Die Schrift  enthalt Auszüge aus den Universitätskommentaren zur Chronik Vinzenz Kadłubek von 
Johannes von Dąbrówka,  und zwar solche, die nur durch zwei Handschriften  um 1450 belegt sind. 
Diese Abhängigkeit lässt sich noch zu einer einzigen Handschrift,  die neben der Kommentare auch die 
versifizierte  Fassung De magna strage  enthält, reduiezeren (Krakau, Biblioteka Czartoryskich, Ms 
1318). Der Kodex enthält die Niederschrift  seiner Vorlesungen, die in der Domschule gehalten wurden. 
Das Buch gehörte einem Scholar des Krakauer studium generale, Andreas Przekora, in den Jahren 
1457—1459. Sein Studienkollege war Marianus von Jeziorek, der zukünftige  Provinzial der neuen 
Bernardiner-Provinz in Polen. Es spricht viel dafür,  dass Marianus von Jeziorek aus dem Exemplar 
seines Kollegen Fragmente der Kommenatre ausschrieb um seinem Aufsatz  über die Tannenberger 
Schlacht De magna strage  zu bereichern. Höchstwahrscheinlich bereitete er diesen Text als die Rede zu 
seiner Baccalaureat-Prüfunug.  Die fünfzige  Jahreswiederkehr der Schlacht — 1460 — stand bevor und 
das Gedenken an dieses Ereignis genoss an der Universität hohes Ansehen. Marianus von Jeziorek trug 
diese Tradition den Minoriten zu seelsorgerischen Zwecken über, indem er seinen Aufsatz  de  magna 
strage  den Predigten des Meisters Nikolaus von Błonie zum Fest der Divisio Apostolorum anschloss. 

Marianus von Jeziorek übte das Provinzialamt von 1467 — 1493 dreimal, so auch sein enger 
Mitarbeiter Michael Bai. Der Letztgenannte Hess eine Kopie des Exemplars des Marianus von Jeziorek 
herstellen, um sie dem Minoritenkonvent in Kościan zu schenken. Es ist die einzige bis zu unseren 
Tagen erhaltene Textunterlage des Werkes De magna strage. 


