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1 Praca wykonana w ramach projektu Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowi-
sku uniwersyteckim od około drugiej połowy XIV wieku do końca XV wieku finansowanego ze środków Na-
rodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS3/00514. W tek-
ście zastosowano następujące skróty: BA – Biblioteca Ambrosiana; B. Arciv. – Biblioteca Arcivescovile; 
BAV – Biblioteca Apostolica Vaticana; BJ – Biblioteka Jagiellońska; BCzart. – Biblioteka Książąt Czarto-
ryskich; BL – British Library; BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie; BOZ – Biblioteka Ordynacji Za-
mojskich; BNM – Biblioteca Nazionale Marciana; BSB – Bayerische Staatsbibliothek; Oss. – Biblioteka 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; DBI – Dizionario biografico degli Italiani; PSB – Polski Słownik 
słownik biograficzny; SPK – Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz; WL – Württembergische Landesbi-
bliothek. Określenie „włoski” w tekście odnosić się będzie do miejsca powstania tekstów, a nie do języka, 
w którym napisano teksty – wszystkie omawiane teksty są w języku łacińskim. Pojęcie rękopisy „krakow-
skie” w tekście nie odnosi się do obecnej lokalizacji rękopisów, ale do faktu ich przynależności do osób zwią-
zanych z krakowskim środowiskiem intelektualnym w XV wieku lub spisania ich w Krakowie.

2 J. D o m a ń s k i, Początki humanizmu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 87–89.
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Niniejszy artykuł poświęcony jest kolekcji przywiezionych z Włoch tekstów o cha-
rakterze retorycznym (głównie mów i listów), zawartej w piętnastowiecznym rękopisie 
Biblioteki Jagiellońskiej 1261. Rękopis ten od dawna budził zainteresowanie badaczy 
późnego średniowiecza i wczesnego humanizmu. Panuje wśród nich zgoda, że jest on 
kopią hipotetycznego rękopisu przywiezionego z Włoch do Krakowa przez Jana z Lu-
dziska, studenta medycyny w Padwie. Znajdują się w nim także wszystkie znane nam 
mowy Jana z Ludziska, oparte właśnie na wzorach ze wspomnianej kolekcji tekstów re-
torycznych. Ponadto, jak wskazał Juliusz Domański w swym studium o początkach hu-
manizmu w Polsce, ten rękopis jest najstarszym powstałym w Krakowie kodeksem, 
w którym obok tekstów retorycznych o charakterze jeszcze średniowiecznym znalazły 
się teksty już humanistyczne2. Dotychczasowe badania nad samym rękopisem miały 
głównie charakter katalogowy, przy czym nie wszystkie teksty i nie wszyscy autorzy zo-
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stali zidentyfikowani3. Nie poświęcono wystarczającej uwagi samej strukturze tego rę-
kopisu, zasadom pogrupowania tekstów, zjawisku „niesienia” pewnych tekstów przez 
inne. Nie doczekały się też wyczerpującej analizy zależności między tym rękopisem a in-
nymi rękopisami zawierającymi przywiezione przez Jana z Ludziska teksty retoryczne4. 
Proponowana niżej analiza części „włoskiej” rękopisu BJ 126 służyć będzie pokazaniu 
zasad uporządkowania włoskich tekstów retorycznych, w tym tekstów reprezentujących 
tak zwaną nową retorykę włoską, co może być punktem wyjścia do przyszłych rozważań 
na temat powstawania takich rękopisów i recepcji retoryki włoskiej.

Pojęcie „nowej” humanistycznej retoryki odnosi się nie tylko do samego faktu czer-
pania ze wzorów antycznych, ale też do sposobu odwoływania się do antycznych wzor-
ców i do pojmowania samej roli retoryki, która przestała być podporządkowana innym 
dyscyplinom. Chęć naśladowania stylu starożytnych pociągnęła za sobą zmiany także 
o charakterze intelektualnym; imitacja antycznych stylów, kategorii i słownictwa miała 
wpływ na procesy poznawcze5. „Nowa” humanistyczna retoryka włoska, tak samo jak 
humanizm, nie była zjawiskiem jednorodnym i ulegała przemianom, a jej początki bu-
dzą kontrowersje wśród badaczy6. Przełom w jej kształtowaniu się badacze dostrzegają 

3 Dokładny opis katalogowy rękopisu BJ 126 z podaniem obszernych incipitów i explicitów dał J. S. B o- 
j a r s k i, Jan z Ludziska i przypisywane mu mowy uniwersyteckie, „Studia Mediewistyczne” 14, 1973, s. 38–
–54. Nowszy opis z uwzględnieniem aktualnej foliacji zawarty jest w Catalogus codicum manuscriptorum 
medii aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, t. 1, red. Z. W ł o d e k, J. Z a- 
t h e y, M. Z w i e r c a n, Wrocław 1980, s. 99–115. Autorzy katalogu nie zidentyfikowali jednak niektórych 
tekstów. Ostatnio G. F r a n c z a k wniósł nowe ustalenia dotyczące identyfikacji i okoliczności powstania 
niektórych włoskich tekstów retorycznych z tego rękopisu, ale opierał się on na opisie z Catalogus codicum, 
a nie odczycie samego rękopisu, t e n ż e, „Vix imitabilis”. La Griselda Polacca fra letteratura e cultura po-
polare, Kraków–Udine 2006, s. 62–64.

4 Grupę rękopisów z kolekcją tekstów retorycznych przywiezionych przez Jana z Ludziska omawia 
G. F r a n c z a k (dz. cyt., s. 75), który zalicza do niej 7 rękopisów: BJ 42, BJ 126, BJ 173, BJ 2232, BCzart. 
1242, Oss. 601 i rkps Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego IV Q 48. W przypadku ostatniego z wymie-
nionych rękopisów należącego do klasztoru w Henrykowie, którego miejsce powstania nie zostało określo-
ne w katalogu, jedynym wspólnym elementem jest tłumaczenie Petrarki noweli o Gryzeldzie, zob. W. G ö- 
b e r, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, t. 19, s. 185, [online] http://www.biblio-
tekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=19190 [dostęp: 10.07.2016]. Zdaniem G. F r a n c z a k a redakcja 
noweli o Gryzeldzie w tym rękopisie, spisanym w 1447 roku, jest zależna od zaginionego rękopisu należą-
cego do Jana z Ludziska, zob. t e n ż e, dz. cyt., s. 96.

5 C. V a s o l i, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo. „Invenzione” e „Metodo” nella cultura del 
XV e XVI secolo, Milano 1968, s. 3, 29; R. G. W i t t, Sulle tracce degli antichi. Padova, Firenze e le origini 
dell’umanesimo, tłum. D. D e  R o s a, Roma 2005, s. 29.

6 Część badaczy uważała Petrarkę za inicjatora odnowy humanistycznej, zob. S. R i z z o, Il latino del 
Petrarca e il latino dell’umanesimo, [w:] Il Petrarca latino e le origini dell’umanesimo Atti del Convegno 
Internazionale, Firenze, 19–22 maggio, 1991, „Quaderni petrarcheschi”, 9–10 (1992–1993), s. 349–350; 
R. G. W i t t (dz. cyt., s. 85–177) początki humanizmu wiązał z działalnością literatów padewskich Lovata Lo-
vatiego (ok. 1240–1309) i Albertina Mussata (1261–1329), podczas gdy inni badacze używali w odniesieniu 
do ich twórczości terminu „prehumanizm” („preumanesimo”), tak jak w klasycznej pracy G. B i l l a n o-
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v i c h, Il preumanesimo padovano, [w:] Storia della cultura veneta, t. 2, Il Trecento, a cura di G. A r n a l d i, 
M. P a s t o r e  S t o c c h i, Vicenza 1976, s. 40–85.

7 Badacze używali w odniesieniu do pierwszych piętnastu lat XV wieku określenia „humanizm orator-
ski” lub „pierwszy cyceronianizm”(„primo ciceronianismo”, „first ciceronianism”, „premier cicéroniani-
sme”) w odróżnieniu od dojrzałego cyceronianizmu przełomu XV i XVI wieku; zob. R. G. W i t t, dz. cyt., 
s. 30; M. F u m a r o l i, L’Age de l’éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de 
l’époque classique, Genève 2002, s. 337–346; P. O. K r i s t e l l e r, Humanism and Scholasticism in the Ita-
lian Renaissance, [w:] t e n ż e, Renaissance Thought and its Sources, New York, 1979, s. 85–105; D. G i r- 
g e n s o h n, Studenti e tradizione delle opere di Francesco Zabarella nell’Europa centrale, [w:] Studenti, 
università, città nella storia padovana: atti del Convegno, Padova 6–8 febbraio 1998, a cura di F. P i o v a n 
et L. S i t r a n  R e a, Trieste, 2001, s. 167–176; C. R e v e s t, Naissance du cicéronianisme et émergence 
de l’humanisme comme culture dominante: réflexions pour une histoire de la rhétorique humaniste comme 
pratique sociale, „Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge”, 125–1 (2013) [online] https://me-
frm.revues.org/1192#ftn3 [dostęp: 22.01.2016].

8 R. G. W i t t, dz. cyt., s. 11; S. Ś w i e ż a w s k i, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 2, Warszawa 
1974, s. 341.

9 J. F i j a ł e k, Polonia apud Italos scholastica saeculum XV, z. 1, Cracoviae 1900, s. 79–83; B. N a d o l- 
s k i, Rola Jana z Ludziska w polskim Odrodzeniu, „Pamiętnik Literacki” XXVI, 1929, s. 198–211; t e n ż e, 
Jan z Ludziska, PSB, t. 10, Wrocław 1953, s. 461; t e n ż e, Jan z Ludziska, pionier Odrodzenia w Polsce, 
Inowrocław–Strzelno 1977; M. F r i e d b e r g, Kancelaria m. Kazimierza od Krakowem. 1335—1802, „Ar-
cheion” XXXVI, 1962, s. 144–145; J. S. Bojarski, Jan z Ludziska, s. 3–85; M. Markowski, Działalność Jana 
z Ludziska na polu astronomii w świetle rękopisów Państwowej Biblioteki ZSRR im. W. I. Lenina w Moskwie 
i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” XXIII, 1973, s. 57–67.

10 J. S. B o j a r s k i, Jan z Ludziska…, s. 24–25; J. F i j a ł e k, dz. cyt., s. 79.
11 B. N a d o l s k i, Rola Jana z Ludziska…, s. 200; J. F i j a ł e k, dz. cyt., s. 75, 83.
12 J. F i j a ł e k, dz. cyt., s. 83.
13 J. S. B o j a r s k i, Jan z Ludziska…, s. 28.

około roku 1400. Humaniści włoscy pokolenia Leonarda Bruniego zaczęli naśladować 
styl jednego autora antycznego (Cycerona), podczas gdy ich poprzednicy naśladowali 
style różnych autorów7. Zjawiskiem charakterystycznym dla XV wieku było współist-
nienie retoryki średniowiecznej i humanistycznej w obrębie tego samego rękopisu, a na-
wet tego samego utworu. Humaniści w listach publicznych i mowach stosowali nieraz 
formy typowe dla retoryki średniowiecznej, podczas gdy w pismach prywatnych naśla-
dowali pisarzy antycznych8.

Życiorys samego Jana z Ludziska jest znany dzięki pracom Jana Fijałka, Bronisła-
wa Nadolskiego, Mariana Friedberga, Jacka Stanisława Bojarskiego i Mieczysława Mar-
kowskiego9. Wiadomo, że w latach 1430–1433 Jan odbywał studia medyczne w Padwie, 
zwieńczone stopniem doktora (9 III 1433)10. Przedmiotem dyskusji wśród badaczy po-
zostawał czas pobytu Jana w Italii i kwestia jego ewentualnych studiów retorycznych11. 
Jan Fijałek i Bronisław Nadolski sugerowali, że mógł on studiować pod kierunkiem jed-
nego z dwóch słynnych retorów, a mianowicie związanego z Padwą Gasparina Barzizzy 
lub Guarina z Werony12. Hipotezy te zostały odrzucone przez Jacka S. Bojarskiego13. Jak 
się wydaje, nie należy na podstawie obecności tekstów retorycznych w rękopisie BJ 126 
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14 M. F o i s, Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla: nel quadro storico-culturale del suo ambiente, Roma 
1969, s. 47.

15 W latach 1400–1430 co najmniej 9 Polaków studiowało w Padwie prawo (Paweł Włodkowic, Andrzej 
Łaskarz h. Godziemba, Piotr Wolfram z Krakowa, Piotr z Lubstowa Leszczyc, Mikołaj Kicki, Jan z Polski, 
Władysław Oporowski, Wojciech Jastrzębiec, Jakub kanonik gnieźnieński), zob. J. F i j a ł e k, dz. cyt., s. 3–
–15, 20–26, 33–34, 35–44, 49–56, 62–65; D. G a l l o, Lauree inedite in diritto civile e canonico presso lo 
Studio di Padova (1419–1422, 1423, 1424, 1428), „Quaderni per la storia dell’Univerità di Padova” XX, 1987, 
s. 11, 19, 23, 25, 27; L. G a r g a n, Nuovi codici „condotti” a Padova nel Tre e Quattrocento, „Quaderni per 
la storia dell’Università di Padova” XXII–XXIII, 1989–1990, s. 19, 33–35.

16 G. M e r c e r, The Teaching of Gasparino Barzizza with special reference to his place in Paduan hu-
manism, London 1979, s. 43.

17 P. G r e n d l e r, The universities of the Italian Renaissance, Baltimore–London 2004, s. 208; R. G. M e r- 
c e r, dz. cyt., s. 12–19, 135–136; R. G. W i t t, dz. cyt., s. 87–95. W biogramie Gasparina Barzizzy jako data

zakładać, że Jan z Ludziska odbył regularne studia pod kierunkiem jednego ze słynnych 
północnowłoskich retorów, ale trzeba zwrócić uwagę na możliwości kontaktu Jana z Lu-
dziska z „nową” retoryką w samej Padwie.

U progu XV wieku pojawiły się w Padwie warunki, które sprzyjały rozwojowi re-
toryki i gramatyki, a także pozwoliły na uniezależnienie ich od celów ściśle zawodo-
wych i od podporządkowania logice. Przyczyniło się do tego oddzielenie wydziału sztuk 
i medycyny (Universitas artistarum et medicorum) od wydziału prawa (Universitas iu-
ristarum). Zaowocowało to w Padwie silniejszym związaniem retoryki z medycyną niż 
z prawem (na uniwersytecie w Pawii, gdzie prawnicy mieli duży wpływ na nauczanie 
retoryki, nie powiodła się próba wprowadzenia humanizmu przez Lorenza Vallę, który 
objął tę katedrę w 1431 roku14). Nadto wraz z wprowadzeniem osobnego przedmiotu – 
Ars notaria – w ramach studiów prawniczych, nauczanie samej retoryki i gramatyki zy-
skało swobodę rozwoju, bez gorsetu, jakim było ukierunkowanie go na potrzeby notaria-
tu. Taka sytuacja pozwala wyjaśnić, dlaczego jeden z pierwszych rękopisów z kolekcją 
retoryczną włoską przywiózł do Krakowa Polak studiujący we Włoszech akurat medy-
cynę, a nie żaden z Polaków studiujących tam prawo15.

Kanałem, którym wprowadzono studia humanitatis na uniwersytet w Padwie, były 
wykłady nieobowiązkowe. Wykłady takie były „otwarte”, kierowane do całego studium. 
Prowadzący je mistrz musiał dbać o ich „atrakcyjność”, gdyż były one opłacane przez 
słuchaczy. Forma tych wykładów przypominała wykłady inauguracyjne, wygłaszane dla 
całego uniwersytetu na początku każdego roku akademickiego. Odzwierciedlały one czę-
sto debaty humanistyczne prowadzone poza uniwersytetem16.

Nauczanie retoryki i gramatyki w Padwie kształtowało się od połowy XIV wieku pod 
wpływem Petrarki (zaproszonego w 1349 roku do Padwy i działającego w rejonie Padwy 
i Wenecji od 1361 roku aż do śmierci w 1374 roku), a następnie pod wpływem nauczania 
retora Piera Paola Vergeria il Vecchio. Ważną rolę we wprowadzaniu wzorców cycero-
niańskich w środowisku padewskim odegrał Gasparino Barzizza (1360–1431), wykłada-
jący na uniwersytetach w Pawii (1403–1407 i 1428–1429), Padwie (1407–1421), Bolonii 
(1426–1428), a także nauczający prywatnie (między innymi w Wenecji w 1407 roku)17.
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śmierci wymieniony został luty 1431, zob. G. M a r t e l l o t t i, Barzizza Gasperino, DBI, t. 7, Roma 1970, 
s. 34–39.

18 Catalogus codicum..., t. 1, s. 114–115.
19 Autor niezidentyfikowany w Catalogus codicum…, t. 1, s. 110, zob. J. S. B o j a r s k i, De laudibus et 

dignitate philosophiae oratio, „Medievalia Philosophica Polonorum” XIII, 1968, s. 46.
20 A. B i r k e n m a j e r, Gaszowiec Piotr, PSB, t. 7, s. 294–295; B. N a d o l s k i, Humanistyczne mowy 

lekarza Piotra Gaszowca, „Pamiętnik Literacki” XXVIII, 1931, s. 461–462; B. N a d o l s k i (Rola Jana 
z Ludziska…, s. 200) uważał, że mowy Jana z Ludziska zawarte w rękopisie BJ 126 zostały przepisane przez 
autora. Późniejsi badacze stwierdzili jednak, że rękopis BJ 126 nie został spisany ręką Jana z Ludziska ze 
względu na odmienny dukt pisma niż dukt pisma Jana z Ludziska znany z zapiski w księdze radzieckiej ka-
zimierskiej i z przepisanego przez Jana traktatu Johannesa Danka o zaćmieniu słońca, M. F r i e d b e r g, 
dz. cyt., s. 144–145; J. S. B o j a r s k i, Jan z Ludziska…, s. 54.

21 Piotr Świętopełk z Ząbrzca immatrykulowany na Uniwersytet Krakowski w 1446 roku, w 1460 roku 
został magistrem sztuk, w 1494 roku doktorem teologii, Catalogus codicum…, t. 1, s. 115; Metryka Uniwer-
sytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, t. 1, Kraków 2004, nr 46e/024.

22 H. B a r y c z, Biel Stanisław, PSB, t. 2, s. 32; Catalogus codicum…, t. 1, s. 115.
23 J. S. B o j a r s k i, Jan z Ludziska…, s. 38; Catalogus codicum..., t. 1, s. 114.

STRUKTURA  RĘKOPISU  BJ  126

Główna część rękopisu BJ 126 zawierająca przywiezione z Włoch utwory retorycz-
ne (k. 1–40r, być może także utwór Petrarki na k. 40r–42v) została spisana w dwóch ko-
lumnach przez kilku skrybów (tą samą ręką zostały spisane karty 1–6 i 15–32) w Krako-
wie, w latach 40. XV wieku18. Oprawa skórzana rękopisu pochodzi z około 1450 roku, 
papier zaś jest nieco wcześniejszy. Mowy Jana z Ludziska (k. 51r–73r), między którymi 
znalazł się fragment Prologu Leonarda Bruniego do tłumaczenia Fedona platońskiego, 
dedykowanego Innocentemu VII19, zostały spisane w jednej kolumnie głównie przez nie-
znanego skrybę, a częściowo przez Piotra Gaszowca (zm. 1474), pierwszego znanego 
właściciela tego rękopisu, astronoma i lekarza, trzykrotnego rektora Uniwersytetu Kra-
kowskiego, uważanego za ucznia Jana z Ludziska20. Później, już po oprawieniu rękopi-
su, na pustych kartach umieszczone zostały mowy Piotra Gaszowca (k. 73v–77r), spisa-
ne przez samego autora, a częściowo przez Piotra Świętopełka (zm. 1497) z Ząbrzca 
(Rząbiec koło Włoszczowej), który po Gaszowcu wszedł w posiadanie rękopisu, a na-
stępnie podarował go bibliotece Collegium Maius21. Znajdujące się na kartach 77v–78r 
mowy synów króla Kazimierza Jagiellończyka i mowa Zbigniewa scholastyka krakow-
skiego zostały dopisane przez Stanisława Biela (zm. 1541) – humanistę i autora pod-
ręcznika pisania listów Exordia epistolarum, rzymskiego doktora teologii (1502), profe-
sora Uniwersytetu Krakowskiego, wykładającego Wergiliusza i Owidiusza (od 1485), 
a później (od 1491) – Arystotelesa22. Ostatni utwór, mowa Stanisława Biela (k. 78v), zo-
stał dopisany w 1509 roku23.

Rękopis BJ 126 zawiera zwarty korpus tekstów pochodzenia włoskiego, co świad-
czy o przepisaniu go z innego rękopisu (przywiezionego z Włoch przez Jana z Ludziska). 
Tę zwartość wzmacnia jeszcze uporządkowanie tekstów. Widoczny jest podział na ga-
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24 G. F r a n c z a k zaliczał do kolekcji przywiezionej przez Jana z Ludziska utwory na k. 1r–45r (bez 
Exposicio quorundam versuum, quo dyabolus dicitur composuisse cuidam puero), zob. t e n ż e, dz. cyt., 
s. 89–91.

25 Źródła, z których korzystał Jan w swoich mowach, zostały wskazane przez J. S. B o j a r s k i e g o 
w krytycznym wydaniu mów Jana, zob. J a n  z  L u d z i s k a, Orationes, wyd. J. S. B o j a r s k i, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.

26 G. W i t t, dz. cyt., s. 87; zob. R. M. Z a w a d z k i, Legenda o Aleksandrze Wielkim w rękopisach pol-
skich XIII–XV w., zob. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” XXI, 1971, z. 1/2, s. 69–70; G. F r a n c z a k, 
dz. cyt., s. 91.

27 Oss 601, k. 318v–320r. List ten wszedł w skład dodatku do Historia de proeliis. Zob. A. M o m i g l i a- 
n o, On Pagans, Jews and Christians, Middletown 1987, s. 319.

28 Złożona z 5 listów, zatytułowana De vita et moribus Bragmanorum, rękopisy BJ 126, k. 43v–45r, Oss 601, 
k. 320v–325r. Korespondencja Aleksandra z Dyndymusem w rękopisie BJ 126 jest w redakcji określonej 
przez M. S t e i n m a n n a Collatio III, która zachowała się w interpolowanych wersjach Historia de proeliis 
i była rozwiniętą wersją zitalianizowanej redakcji z X wieku, t e n ż e, Die Collatio Alexandri et Dindimi – 
eine annotierte Arbeitsbibliographies, s. 53, 55, 61, [online] https://gfa.gbv.de/dr,gfa,004,2001,a,03.pdf [do-
stęp: 13.02.2016].

29 G. W i t t, dz. cyt., s. 87.
30 Drugi rękopis krakowski z tymi tekstami to Oss. 601, k. 320v–325r.

tunki. Pierwszy blok tekstów stanowią mowy, głównie związane ze środowiskiem pa-
dewsko-weneckim (k. 1r–35r). Po mowach umieszczone zostały listy i utwory literac-
kie, zaliczane do epistolografii (k. 35r–40r i być może utwór Petrarki na k. 40r–42v).

Utwory średniowieczne znajdujące się na kartach 42v–50v najprawdopodobniej nie 
należały do korpusu tekstów retorycznych, przywiezionych z Włoch przez Jana z Ludzi-
ska24. Przemawia za tym wyraźnie odmienny charakter tych tekstów zarówno pod wzglę-
dem gatunkowym, jak chronologicznym, nieobecność tych tekstów w typowych antolo-
giach humanistycznych będących w obiegu w Padwie i fakt, że Jan z Ludziska nie wy-
korzystywał ich w swoich mowach25.

W skład tego średniowiecznego bloku wchodziły rozpowszechnione w średniowie-
czu i w XV wieku teksty związane z Aleksandrem Macedońskim, a szczególnie z dzie-
łem Historia Alexandri Magni de proeliis26. Wśród nich znajduje się list Pseudo-Alek-
sandra Wielkiego do Arystotelesa z opisem Indii („Semper memor tui…”, k. 42v), pseu-
doepigraficzny list Mardocheusza do Aleksandra Wielkiego („Forma epistole, quam 
Mardocheus princeps Iudeorum misit Alexandro…”, k. 42v–43v)27, pseudoepigraficzna 
korespondencja Aleksandra Wielkiego z królem Bragmanów Dindymusem (Collatio 
Alexandri et Dindimi, k. 43v–45r)28. Teksty związane z Aleksandrem Wielkim krążyły 
w środowisku padewskim29, ale nie udało się na razie wskazać rękopisu niekrakowskie-
go, związanego ze środowiskiem padewskim, który zawierałby zbliżoną do rękopisu 
BJ 126 kolekcję tekstów retorycznych padewskich i cały „pakiet” aleksandryjski. Kwe-
stia obecności lub braku takiej kolekcji w środowisku uniwersyteckim padewskim wy-
magałaby odrębnych badań30. Nie można zatem stwierdzić, czy „pakiet” ten został przez 
Jana z Ludziska przywieziony z Włoch, czy dokupił go gdzieś indziej, chociaż ta druga 
możliwość wydaje się prawdopodobniejsza.
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31 Jak wskazuje A. K i e s e w e t t e r, brakuje aktualnych pogłębionych badań dotyczących postaci Tad-
dea di Sessa, t e n ż e, Il governo e l’amministrazione centrale del regno, [w:] Le eredità normanno-sveve 
nell’età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno. Atti delle quindicesime giornate normanno-
sveve. Bari, 22–25 ottobre 2002, a cura di G. M u s c a, Bari 2004, s. 44; N. K a m p, Friedrich II. im eu-
ropäischen Zeithorizont, [w:] Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenk-
jahr 1994, hrsg. A. E s c h, N. K a m p, Tübingen 1996, s. 15.

32 Mowa datowana przez autorów katalogu rękopisów średniowiecznych BJ na 1436 rok (nie wiadomo 
na jakiej podstawie, gdyż w rękopisie przy tym utworze nie ma żadnej daty) i jako autor przytoczony został 
nieznany bliżej Bertrandus de Bononia, zob. Catalogus codicum…, t. 1, s. 107. Przy opisach katalogowych 
rękopisów BJ 42 i 173 jako autor jest wymieniany poprawnie „Thaddeus de Suessa”, ale jako bohater utwo-
ru wymieniany jest „Bertrandus de Bononia”, Catalogus codicum…, 1, s. 32 i 175. Na niespójność katalogu 
i błąd w datacji zwrócił uwagę G. F r a n c z a k (dz. cyt., s. 89–90), który nie potrafił jednak bliżej zidenty-
fikować tego utworu.

33 W takim sąsiedztwie występuje jeszcze w Oss 601 (k. 318r), w pozostałych dwóch rękopisach kra-
kowskich (BJ 42, k. 4v; BJ 173, k. 200r–203r) występuje w oderwaniu od tekstów „aleksandryjskich”.

34 Pełny tekst listu wydał F. D e l l e  D o n n e, Ancora sullo „Studium” di Napoli in epoca sveva: una 
nuova lettera per la morte di Giacomo Baldovini, „Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo” 
CXIV, 2012, s. 54–55. W wydaniu F. Delle Donne list Taddea da Suessy adresowany jest jednak do doktorów 
i studentów studium w Neapolu, a nie w Bolonii. Sama treść listu w rękopisie BJ 126 i w wydaniu Fulvia 
Delle Donne jest identyczna, w rękopisie BJ 126 brakuje drugiej połowy listu. Giacomo Baldovini w rękopi-
sie BJ 126 (k. 42v) zapisany został jako „Jacobus de Bo” (Jacobus de Baldovino). Więcej o Giacomo Baldo-
vinim: R. A b b o n d a n z a, Baldovini Iacopo, DBI, t. 5, Roma 1963, s. 521–525. List kondolencyjny z po- 
wodu śmierci Giacoma Baldoviniego napisał także inny prawnik – Pietro della Vigna –związany z dworem 
Fryderyka II. Zob. F. D e l l e  D o n n e, dz. cyt., s. 48; List ten jest wydany w: Petri de Vineis, judicis aulici 
et cancellarii Friderici II. imp., epistolarum, quibus res gestae ejusdem Imperatoris aliaque multa ad histo-
riam ac jurisprudentiam spectantia continentur, libri VI, cur. Joh. Rudolphus Iselius, Basileae, sumptibus Joh. 
Christ, 1740, transcr. F. D e l l e  D o n n e, t. 2, rozdz. IX, s. 18, [online] http://www.alim.dfll.univr.it/alim/let-
teratura.nsf/(cercaVolumi)/5D327240C1B85238C1257263003E3484?OpenDocument [dostęp:18.12.2015].

35 Szczegółowa analiza listu: F. D e l l e  D o n n e, dz. cyt., s. 49–53.

Wśród tekstów związanych z legendą o Aleksandrze Wielkim znalazł się utwór za-
tytułowany Lamentacio de obitu Domini Iacobi doctoris legum (inc.: „Viris prudentibus 
doctoribus et scolaribus universis Studii Bononiensis Tadeus de Suessa, magister, impe-
rialis curie iudex...”, k. 42v), napisany przez Taddea di Sessa Aurunca (ok. 1190/1200–
–1247), wybitnego prawnika związanego z dworem Fryderyka II31. Identyfikacja tego 
utworu i postaci Jakuba sprawiała dotychczas kłopoty badaczom32, zaś jego usytuowanie 
w rękopisie pomiędzy listem Pseudo-Aleksandra Wielkiego do Arystotelesa (inc.: „Sem-
per memor tui...”, k. 42v), dziełem znanym w Polsce już w XII wieku, a listem pseudo-
epigraficznym Mardocheusza do Aleksandra Wielkiego („Forma epistole, quam Mardo-
cheus princeps Iudeorum misit Alexandro...”, k. 43v) mogło budzić zdziwienie33. Oma-
wiany utwór to fragment listu kondolencyjnego napisanego z powodu śmierci wybitne-
go bolońskiego doktora praw i glosatora Giacoma Baldoviniego (zm. 10 IV 1235), którego 
uczniami byli prawnicy tej rangi co Accursio, Odofredo i Hostiensis34. List ten, ułożony 
zgodnie ze schematem listów poświęconych zmarłym profesorom, świadczył o przygo-
towaniu retorycznym autora i dobrym opanowaniu ars dictaminis35. Znany jest on po-
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nadto z dwóch średniowiecznych niekrakowskich rękopisów, w których znajduje się jed-
nak wśród listów Pietra della Vigna, mistrza ars dictandi i polityka związanego z dworem 
Fryderyka II36. Tekstu tego nie udało się znaleźć w antologiach z tekstami retorycznymi 
włoskimi z XV wieku. Nie można stwierdzić, czy został przywieziony z Padwy przez 
Jana z Ludziska.

Do grupy tekstów średniowiecznych należy anonimowy poemat z komentarzem za-
tytułowany w rękopisie BJ 126 Expositio quorundam versuum, quos dyabolus dicitur 
composuisse cuidam puero (inc.: „Expositurus vobis pater Hugo versiculos, quos huma-
ni generis inimicus fecit...”, k. 45r–v), występujący w rękopisach od XII do XV wieku 
pod różnymi tytułami – Versus maligni angeli, Tractatus de Fluvio Oronte, Versus extra-
nei. Znany jest z 36 rękopisów (w tym 16 z XII wieku), zaś w opatrzonej komentarzem 
wersji, z którą mamy do czynienia w rękopisie BJ 126, występuje głównie w rękopisach 
z obszaru Europy Środkowej37. Utwór ten znalazł się również w rękopisie Oss. 601 – 
drugim rękopisie krakowskim, zawierającym najwięcej utworów z korpusu włoskich 
tekstów występujących w rękopisie BJ 12638. Następnie, po dwóch pustych kartach, 
umieszczony został fragment łacińskiego leksykonu (inc.: „Accersibant, id est appella-
bant, advocabant...”, k. 48r–49r)39. Nie znalazł się on w żadnym z sześciu wspomnia-
nych rękopisów krakowskich z tekstami z kolekcji uznawanej za przywiezioną z Włoch 
przez Jana z Ludziska. Umieszczone po leksykonie średniowieczne drobne utwory wier-
szowane i łacińskie sentencje również nie znalazły się w całości w żadnym z rękopisów 
krakowskich zawierających te same włoskie teksty, co rękopis BJ 12640.

W rękopisie BJ 126 widoczne jest uporządkowanie tematyczno-funkcjonalne. Obok 
siebie umieszczane zostały mowy wygłaszane w określonych okolicznościach, na przy-
kład dwie rekomendacje sztuk (inc.: „Vellem, ut pro magnitudine...”, k. 2r–3r, i inc.: 
„Postquam decreto patrum conscriptorum...”, k. 3r–4v), dwie mowy pogrzebowe (Gu-
arina z Werony z okazji pogrzebu Giorgia Loredana, inc.: „Maxima pars hodierno die...”, 
k. 8r–9v, i Andrei Giuliana z okazji pogrzebu Emanuela Chryzolorasa, inc.: „Si quis ve-
strum est...”, k. 9v–10v), dwie mowy z okazji wręczania insygniów doktorskich (Gaspa-
rina Barzizzy, inc.: „Non mediocri voluptate afficior...”, k. 15r–v, i Francesca Barbara 
z okazji promocji doktorskiej Alberta Guidalottiego, inc.: „Antequam ea, que hodierno 
die...”, k. 15v–16r). Razem umieszczone zostały mowy z rekomendacjami (pochwała-

36 Dwa rękopisy z tym listem, przyjęte za podstawę wydania przez F. Delle Donne, to trzynastowieczny 
rękopis z Cologny (Bibliotheca Bodmeriana C. B. 132, k. 29r) oraz pochodzący z przełomu XIII I XIV wie-
ku rękopis z Pragi (Národní Knihovna Ceské Republiky, III.G.3 (528), k. 69v–70r); zob. t e n ż e, dz. cyt., 
s. 53 oraz H. M. S c h a l l e r, Della Vigna, Pietro, DBI, t. 37, Roma 1989, s. 781–782.

37 L. D o l e ž a l o v á, The Devil as a Christian Author? The Case of Versus maligni angeli, [w:] Auctor 
et auctoritas in Medii Aevi litteris. Author and Authorship in Medieval Latin Literature, ed. E. D’ A n g e l o 
i J. Z i o l k o w s k i, Firenze 2014, s. 321–330.

38 Oss. 601, k. 325r–326r.
39 Catalogus codicum..., t. 1, s. 109.
40 BJ 126, k. 50r–v; Wykaz incipitów, zob. Catalogus codicum…, t. 1, s. 109–110; J. S. B o j a r s k i, Jan 

z Ludziska…, s. 49–51.
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mi) nauk, na przykład pięć mów na k. 16r–20r: trzy rekomendacje filozofii (inc.: „Sen-
cio, magnifici patres et doctores amplissimi, ...”, k. 16r–16v, inc.: „Visa vestra singulari 
et egregia sapiencia...”, k. 16v–17r, i inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”, k. 18v) 
i dwie rekomendacje prawa (inc.: „Quamquam multos hic esse intelligam...”, k. 17r–18v, 
i inc.: „Multi forte vestrum mirantur...”, k. 18v–20r); czy też cztery mowy na k. 25r–26v 
– jedna z pochwałą filozofii (inc.: „Constituerunt nostri prisci...”, k. 25r) i trzy z pochwa-
łą teologii (inc.: „Ego quasi vitis fructicavi...”, k. 25r–v, inc.: „Et si iam de maximis re-
bus vestris...”, k. 26r, inc.: „Non sit aliquis vestrum...”, k. 26v).

Część tych uporządkowanych tematycznie tekstów to „pakiety” znane również z in-
nych rękopisów europejskich41. W rękopisie BJ 126 występują również umieszczone obok 
siebie teksty napisane przez określonego autora, ale uporządkowanie to staje się widocz-
ne nieraz dopiero po zidentyfikowaniu utworów występujących w rękopisie jako anoni-
mowe. Mowy autorów związanych ze środowiskiem padewsko-weneckim, znane tylko 
z rękopisów krakowskich, także są przeważnie zgrupowane razem w rękopisie BJ 126 
(k. 11v–12r, 23r–29v, 31v–33r, 34r–35r). Ze względów kodykologicznych pewną całość 
tworzy sześć pierwszych mów (k. 2r–6v), gdyż są one oddzielone od dalszej części nie-
zapisaną kartą. Cztery pierwsze z nich to mowy Cristofora Barzizzy, a autor dwóch ostat-
nich jest dotąd nieznany.

INNE  RĘKOPISY  KRAKOWSKIE  Z  WŁOSKIMI  TEKSTAMI  RETORYCZNYMI 
POCHODZĄCYMI  Z  KOLEKCJI  JANA  Z  LUDZISKA

Rękopisy krakowskie zawierające włoskie teksty retoryczne z kolekcji przywie-
zionej przez Jana z Ludziska to rękopisy BJ 42, BJ 173, BJ 2038, BJ 2232, Oss. 601, 
BCzart. 1242 i być może BOZ 896. Poniżej zostanie przedstawiona ich krótka charak-
terystyka. Szczegółowa analiza zależności między tymi kodeksami będzie przedstawio-
na w innym miejscu42.

Najstarszy z wymienionych wyżej kodeksów rękopiśmiennych to BCzart. 1242, 
datowany przez Marię Kowalczyk na około 1435 rok43, a przez innych badaczy – na 
około 1444 rok, gdyż taka data została podana w kolofonie listu Guarina do Poggia 
Braccioliniego na k. 155r44. W rękopisie tym nie zachowały się noty proweniencyjne 

41 „Pakiety” te będą omawiane poniżej.
42 Wstępne ustalenia dotyczące rozchodzenia się w rękopisach związanych ze środowiskiem krakowskim 

tekstów z kolekcji włoskiej przywiezionej przez Jana z Ludziska zostały zawarte w artykule Iohannes de 
Ludzisko: uno studente polacco a Padova (1430–1433) e le sue raccolte di oratoria accademica, „Quaderni 
per la storia dell’Università di Padova” 50 (2017) (w druku). Szczegółowa analiza tych zależności będzie 
przedmiotem przygotowywanej dysertacji doktorskiej.

43 M. K o w a l c z y k, Jakub Parkosz z Żórawic. Przyczynki do życiorysu, [w:] Colligite fragmenta, ne 
pereant. Studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu, Kraków 2010, s. 293.

44 Sam list Guarina do Poggia, inc.: „Ex hiis litteris, quas nuper...” powstał 3 lipca 1416, rok 1444 jest 
więc datą skopiowania go. Zob. G. F r a n c z a k, Vix imitabilis…, s. 66.
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(został on uszkodzony na początku i na końcu)45. Jak stwierdziła M. Kowalczyk, znacz-
ną część tego rękopisu przepisał Jakub Parkosz z Żórawic – doktor dekretów, profesor 
i rektor Uniwersytetu Krakowskiego, który był właścicielem tego kodeksu46. W rękopi-
sie tym teksty retoryczne włoskie z kolekcji Jana tworzą oddzielną drugą część (umiesz-
czoną po słownikach prawniczych, traktacie prawniczym i utworach hagiograficznych).

Rękopis BJ 2232, należący do nieznanego dekretysty, ucznia Tomasza Strzempiń-
skiego i Jana Elgota, powstał przed 1450 rokiem. Zawiera on krakowskie mowy uniwer-
syteckie, repetycje z Dekretałów i kwestie prawnicze, a także, jako oddzielną część, wło-
skie teksty retoryczne (oprócz tekstów z kolekcji Jana z Ludziska także utwory Eneasza 
Sylwiusza Piccolominiego oraz kopie bull papieskich)47.

Na podobny okres, około 1450 rok (przed 1460 rokiem) datowany jest rękopis 
BJ 173, zawierający kopiarz mów, kazań i listów. Jego pierwszą część stanowią kra-
kowskie mowy na wydziale prawa, po nich jako osobna część umieszczone zostały wło-
skie teksty retoryczne48.

W zbliżonym czasie powstał również rękopis BJ 42, datowany na lata 1450–1460, 
zawierający formularz kancelaryjny polski. Ten powstały w kancelarii biskupa krakow-
skiego rękopis składa się z dwóch zasadniczych części – pierwszej – zawierającej teksty 
retoryczne włoskie i drugiej – z listami i mowami związanymi z kancelarią krakowską49.

Z późniejszego czasu pochodzi rękopis BJ 2038, należący do Walentego z Pilzna, 
introligatora krakowskiego50. Można sądzić, że został spisany w latach 70. XV wieku, 
gdyż na k. 60v, w kolofonie, jest wymieniony rok 1476, a na k. 212 jest nota z informacją 
o pożarze klasztoru Bernardynów na Stradomiu w 1473 roku51. Rękopis ten zawiera zbiór 
mów i listów, a także traktat retoryczny Stefana Fieschiego Synonima sententiarum.

Najpóźniejsze są rękopisy Oss. 601 i BOZ 896. Pierwszy z nich stanowi formularz 
listowy i zawiera także teksty z lat 70. i początku lat 80. XV wieku. Należał on do Jana 
Latoszyńskiego, doktora dekretów i kanonika krakowskiego52. Rękopis ten wykazuje naj-
większą zależność od rękopisu BJ 126 spośród omawianych rękopisów krakowskich. Rę-
kopis BOZ 896 pochodzi też z drugiej połowy XV wieku. Można w nim wydzielić dwie 
części. W pierwszej znajdują się teksty retoryczne włoskie z pierwszej połowy XV wie-
ku (w tym sześć mów występujących w rękopisie BJ 126) oraz mowa Jana z Ludziska 

45 S. K u t r z e b a, Catalogus codicum manu scriptorum Musei principum Czartoryski, t. 2, Cracoviae 
1908–1913, s. 147–148.

46 M. K o w a l c z y k, Jakub Parkosz…, s. 293.
47 M. K o w a l c z y k, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV w., Wrocław 1970, s. 23.
48 Catalogus codicum..., t. 1, s. 164–186.
49 Tamże, s. 89–91.
50 A. L e w i c k a - K a m i ń s k a, Walenty z Pilzna, introligator krakowski XV wieku, „Roczniki Biblio-

teczne” XCVIII, 1974, z. 1–2, s. 265–273.
51 Rękopis ten nie doczekał się jeszcze nowoczesnego opisu katalogowego. W. Wisłocki datuje go na XV 

wiek, zob. t e n ż e, Katalog rękopisów biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2, Kraków 1881, s. 496.
52 W. K ę t r z y ń s k i, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. 3, Lwów 

1898.
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De laudibus et dignitate philosophie (bez początku), a w drugiej części zgromadzono 
mowy skierowane do papieża Innocentego VIII. Nie wiadomo, gdzie został spisany ten 
rękopis i kto był jego właścicielem, zanim trafił do Biblioteki Ordynacji Zamojskiej53.

„PAKIETY”

„Pakiety”, czyli zespoły różnych tekstów mające wspólny obieg (kopiowane łącz-
nie), można podzielić na zespoły tekstów jednego autora i na zespoły złożone z tekstów 
różnych. „Pakiety” brały się z funkcjonowania wielu tak samo skomponowanych kopii, 
tworzyli je też sami autorzy. Niektórzy z humanistów sami zbierali swoje listy w kolek-
cje lub całe epistolaria, czasem dokonywali tego adresaci listów, ich przyjaciele lub krew-
ni. Wybierali i układali wtedy listy w określonej kolejności (często nie była to kolejność 
chronologiczna), w której listy te trafiały następnie do obiegu rękopiśmiennego54. Inny 
przypadek to „wypadanie” pewnych tekstów w wyniku pominięcia lub świadomego wy-
boru dokonanego przez kopistę. W przypadku mów twórcami „pakietu” mogli być sami 
autorzy, ale nieraz byli nimi na przykład studenci; padewskie mowy uniwersyteckie nie-
raz były kolekcjonowane przez studentów pochodzących zza Alp55.

Udało się wskazać następujące podstawowe „pakiety”, wchodzące w skład ręko-
pisu BJ 126, które znane są z innych rękopisów niekrakowskich: mowy Gasparina Ba-
rzizzy (dzielące się na mniejsze „pakiety”, będące w obiegu w różnych konfiguracjach), 
mowy Cristofora Barzizzy, listy Poggia Braccioliniego z Konstancji w powiązaniu z in-
nymi tekstami, anonimowa mowa z rekomendacją prawa kanonicznego (inc.: „Multi 
forte vestrum mirantur, viri insignes, ...”) i mowa Pseudo-Demostenesa (inc.: „Nichil 
habet, rex Alexander, vel fortuna tua...”, k. 20r–v), dwie mowy pogrzebowe napisane 
przez Guarina i Andreę Giuliana).

Na 54 utwory, które można wydzielić w części „włoskiej” rękopisu BJ 126 (k. 2r–
–42v, z uwzględnieniem zamykającego tę część tekstu Petrarki, i k. 56v z Prologiem Bru-
niego do Fedona), najwięcej, czyli 15 tekstów jest wspólnych z rękopisem Udine B. Ar-

53 Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. K a l i- 
s z u k, S. S z y l l e r, Warszawa 2012, s. 64; I. M. R a d z i e j o w s k a, „Mowa soborowa” Poggia Brac-
cioliniego, „Przegląd Tomistyczny” VIII, 2000, s. 365.

54 J. R i c e  H e n d e r s o n, On reading the rhetoric of Renessaince letter, [w:] Renaissance-Rhetorik, 
ed. H. F. P l e t t, Berlin/New York 1993, s. 143; D. M a z z u c o n i, Per una sistemazione dell’epistolario 
di Gasparino Barzizza, „Italia medioevale e umanistica” XX, 1977, s. 183–189; L. G u a l d o  R o s a, Le 
lettere familiari di Leonardo Bruni: alcuni esempi della loro diffusione in Italia nel primo Quattrocento, 
[w:] Per il censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni. Seminario internazionale di studi, Fi-
renze, 30 ottobre 1987, a cura di L. G u a l d o  R o s a, P. V i t i, Roma 1991, s. 37.

55 G. P. M a n t o v a n i, Le orazioni accademiche per il dottorato: una fonte per la biografia degli stu-
denti? Spunti dal caso padovano, [w:] Studenti, università, città nella storia padovana. Atti del convegno. 
Padova 6–8 febbraio 1998, a cura di F. P i o v a n, Trieste 1998 (Contributi alla storia dell’università di Pa-
dova, t. 34), s. 111–112.
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civ. 7056, 12 tekstów wspólnych z rękopisem Berlin SPK, Lat 61357 i 11 wspólnych z rę-
kopisem – Città di Vaticano, BAV, Ottob. Lat. 302158. Najbardziej zbliżone do rękopisu 
BJ 126 rękopisy niekrakowskie powstały po śmierci Gasparina Barzizzy, gdy jego mowy 
tworzyły już zamknięty zbiór. Rękopis z Udine, określony przez Ludwiga Bertalota jako 
formularz retoryczny padewski, został spisanym w latach 40. XV wieku, a teksty w nim 
zawarte powstały między 1401 a 1435 rokiem59. Rękopis Città di Vaticano, BAV, Ottob. 
Lat. 3021 został spisany w 1435 roku60. Jak wskazał Ludwig Bertalot, nieco młodszy jest 
rękopis z formularzem mów i listów Berlin SPK, Lat 61361. Nie udało się wskazać ręko-

56 Udine B. Arciv. 70: Cristoforo Barzizza, inc.: „Vellem, ut pro magnitudine...” k. 3v–4r; Cristoforo 
Barzizza, inc.: „Si pro gravi mereore vestro...”, k. 5r–6r, Cristoforo Barzizza, inc.: „Postquam decreto par-
tum...”, k. 8r–9r; Andrea Giuliano, inc.: „Si quis vestrum est...”, k. 17r–19r; Francesco Barbaro, inc.: „An-
tequam ea, que hodierno die...”, k. 22r–23r; Pseudo-Demostenes, inc.: „Nichil habet rex Alexander...”, 
k. 30v–33r; anonim, inc.: „Multi forte mirantur...”, k. 31v–33r; Guarino z Werony, inc.: „Optavi, cum sepe 
alias...”, k. 34r–35r; Gasparino Barzizza, inc.: „Non mediocri voluptate...”, k. 38r; Gasparino Barzizza, inc.: 
„Sencio, magnifici patres et doctores, ...”, k. 38v–39r; Gasparino Barzizza, inc.: „Visa vestra singulari et 
egregia sapiencia...”, k. 39r; Gasparino Barzizza, „Quamquam multos hic esse...”, k. 40av–42r; Leonardo 
Bruni, Prolog do tłumaczenia Fedona inc.: „Qui tuam laudant”, k. 44; anonim, inc.: „Vereor, magnifici pre-
sides, ...” k. 52v–53v i Gasparino Barzizza, inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”, k. 53v.

57 Berlin SPK, Lat 613, Francesco Barbaro, inc. inc.: „Antequam ea, que hodierno die...”, k. 24r; anonim, 
inc.: „Multi forte vestrum mirantur...”, k. 27v–29r; Gasparino Barzizza, inc.: „Non mediocri voluptate affi-
cior...”, k. 34r; Gasparino Barzizza, inc. inc.: „Sencio, magnifici patres et doctores amplissimi, ...”, k. 34v; 
Gasparino Barzizza, inc. inc.: „Visa vestra singulari et egregia sapiencia...”, k. 34v–35r; Gasparino Barzizza, 
inc.: „Quamquam multos hic esse intelligam...”, k. 37v–38r; anonim, inc.: “„Vereor, magnifici presides, ...”, 
k. 46v–47r; Cristoforo Barzizza, inc.: „Vellem, ut pro magnitudine ac gloria...”, k. 55r–56r; Cristoforo Bar-
zizza, inc.: „Postquam decreto patrum conscriptorum...”, k. 56v–58r; Andrea Giuliano, inc.: „Si quis vestrum 
est...”, k. 94v–96v, 132v–133r; Cristoforo Barzizza, inc.: „Si pro gravi mereore vestro...”, k. 108r–109r; 
Guarino z Werony, inc.: „Maxima pars hodierno...”, k. 111r–113r.

58 Città di Vaticano, BAV, Ottob. Lat. 3021: Gasparino Barzizza, inc.: „Quamquam multos hic esse in-
telligam...”, k. 1r–2v; Gasparino Barzizza, inc.: „Sencio, magnifici patres et doctores amplissimi, ...”, k. 2v– 
–3r; Gasparino Barzizza, inc.: „Visa vestra singulari et egregia sapiencia...”, k. 3r–4v; anonim, inc.: „Multi 
forte mirantur...”, k. 7r–9v; Andrea Giuliano, inc.: „Si quis vestrum est...”, k. 19r–22r; Gasparino Barzizza, 
inc.: „Multas ex tuis oracionibus accuratissime...”, k. 22r; Leonardo Bruni, Prolog do Fedona, inc.: „Qui 
tuam laudant...”, k. 30r–v; Gasparino Barzizza, inc.: „Non mediocri voluptate...”, k. 32r–33r; Francesco 
Barbaro, inc.: „Antequam ea, que hodierno die...”, k 33r–34v i Pseudo-Demostenes, inc.: „Nichil habet rex 
Alexander...”, k. 35r–36v; Guarino z Werony, inc.: „Optavi cum sepe alias...”, k. 38r.

59 Udine, B. Arciv. 70, k. 30v–33r, 38r–39r, 40v–42r. Znaki wodne na k. 1r–49r rękopisu Udine B. Arciv. 70 
wskazują na rok 1442, zob. L. B e r t a l o t, Eine Sammlung Paduaner Reden des XV. Jahrhunderts, [w:] Stu-
dien zum italienischen und deutschen Humanismus, hrsg. von P. O. K r i s t e l l e r, t. 1, Roma 1975, s. 209–   
–210, 212.

60 Dokładna data znana jest dzięki kolofonowi tego rękopisu: „Ego Venceslaus de Alamania alta conple-
vi sermones suprascriptos Anno MCCCC 35 dominica, qua cantatur in s. matre ecclesia Circumdederunt”, 
cyt. za: L. B e r t a l o t, Eine Sammlung…, s. 212.

61 Badacz nie podał dokładniejszej daty powstania tego rękopisu, L. B e r t a l o t, Eine Sammlung…,
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pisu niekrakowskiego, zawierającego wszystkie teksty włoskie znajdujące się w rękopi-
sie BJ 126. Można więc sądzić, że mamy do czynienia w dużej mierze z oryginalną ko-
lekcją.

Niezwykle interesującą kwestią jest występowanie w rękopisie BJ 126 popularnych 
w Europie tekstów, ale w ramach dość oryginalnych „pakietów” znanych z niewielkiej 
liczby rękopisów niekrakowskich lub tylko z rękopisów krakowskich.

Za „pakiet” albo połączenie „pakietów” można uznać pięć sąsiadujących ze sobą 
niezwykle popularnych mów Gasparina Barzizzy (Gasparini Pergamnensis oracio in 
laudem medicine et pro petendis insigniis doctoratus, inc.: „Non mediocri voluptate af-
ficior, illustres ac magnifici domini, ...”, k. 15r–v; Oracio de recommendacione philo-
sophie, inc.: „Sencio, magnifici patres et doctores amplissimi, ...”, k. 16r–16v; Oracio 
de philosophia, inc.: „Visa vestra singulari et egregia sapiencia...” (w innych rękopi-
sach niekrakowskich częściej w wersji „Nisi vestra singularis et egregia sapientia...”)62, 
k. 16v–17r, Oracio de iure civili, inc.: „Quamquam multos hic esse intelligam...”, 
k. 17r–18v i Oracio de philosophie recommendacione, inc.: „Maxime vellem, patres 
eruditissimi, ...”, k. 18v). Między tymi mowami, po pierwszej mowie Barzizzy, umiesz-
czona została mowa Francesca Barbara (Oracio Francisci Barbaro in promocione Al-
berti Guidotti, cum susciperet insignia doctoratus (inc.: „Antequam ea, que hodierno 
die...”, k. 15v–16r). Wspominane mowy Gasparina Barzizzy znajdowały się często 
w kolekcjach humanistycznych tekstów pochodzenia padewskiego i występowały ra-
zem w rękopisach, w różnych konfiguracjach (zostaną one omówione poniżej po przed-
stawieniu samych mów).

Sześć wspomnianych mów występuje razem, choć nie wszystkie z nich obok sie-
bie, w rękopisie z Udine63. W dwóch rękopisach niekrakowskich występuje pięć z oma-
wianych mów64, w trzech rękopisach niekrakowskich – cztery spośród omawianych mów 

s. 212; zob. P. O. K r i s t e l l e r, Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued 
humanistic manuscripts of the renaissance in Italian and other libraries, t. 3: Alia itinera 1, Australia to 
Germany, Leiden 1983, s. 483–484.

62 Zob. C. R e v e s t, Culture humaniste et rhétorique cérémonielle à l’université de Padoue (c. 1400–
–1435), t. 2: Catalogue, Memoire de l’École Française de Rome – Année 2013 – section Moyen Âge, s. 24 
[online] https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1662/files/2013/12/Revest-M%C3%A9moire-EFR-
-vol.-2-en-ligne.pdf [dostęp: 10.09.2015].

63 Zob. przyp. 58.
64 London, BL, Arundel 138, Gasparino Barzizza, inc.: „Quamquam multos hic esse intelligam…”, 

k. 149r–151r; Gasparino Barzizza, inc.: „Non mediocri voluptate afficior…”, k. 174v–175r, Gasparino Bar-
zizza, inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, …”, k. 180v–181r; Gasparino Barzizza, inc.: „Nisi vestra 
singulari et egregia sapiencia…”, k. 184v–185r; Gasparino Barzizza, inc.: „Sencio, magnifici patres et doc-
tores, …”, k. 188v–189r, (bez mowy Francesca Barbara); Berlin, SPK, lat. F 613: Francesco Barbaro, inc.: 
„Antequam ea, que hodierno die...”, k. 24r; Gasaprino Barzizza, inc.: „Non mediocri voluptate afficior...”, 
k. 34r; Gasparino Barzizza, inc.: „Nisi vestra singulari et egregia sapiencia...”, k. 34v–35r; Gasparino Bar-
zizza, inc.: „Quamquam multos hic esse intelligam...”, k. 37v–38r (bez mowy inc.: „Maxime vellem, patres 
eruditissimi, ...”).
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(bez pierwszej z mów Gasparina i bez mowy Francesca Barbara)65, w jednastu rękopi-
sach – trzy66, w ośmiu rękopisach – dwie67.

O intensywności obiegu mów Gasparina Barzizzy można by powiedzieć więcej, 
zestawiając zawierające je rękopisy niekrakowskie ze względu na czas powstania. Wy-
magałoby to szczegółowszej kwerendy, gdyż katalogi zbiorcze, takie jak Iter Italicum, 

65 Tübingen, Universitätsbibliothek, Mc 70: Gasparino Barzizza, inc.: „Maxime vellem, patres eruditis-
simi, …”, k. 56v–57r, Gasparino Barzizza, inc.: „Nisi vestra singulari et egregia sapiencia...”, k. 72r–73r; 
Gasparino Barzizza, inc.: „Sencio, magnifici patres et doctores, …”, k. 73v–74r; Gasparino Barzizza, inc.: 
„Quamquam multos hic esse intelligam...”, k. 78v–80v; München, BSB, Clm 5354: Gasparino Barzizza, 
inc.: „Quamquam multos hic esse intelligam…”, k. 325r–327r; Gasparino Barzizza, inc.: „Sencio, magni-
fici patres et doctores, …”, k. 332r–333r; Gasparino Barzizza, inc.: „Nisi vestra singulari et egregia sapien-
cia...”, k. 333r–334r; Gasparino Barzizza, inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”, k. 334v–335r; 
Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek, 159: Gasparino Barzizza, inc.: „Quamquam multos hic esse 
intelligam…”, k. 37v–39r; Gasparino Barzizza, inc.: „Sencio, magnifici patres et doctoresdoctores, …”, 
k. 43v–44r; Gasparino Barzizza, inc.: „Nisi vestra singulari et egregia sapiencia...”, k. 45r–46v; Gasparino 
Barzizza, inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”, k. 46v.

66 Mowy Gasparina (inc.: „Non mediocri voluptate afficior, illustres ac magnifici...”, „Sencio, magnifici 
patres et doctores amplissimi, ...” i „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”): Venezia, BNM, Marc. Lat. 
XI 102 (3940), k. 5r–7r; Troyes, Bibl. Mun. 1531, k. 435v–437r, 438r–439r, 427r–438r; Roma, Biblioteca 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Nic. Rossi 229 (33 E 27), k. 35r–36r, 37r–38r; Praga, 
Státní knihovna, III G 18, k. 52r, 53v–54r, 438r–439r; Praga, Státní knihovna, I F 8, k. 129r, 130r–131r, 138r; 
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II 164, k. 21r–22r, 30r, 33r. Mowy (inc.: „Non mediocri voluptate 
afficior...”, „Antequam ea, que hodierno die...” i „Visa vestra singulari et egregia sapiencia...”): Venezia, 
BNM, Marc. lat. XI 101 (3939), k. 28r–33v, 44v–46v. Mowy ( inc.: „Non mediocri voluptate afficior...”, 
„Antequam ea, que hodierno die...” i „Quamquam multos hic esse intelligam...”): London, BL, Harley 2268, 
k. 34r–35v, 50v–53r, 62r–63r. Mowy („Non mediocri voluptate afficior, illustres ac magnifici domini, ...”, 
„Visa vestra singulari et egregia sapiencia...” i „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”): Roma, Biblioteca 
Angelica, 1139, k. 106r–107r, 109v, 115r i Toledo, Archivo y Bibl. Capitolares, 101, k. 5r–6r, 35r, 38r–39r. 
Mowy (inc.: „Sencio, magnifici patres et doctores amplissimi, ...”, „Visa vestra singulari et egregia sapien-
cia...” i „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”): München, BSB, Clm 265, k. 23v–26r i 173r–174v. Mowy 
(inc.: „Non mediocri voluptate afficior, illustres ac magnifici domini, ...” i „Sencio, magnifici patres et doctores 
amplissimi, ...”): Milano, BA, O 57 sup. k. 19r–20r i 20v–22r; Milano, BA, L 69 sup., k. 254r–255v i 256v–258r; 
Città di Vaticano, BAV, Ottob. Lat. 2293, k. 54r–56r. Mowy (inc.: „Visa vestra singulari et egregia sapiencia...” 
i „Quamquam multos hic esse intelligam...”): Città di Vaticano, BAV, Pal. Lat. 607.

67 Mowy (inc.: „Non mediocri voluptate afficior, illustres ac magnifici domini, ...” i „Sencio, magnifici 
patres et doctores amplissimi, ...”): Milano, BA, O 57 sup. k. 19r–20r i 20v–22r; Milano, BA, L 69 sup., 
k. 254r–255v i 256v–258r; Città di Vaticano, BAV, Ottob. Lat. 2293, k. 54r–56r. Mowy (inc.: „Visa vestra 
singulari et egregia sapiencia...” i „Quamquam multos hic esse intelligam...”): Città di Vaticano, BAV, Pal. 
Lat. 607. Mowy („Non mediocri voluptate afficior, illustres ac magnifici domini, ...” i „Quamquam multos 
hic esse intelligam...”): Stuttgart, WL, HB.VIII. 26, k. 49r–52r i 62r–70r. Mowy („Antequam ea, que hodier-
no die...” i „Quamquam multos hic esse intelligam...”): München, Universitätsbibliothek, F 607, k. 24v–27v 
i 79v–81r; London, BL, Arundel 70, k. 60r–61r i 23v–26r. Mowy (inc.: „Quamquam multos hic esse intel-
ligam...” i „Maxime vellem, patres eruditissimi, ...”): Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, MM.674, 
s. 14.
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datują często rękopisy bardzo ogólnie na XV wiek. Jedynie w przypadku części przywo-
łanych rękopisów udało się na razie ustalić czas powstania68.

Jako autor Gasparino został wymieniony w rękopisie BJ 126 tylko w tytule mowy 
z pochwałą medycyny (w rękopisie Oss. 601 przy żadnej z omawianych mów nie został 
podany autor). Również w rękopisach niekrakowskich mowy te bywają anonimowe69. 
Anonimowość jest zjawiskiem dość typowym w przypadku formularza70.

Pierwsza z omawianych mów zawierająca pochwałę medycyny została wygłoszo-
na przez Gasparina Barzizzę z okazji uzyskania stopnia doktora sztuk (16 IX 1413). Ad-
resatem mowy był promotor Gasparina, padewski profesor medycyny Giacomo della 
Torre da Forlì (zm. 1414)71. Mowa ta cieszyła się dużą popularnością w Europie72.

Druga mowa została wygłoszona 25 października 1416 roku z okazji promowania 
na doktora prawa kanonicznego Alberta Guidalottiego, przedstawiciela znanego rodu 
z Perugii73. Jej autor, Francesco Barbaro (1390–1454), pochodził z arystokratycznego 

68 Rękopis London, BL, Arundel 138, pochodzi z lat 1440–1500, zob. [online] http://www.bl.uk/cata-
logues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=1849 [dostęp: 16.09.2016]; P. O. K r i s t e l l e r, Iter Ita-
licum, t. 4, Leiden 1989, s. 127–128. Rękopis Troyes, Bibl. Mun. 1531, datowany jest na lata 1447–1449, 
zob. [online] http://cmdf.irht.cnrs.fr/cmdf_B1.htm?D=B&L=B&N=C [dostęp: 20.09.2016]. Z lat 1471–1487 
pochodzi rękopis Tübingen, Universitätsbibliothek Mc 70, [online] http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mc70 
[dostęp: 17.09.2016]. Nie wcześniej niż w latach 50. XV wieku powstał rękopis Milano, BA, L 69 sup., zob. 
P. O. K r i s t e l l e r, Iter Italicum, t. 1, s. 333–334, zaś nie wcześniej niż w latach 70. XV wieku powstał 
rękopis Milano, BA, O 57 sup., zawierający także listy Sykstusa IV, zob. P. O. K r i s t e l l e r, Iter Italicum, 
t. 1, s. 336.

69 Mowa „Quamquam multos hic esse intelligam…” jako anonimowa w Stuttgart, WL, HB.VIII.26, k. 62; 
W rękopisie Tübingen, Universitätsbibliothek, Mc 70 anonimowo występuje mowa Gasparina Barzizzy: inc.: 
„Visa vestra singulari et egregia sapiencia…”(k. 72r–73v), a przy kolejnych mowach inc.: „Sencio, magni-
fici patres et doctores amplissimi, …” (k. 73v–74r) Gasparino został wymieniony w tytule jako autor.

70 Catalogus codicum…, t. 1, s. 102 wymienia wszystkie te mowy jako anonimowe. G. F r a n c z a k 
(dz. cyt., s. 76) spośród omawianych czterech mów jako mowę Gasparina Barzizzy identyfikuje tylko mowę 
Oracio de philosophie recommendacione (inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, …). Jak pokazał L. B e r- 
t a l o t, w rękopisie Udine B. Arciv. 70, zawierającym wszystkie wspomniane mowy Barzizzy, a także inne 
teksty humanistyczne, tylko przy dwóch tekstach z 61 podany był autor, reszta była zaś anonimowa, t e n ż e, 
Eine Sammlung…, s. 210.

71 Acta graduum academicorum gymnasii patavini ab anno 1406 ad annum 1450, a cura di G. Z o n t a 
i I. B r o t t o, drugie wydanie, t. 1, 1406–1436, Padova 1970, nr 302; więcej o Giacomo della Torre (Jacobus 
Forliviensis): T. P e s e n t i, Professori e promotori di medicina nello Studio di Padova dal 1405 al 1509. 
Repertorio bio-bibliografico, Trieste 1984, s. 103–112; P. S a m b i n, Su Giacomo della Torre (†1414), „Qua-
derni per la Storia dell’Università di Padova” VI, 1973, s. 149–161.

72 G. P. M a n t o v a n i wymienia 10 rękopisów z tą mową bez Oss. 601, t a ż, dz. cyt., s. 92–93; C. R e- 
v e s t wymienia 20 rękopisów z tą mową, ale bez rękopisu BJ 126, t a ż, Culture humaniste..., s. 25, nr 65, 
[online] https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1662/files/2013/12/Revest-M%C3%A9moire-EFR-
vol.-2-en-ligne.pdf [dostęp: 10.09.2015].

73 Promocja doktorska Alberta Guidalottiego – Acta graduum..., t. 1, nr 394; zob. G. F r a n c z a k, 
dz. cyt., s. 85; G. P. M a n t o v a n i, dz. cyt., s. 98. Szerzej na temat rodu Guidalottich: T. B i g a n t i, Un
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rodu weneckiego i odbył studia w Padwie pod kierunkiem Gasparina Barzizzy, zakoń-
czone stopniem licencjata sztuk w 1412 roku74. Mowa ta również cieszyła się w Europie 
dużą popularnością, o czym świadczy liczba zawierających ją rękopisów75.

W rękopisie BJ 126 występuje rzadkie bezpośrednie połączenie mowy Gasparina 
Barzizzy, zawierającej pochwałę medycyny (inc.: „Non mediocri voluptate afficior…”) 
z mową Francesca Barbara (inc.: „Antequam ea, que hodierno die…”), występujące 
w jednym rękopisie weneckim76.

Razem umieszczone zostały w rękopisie BJ 126 również cztery inne mowy Gaspa-
rina Barzizzy – dwie mowy z rekomendacją filozofii (inc.: „Sencio, magnifici patres et 
doctores amplissimi, ...”, k. 16r–16v i inc.: „Visa vestra singulari et egregia sapiencia...”, 
k. 16v–17r), a także mowa z pochwałą prawa cywilnego Oracio de iure civili (inc.: „Quam- 
quam multos hic esse intelligam...”, k. 17r–18v) i mowa Oracio de philosophie recom-
mendacione (inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, …”, k. 18v). Pierwsza z tych mów 
wygłoszona została 16–20 sierpnia 1413 roku na inaugurację wykładu poświęconego De 
anima Arystotelesa. Znamy ją z kilku rękopisów, w tym dwóch krakowskich77. Nie jest 
znana dokładna data wygłoszenia drugiej, nieco mniej znanej mowy Gasparina, również 
inaugurującej wykład De anima. Mowy z pochwałą filozofii inaugurujące wykład De ani-
ma pod względem treści są dość podobne, zawierają pochwałę filozofii jako najważniej-
szej dyscypliny, od której wywodzą się pozostałe nauki. Gasparino Barzizza wygłosił jesz-
cze jedną mowę inaugurującą wykład De anima (inc.: „Cum saepe mecum repeterem…”), 
która w niektórych rękopisach niekrakowskich stanowi „pakiet” z omówionymi dwiema 
mowami na inaugurację wykładu De anima (inc.: „Sencio, magnifici patres et doctores 
amplissimi, ...” oraz inc.: „Visa vestra singulari et egregia sapiencia...”)78.

Mowa inauguracyjna na wydziale prawa zawierająca pochwałę prawa cywilnego 
wygłoszona została 18 października 1416 roku79. Ostatnia mowa z pochwałą filozofii 
została ułożona z okazji wygłaszania principium in artibus, czyli wykładu inaugurują-

prestigio da riconquistare: la famiglia Guidalotti nella prima metà del XV secolo, [w:] Beato Angelico e Be-
nozzo Gozzoli, artisti del Rinascimento a Perugia, Milano 1998, s. 103–110.

74 Dnia 5 X 1412 zdobył licencjat sztuk, Acta graduum..., t. 1, nr 257; G. G u a l d o, Barbaro, France-
sco, DBI, t. 6, Roma 1964, s. 101–103.

75 L. B e r t a l o t, Initia humanistica Latina: Initienverzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der 
Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts; t. 2,1: Prosa, A–M, Tübingen 1990, poz. 1297 wymienia 11 rękopisów, 
ale z polskich tylko Oss. 601; C. R e v e s t (Culture humaniste…, s. 14, nr 28) wymienia 20 rękopisów z tą 
mową; G. P. M a n t o v a n i (dz. cyt., s. 98) dodaje do listy Bertalota jeszcze 10 rękopisów z tą mową. J. M. 
M c M a n a m o n wymienia 22 rękopisy z tą mową: t e n ż e, An Incipitarium…, s. 26.

76 Venezia, BNM, Marc. lat. XI 101 (3939), k. 28r–33v.
77 Rękopisy BJ 2038, k. 37–39; Oss. 601, k. 245r–246r. Wszystkie cztery mowy zawarte są w następu-

jących rękopisach: Freiburg i. B., Universitätsbibliothek, 159, London, BL, Arundel 138, München, BSB, 
Clm 5354, Tübingen, Universitätsbibliothek, Mc 70; Udine, B. Arciv., 70.

78 London, BL, Arundel 138: bezpośrednio obok siebie mowy: „Cum saepe mecum repeterem…” (k. 184r–
–184v) i „Visa vestra singulari et egregia sapiencia…” (k. 184v–185r).

79 C. R e v e s t, Culture humaniste…, s. 26, nr 69.
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cego cykl wykładów na wydziale sztuk przez Laura Bragadina, który 9 listopada 1409 
uzyskał licencjat sztuk, a następnego dnia doktorat80.

Obok siebie w tej samej kolejności cztery te mowy występują tylko w jeszcze jed-
nym rękopisie krakowskim81. Mowa z pochwałą prawa cywilnego w żadnym z rękopi-
sów niekrakowskich nie sąsiaduje z obydwiema mowami Gasparina Barzizzy z pochwa-
łą filozofii, a z jedną z tych mów (inc.: „Maxime vellem, patres eruditissimi, …”) bez-
pośrednio „sąsiaduje” tylko w rękopisie z Udine82.

Chociaż Gasparino Barzizza należał do jednych z najbardziej kopiowanych i pla-
giatowanych retorów83, to w rękopisie BJ 126 i powiązanych z nim rękopisach krakow-
skich wybór jego mów jest raczej skromny – dla porównania w rękopisie z Udine jest 11 
mów Gasparina Barzizzy (w tym 5 takich samych jak w BJ 126)84, w rękopisie z Tybin-
gi jest 11 mów Gasparina Barzizzy85, a w rękopisie z Biblioteki Watykańskiej (Lat. Ot-
tob. 2293) znajduje się 19 mów Gasparina Barzizzy86. Inna kolejność mów Gasparina 
Barzizzy w rękopisie BJ 126 niż w rękopisach niekrakowskich może wynikać właśnie 
z faktu, że pewne mowy Gasparina Barzizzy zostały pominięte przy tworzeniu rękopisu 
Jana z Ludziska. W rękopisie z Udine między czterema mowami Gasparina Barzizzy 
obecnymi w rękopisie BJ 126 znalazły się jeszcze dwie mowy Gasparina Barzizzy, któ-
rych nie ma w rękopisie BJ 12687.

80 C. R e v e s t (Culture humaniste…, s. 22) w oparciu o tytuł, z którym mowa ta występuje w rękopisie 
z Perugii (Biblioteca Comunale, J 114, k. 46v: Gasparini Pergamensis pro domino Lauro Bragadino in prin-
cipio artium oratio) jako datę wygłoszenia tej mowy przyjęła datę uzyskania licencjatu lub doktoratu sztuk 
przez Laura Bragadina, zob. Acta graduum…, t. 1, nr 57 i 59. Można sądzić jednak, że mowa ta została wy-
głoszona przed uzyskaniem stopnia doktorskiego przez Bragadina, gdyż nazwa principium była używana 
w odniesieniu do pierwszego wykładu kandydata do stopnia doktorskiego, zob. A. L. T r o m b e t t i - B u- 
d r i e s i, Laureati in diritto civile nel secolo XV, [w:] Studenti e università degli studenti del XII al XIX se-
colo, a cura di G. P. B r i z z i  e  A. I. P i n i, Bologna 1988, s. 155. Odnośnie do terminu „principium” zob. 
H. R a s h d a l l, The Universities of Europe in the Middle Ages, t. 1: Salerno-Bologna-Paris, Oxford 1895, 
s. 465.

81 Oss. 601, k. 245r–251v.
82 Udine, B. Arciv. 70, k. 30v–33r. Mowy te znajdują się w tym rękopisie w odwrotnej kolejności niż 

w rękopisie BJ 126.
83 Zdaniem C. R e v e s t jego mowy należały do „bestsellerów” w piętnastowiecznych rękopisach z an-

tologiami retorycznymi, t a ż, Les discours de Gasparino Barzizza et la diffusion du style cicéronien dans la 
première moitié du XVe siècle. Premiers aperçus, [online] https://mefrm.revues.org/2996?lang=en#text 
[dostęp: 16.09.2016].

84 Udine, B. Arciv. 70, k. 20v–21r, 35r, 35v–36r, 38r, 38v–39r, 39r, 39v–40r, 40v–40ar, 40av–42r, 43r–
–44r, 53v, zob. L. B e r t a l o t, Eine Sammlung…, s. 220, 225, 226, 227, 228, 232.

85 Tübingen, Universitätsbibliothek, Mc 70, k. 43v–44v, 53r–53v, 53v–54r, 54r–55r, 55r–55v, 56r–56v, 
56v, 56v–57r, 72r–74r, 74r–74v, 78v–80v [online] http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mc70 [dostęp: 
15.09.2016].

86 C. R e v e s t, Les discours de Gasparino Barzizza.
87 Najpierw są trzy mowy Gasparina Barzizzy, wspólne dla obu omawianych rękopisów: „Non mediocri 

voluptate…” (Udine, B. Arciv. 70 k. 38r, BJ 126, k. 15r–v); „Sencio, magnifici patres et doctores, ...” (Udine,
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Stosunkowo rzadkim „pakietem” są cztery mowy Cristofora Barzizzy (zm. 1445), 
bratanka słynnego retora Gasparina, padewskiego doktora sztuk i medycyny, wykładają-
cego na wydziale medycyny od 1430 roku i wygłaszającego także mowy inauguracyjne 
na wydziale sztuk88. Są one jednak, jak zobaczymy, ważne dla ustalenia czasu, a w ja-
kiejś mierze i „sposobu” powstania wyjściowego dla rękopisu BJ 126 kodeksu. W ręko-
pisie występują one jako anonimowe i przez polskich badaczy były wymieniane jako 
anonimowe89. Pierwsza z tych mów, rekomendacja sztuk wyzwolonych (inc.: „Vellem, 
ut pro magnitudine ac gloria earum arcium, de quibus hodierno sermo habendus est, re-
verendissimi patres, …”, k. 2r–3r), wygłoszona została 25 października 1430 roku90. 
Umieszczona zaraz za nią druga mowa Cristofora z pochwałą sztuk wyzwolonych (inc.: 
„Postquam decreto patrum conscriptorum assertus ornatissimum locum istum ascendi, 
colendissime antistes, ...”, k. 3r–4v) wygłoszona została 21 października 1431 roku91.

Trzecia mowa (inc.: „Si pro gravi merore vestro…”, k. 4v–5v), przez niektórych 
polskich badaczy przypisywana błędnie Gasparinowi Barzizzy, ułożona została z okazji 
pogrzebu Paola Veneta (zm. 1429), znanego filozofa i autora dzieł z zakresu logiki92. 
Autorem mowy był Cristoforo, który studiował zresztą pod kierunkiem Paola Veneta93. 

B. Arciv. 70, k. 38v–39r, BJ 126, k. 16r–16v); „Visa vestra singulari et egregia sapientia...” (Udine, B. Arciv. 
70, k. 39r, BJ 126, k 16v–17r). Następnie w Udine są nieobecne w rękopisach krakowskich 2 mowy Gaspa-
rina Barzizzy „Si quis vestrum est, patres peritissimi, …” (Udine, B. Arciv. 70, k. 39v–40r); „Nisi vestra ex-
pectatio…” (Udine, B. Arciv. 70, k. 40v–40ar) i mowa Battisty del Nevo da Vicenza „Omnes, qui ante me...” 
(Udine, B. Arciv. 70, k. 40a), po czym następuje mowa Gasparina Barzizzy wspólna z rękopisem BJ 126: 
„<Q>uamquam multos hic esse intelligam…” (Udine, B. Arciv. 70, k. 40av–42r; BJ 126, k. 17r–18v).

88 T. P e s e n t i, dz. cyt., s. 42; P. S a m b i n, Barzizza Cristoforo, DBI, t. 7, Roma 1970, s. 32–34; 
R. C e s s i, Cristoforo Barzizza medico del secolo XV, [w:] Padova medioevale. Studi e documenti, a cura 
di D. G a l l o, t. 2, Padova 1985, s. 705–714.

89 Catalogus codicum…, t. 1, s. 99; G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 77, 90.
90 Zob. T. P e s e n t i, dz. cyt., s. 43; L. B e r t a l o t, Eine Sammlung…, s. 216–217. Na 25 X 1429 roku 

datuje tę mowę C. Revest, która wymienia 6 rękopisów z tą mową (w tym Oss. 601), ale tak samo jak L. B e r- 
t a l o t (Eine Sammlung…, s. 216–217) pomija rękopis BJ 126; t a ż, Culture humaniste…, s. 16, nr 39.

91 Datacja mowy i identyfikacja autora, T. P e s e n t i, dz. cyt., s. 43. L. B e r t a l o t, (dz. cyt., s. 218) 
datuje mowę na 21 X 1431 roku, ale nie wymienia jej autora ani zawierającego ją rękopisu BJ 126. C. R e- 
v e s t (dz. cyt., s. 15) podaje tę samą datację i jako autora wymienia Cristofora Barzizzę, przytacza 6 ręko-
pisów z tą mową, pomija jednak rękopis BJ 126.

92 Wydana przez J. G a r b a c i k a, który jako autora podawał „Ch. Barzizzę”; t e n ż e, Paolo Veneto, 
filozof-dyplomata i jego pobyt w Polsce w r. 1412, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Hi-
storia, nr 4, 1960), s. 25 (wydanie mowy s. 27–30). Praca J. Garbacika, pisana zgodnie z metodologią histo-
riografii marksistowskiej, obecnie jest już nieco przestarzała, choć niektóre ustalenia zachowują wartość. 
Niektórzy polscy badacze przypisywali autorstwo tej mowy Gasparinowi Barzizzy, zob. Catalogus codi-
cum..., t. 1, s. 99–100; G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 75. Szerzej o Paolu Venecie zob. A. D. C o n t i, Paolo 
Veneto, DBI, t. 81 (2014), [online] http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-veneto_(Dizionario-Biografi-
co)/ [dostęp: 14.08.2015].

93 T. P e s e n t i (dz. cyt., s. 42) podaje błędną datę wygłoszenia mowy – 1424 rok; zob. A. D. C o n t i, 
dz. cyt.
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Cieszyła się ona największą popularnością spośród mów Cristofora i była w obiegu rę-
kopiśmiennym również w oderwaniu od innych tekstów jego autorstwa94. Znana jest rów-
nież z czterech innych rękopisów związanych ze środowiskiem krakowskim95. Zdaniem 
Józefa Garbacika, jej popularność w Polsce miała wynikać z faktu, że Paolo Veneto przy-
jechał do Krakowa w 1412 roku jako poseł wenecki96. Jej rozpowszechnienie, jak się wy-
daje, wynikało z jej przydatności jako wzorca mów pogrzebowych97.

Czwarta mowa, skierowana do papieża Marcina V (inc.: „Quod antea dudum opta-
veram, pater beatissime, ut aliquando ante pedes tuos prociderem…”, k. 6r), ułożona mię-
dzy 1424 a 27 VIII 1428 roku przez Cristofora Barzizzę dla Giacoma de’ Dottori, opata 
klasztoru benedyktyńskiego Santa Maria in Praglia98. W mowie wyrażona jest wdzięcz-
ność wobec papieża za wcześniej już nadane mu stanowisko przeora klasztoru Santa 
Maria in Vanzo99. Mowa ta znajduje się w kilku datowanych na XV wiek rękopisach100: 
w kodeksie z Wiednia, zawierającym antologię złożoną z tekstów retorycznych klasycz-
nych i humanistycznych (Cycerona Epistolarum ad diversos libri XVI, mowy i listy, przede 
wszystkim padewsko-weneckie)101, w kodeksie z Monachium, zawierającym również inne 

94 J. M c M a n a m o n, (An incipitarum…, s. 893) wymienia 13 rękopisów z tą mową.
95 Rękopisy BJ 42 k. 6r–7v; BJ 173, k. 201v–202v; Oss. 601, k. 260r–261r, BCzart. II 1242, k. 170v–172r.
96 J. G a r b a c i k, dz. cyt., s. 19– 26.
97 C. R e v e s t, (Culture humaniste…, s. 16, nr 37) wymienia 12 rękopisów z tą mową (w tym 4 krakow-

skie). J. M. M c M a n a m o n wymienia 13 rękopisów z tą mową, w tym 5 krakowskich; t e n ż e, An Inci-
pitarium…, s. 893.

98 Giacomo Dottori w 1424 roku został opatem Santa Maria in Praglia, z 27 VIII 1428 roku pochodzi 
wzmianka o śmierci opata Santa Maria in Praglia, zob. F. G. B. T r o l e s e, Vita religiosa e culturale del-
l’abbazia dal XV al XVIII secolo, [w:] Santa Maria Assunta di Praglia. Storia, arte, vita di un’abbazia be-
nedittina, a cura di C. C e s c h i, M. M a c c a r i n e l l i, P. V e t t o r e  F e r r a r o, Abbazia di Praglia, 
s. 73; zob. L. B e r t a l o t, Eine Sammlung…, s. 218; T. P e s e n t i, dz. cyt., s. 43. G. F r a n c z a k (dz. cyt., 
s. 76), chociaż korzystał z pracy L. Bertalota, autorstwo przypisywał Gasparinowi Barzizzy i nie identyfiko-
wał postaci występującej jako „Jacobus de Doctoribus”, zob. Catalogus codicum…, t. 1, s. 100.

99 „Accepi enim primum a te tenera adhuc satis etate s. Marie de Auancio prioratum, quem et omni vite 
integritate et monasterii refeccione gubernandum duxi...” (BJ 126, k. 6r). Błędnie zinterpretował ten frag-
ment W. B r a c k e, który uznał, że mowa ta jest podziękowaniem opata Santa Maria in Praglia za nadanie 
stanowiska przeora klasztoru Santa Maria in Vanzo, t e n ż e, Le orazioni al pontefice, [w:] Alle origini del-
la nuova Roma Martino V (1417–1431): atti del Convegno, Roma, 2–5 marzo 1992, Roma 1992 (Nuovi 
studi storici/Istituto storico italiano per il Medio Evo, t. 20), s. 139–140. Szerzej o klasztorze Santa Maria in 
Vanzo, zob. P. G o s, Santa Maria in Vanzo. Da priorato benedittino a seminario diocesano, [w:] Il semina-
rio di Gregorio Barbarigo. Trecento anni di arte, cultura e fede, Padova 1997, s. 11–28.

100 L. B e r t a l o t (Eine Sammlung…, s. 218) wymienia 4 rękopisy z tą mową (München, BSB, Clm. 265, 
k. 188v; Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 5197, k. 10; Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 3136, 
k. 173v; Oss. 601, k. 261v), ale pomija rękopis BJ 126.

101 Tabulae codicum manu scriptorum: praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobo-
nensi asservatorum, t. 2: Cod. 2001–3500, Wien 1868, s. 212–213; Bücher aus der mittelalterlichen Univer-
sität Wien und ihrem Umfeld zusammengestellt von Friedrich Simader, Wien, ab 2007, [online] http://www.
onb.ac.at/sammlungen/hschrift/kataloge/universitaet/Register.htm [dostęp: 12.07.2016].
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mowy Cristofora Barzizzy oraz mowy Gasparina Barzizzy102, a także w rękopisie waty-
kańskim z listami i mowami humanistów włoskich103.

Dokładnie taki sam zestaw mów Cristofora, ułożonych w tej samej kolejności jak 
w rękopisie BJ 126, znany jest z innego jeszcze rękopisu krakowskiego104. Mamy więc 
do czynienia z w miarę oryginalnym zestawem mów, nie mającym odpowiednika w in-
nych rękopisach niekrakowskich. Z innych rękopisów europejskich znane są powstałe 
później większe zestawy mów Cristofora Barzizzy, na przykład w znajdującym się w Udi-
ne rękopisie z kolekcją piętnastowiecznych tekstów retorycznych jest ich 11, datowanych 
na lata 1429–1435105. W rękopisie z Udine występują trzy mowy Cristofora Barzizzy, 
zawarte w rękopisie BJ 126, ale ułożone w innej kolejności (dwie rekomendacje sztuk 
i mowa na pogrzebie Paola Veneta). W rękopisie BJ 126 znajduje się zatem „wczesny” 
zestaw mów Cristofora Barzizzy z lat 1429–1431, dostępny w Padwie w czasie, gdy Jan 
z Ludziska studiował tam medycynę. Można przypuszczać, że gdyby Jan z Ludziska po-
został w Padwie po zakończeniu studiów medycznych, to przywieziony przez niego rę-
kopis zawierałby również mowy Cristofora Barzizzy powstałe po 1433 roku.

Stosunkowo oryginalny, znany z jeszcze jednego niekrakowskiego kodeksu ręko-
piśmiennego, jest pakiet złożony z anonimowej Oratio de recommendacione iuris cano-
nici (inc.: „Multi forte vestrum mirantur, viri insignes”106, k. 18v–20r) i niezwykle popu-
larnej mowy Pseudo-Demostenesa zatytułowanej w rękopisie Demostenis oracio ad Al-
lexandrum incipit traducta e Greco in Latinum (inc.: „Nichil habet, rex Alexander, vel 
fortuna tua...”, k. 20r–v)107. Zdaniem badaczy pierwsza mowa powstała w środowisku 
związanym z uniwersytetem padewskim. Clémence Revest datowała czas jej powstania 
na lata 1400–1435108. Mowa ma charakter humanistyczny, na co wskazywać mogą zapo-
życzenia z Cycerona109. Mowa Pseudo-Demostenesa do Aleksandra została określona 
w tym rękopisie, tak jak w wielu innych rękopisach, jako tłumaczenie z greckiego na ła-

102 München, BSB, Clm 265, k. 188v; zob. C. R e v e s t, Culture humaniste…, s. 12, nr 18–20, s. 15, 
nr 31, s. 22, nr 57, s. 24, nr 64, s. 73, nr 28; [online] http://www.mirabileweb.it/manuscript/m%C3%BCnchen-
bayerische-staatsbibliothek-clm-265-manuscript/6814 [dostęp 10.07.2016].

103 Città del Vaticano, BAV, Vat. lat. 5197, k. 10r; zob. Iter Italicum, t. 6: (Italy III and Alia itinera IV), 
a cura di P. O. K r i s t e l l e r, Leiden 1992, s. 337–338.

104 Oss. 601, k. 257–263r.
105 Udine, B. Arciv., 70, k. 1r–12r; zob. L. B e r t a l o t, Eine Sammlung..., s. 213–219.
106 L. B e r t a l o t podaje wersję „Multi forte mirantur”; t e n ż e, Eine Sammlung..., s. 224, tak samo 

P. O. K r i s t e l l e r, Iter Italicum, t. 2: Italy. Orvieto to Volterra, London 1967, s. 202. C. R e v e s t (Cul-
ture humaniste…, s. 9, nr 6) wymienia 4 rękopisy z tą mową (pomija rękopis BJ 126). W „pakiecie” z drugą 
omawianą mową występuje ona w rękopisie Udine, B. Arciv. 70, k. 30v–31r. W takim samym połączeniu 
występuje ona także w drugim rękopisie krakowskim – Oss. 601, k. 251v–255v.

107 W rkpsie BCzart 1242, k. 95v–96r utwór ten został zatytułowany Epistola Demostenis ad Allexan-
drum per Athenis i został umieszczony wśród tekstów średniowiecznych.

108 C. R e v e s t, Culture humaniste…, s. 9, nr 6.
109 Podobieństwo incipitu mowy „Multi forte vestrum mirantur” do cycerońskiego „forte vestrum mire-

tur” – Cyceron, Oratio pro P. Sestio, 31.
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cinę, choć w rzeczywistości była ona anonimową redakcją łacińską z suplementu do dzie-
ła Kwintusa Kurcjusza Rufusa Historiae Alexandri Magni, suplementu powstałego na 
terenie Francji w XI lub XII wieku110. Na początku XV wieku mowa ta była w obiegu 
(wraz z mowami Ajschinesa, Demadesa i Pseudo-Demostenesa do Ateńczyków) w ode-
rwaniu od suplementu111. Te cztery mowy, a w szczególności mowa Ad Alexandrum, cie-
szyły się ogromną popularnością, o wiele większą od przełożonych przez Bruniego praw-
dziwych mów Demostenesa112. Zdaniem badaczy mogło wynikać to z faktu, że mowy 
Pseudo-Demostenesa były jednymi z pierwszych tekstów przypisywanych oratorom grec-
kim, które znalazły się w obiegu113. Poza tym były one dość krótkie, co ułatwiało ich po-
wielanie. Do popularności mowy Ad Alexandrum, kopiowanej także pojedynczo, przy-
czynił się jej cyceroniański styl (mowa ta była kompilacją albo plagiatem przede wszyst-
kim z dwóch mów Cycerona Pro Marcello i Pro Ligario oraz fragmentów utworów in-
nych autorów antycznych)114.

Dość oryginalny „pakiet” tworzą także dwie mowy pogrzebowe, jedna autorstwa 
Guarina z Werony (1374–1460), znanego humanisty i retora, nauczającego retoryki w We-
necji, Weronie i Ferrarze (Oracio Gwarini Veronensis in funere Georgii Laureani, inc.: 
„Maxima pars hodierno die fortissimo viro Georgio Laureano a vobis effecta…”, k. 8r–
–9v), a druga autorstwa Andrei Giuliana (1384–1455), patrycjusza weneckiego, wykształ-
conego pod kierunkiem Gasparina Barzizzy i Guarina z Werony (Andree Iuliani in Ma-

110 S. B e r t i, L’orazione Pseudo-Demostenica „Ad Alexandrum” dal XII al XV secolo: tra latino e vol-
gare, „Aevum” 75, zesz. 2, maj–sierpień 2001, s. 480. Przez długi czas mowę tę uważano za tłumaczenie 
z greki na łacinę, którego autorem miał być Pietro Marcello lub Leonardo Bruni, zob. R. S a b b a d i n i, 
Antonio da Romagno e Pietro Marcello, „Nuovo Archivio Veneto” XXX, 1915, s. 207–246, a za nim L. B e r- 
t a l o t, Die älteste gedruckte lateinische Epitaphiensammlung, [w:] Collectanea variae doctrinae Leoni S. 
Olschki oblata, t. 1, München 1921, s. 1; t e n ż e, Forschungen über L. Bruni Aretino, „Archivum Romani-
cum” XV, 1931, s. 300 i 304; t e n ż e, Uno zibaldone umanistico latino del Quattrocento a Parma, „La Bi-
bliofilia” XXXVIII, 1936, s. 77–78.

111 L. S i l v a n o, Pseudo-Demostene „Ad Alexandrum” o la forza del falso, [w:] Vestigia notitiai. Scrit-
ti in memoria di Michelangelo Giusta, a cura di E. B o n a, Alessandria 2012, s. 490.

112 Pro Diopithe, Pro Ctesiphonte (De Corona), Olynthiacae; H. B a r o n, Leonardo Bruni Aretino, Hu-
manistisch-philosophische Schriften, Berlin–Leipzig 1928; M. A c c a m e  L a n z i l l o t t a, Leonardo Bru-
ni traduttore di Demostene: La „Pro Ctesiphonte”, Genova 1986; Catalogus Translationum et Commenta-
riorum: Mediaeval and Renaissance Latin Translations and Commentaries, t. 7, ed. V. B r o w n, P. O. K r i s- 
t e l l e r, F. E. C r a n z, Washington D. C. 1992, s. 111.

113 Nie wiadomo dokładnie, w którym momencie te cztery mowy zaczęły być w obiegu oddzielnie od 
suplementu. Ich samodzielne funkcjonowanie poświadczone jest w 1403 roku, kiedy biskup Cenedy Pietro 
Marcello przesłał je swojemu przyjacielowi Antoniowi da Romagno, S. B e r t i, L’orazione Pseudo-Demo-
stenica…, s. 479; L. S i l v a n o, dz. cyt., s. 485–486.

114 L. S i l v a n o, dz. cyt., s. 487–492. Mowę tę można odnaleźć we włoskich rękopisach z humani-
stycznymi antologiami, np. w Città del Vaticano, BAV, Ottob. Lat. 3021, k. 35r–36v; Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, Ambrosiana, Ambr. H 52 suss., k. 16r–17r; Parma, Biblioteca Palatina, cod. 262, k. 24v–25r 
(o tym ostatnim rękopisie zob. L. B e r t a l o t, Uno zibaldone umanistico latino del Quattrocento a Parma, 
[w:] t e n ż e, Studien..., t. 2, s. 241–264.
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nuelem Crisiloram Epitaphios, id est funebris oracio, inc.: „Si quis vestrum est, viri di-
lectissimi, qui forte admiretur...”, k. 9v–10v)115. Pierwsza mowa powstała z okazji po-
grzebu Giorgia Loredana, zwycięskiego dowódcy spod Gallipoli (1416), który zginął 
w bitwie morskiej u wybrzeża Sycylii w 1421 roku i stała się częścią popularnych anto-
logii humanistycznych116. Mowa Andrei Giuliana ułożona w 1415 roku z okazji pogrze-
bu Manuela Chryzolorasa cieszyła się ogromną popularnością w kręgach humanistycz-
nych w Europie (o dużym wrażeniu, jakie wywarła w kręgach humanistów, świadczy 
list Poggia Braccioliniego do Guarina)117.

Mowy te sąsiadują bezpośrednio ze sobą w jednym rękopisie niekrakowskim, a łącz-
nie, ale nie obok siebie, występują w siedmiu rękopisach niekrakowskich118. Obie te mowy 
występują łącznie obok siebie w jeszcze pięciu rękopisach krakowskich119.

W rękopisie BJ 126 spotykamy ciekawe połączenie pięciu listów i dwóch utworów 
literackich, a mianowicie listu Gasparina Barzizzy do Andrei Giuliana, czterech listów 
Poggia Braccioliniego napisanych w Konstancji z utworem polemicznym Leonarda Bru-
niego (Invectiva contra versutos ypocritas) i czternastowiecznym tłumaczeniem ostat-
niej noweli z Dekameronu na łacinę (De oboedientia et fide uxoria) dokonanym przez 
Petrarkę. List Gasparina Barzizzy dotyczył mowy wygłoszonej przez Andreę Giuliana 
z okazji pogrzebu Manuela Chryzolorasa („Gasparinus Pargamensis Andree Iuliano sa-
lutem dicit. Multas ex tuis oracionibus…”, k. 36r)120. List ten powstał 24 września 1415 
roku, ale w rękopisie BJ 126 jest podany rok 1432 i inny dzień („Patavii VIIII kal. Octo-

115 G. P i s t i l l i, Guarini Guarino, DBI, t. 6, Roma 2003, s. 357–369; S. T r o i l o, Andrea Giuliano, 
politico e letterato veneziano del Quattrocento, Firenze 1932, s. 32, 327; R. G. W i t t, dz. cyt., s. 478–479; 
M. P. S t o c c h i, Pagine di storia dell’umanesimo italiano, Milano 2014, s. 228; Catalogus codicum..., t. 1, 
s. 100–101.

116 J. M. M c M a n a m o n wymienia 25 rękopisów niekrakowskich, zawierających tę mowę, t e n ż e, 
An Incipitarium of Funeral Orations and a Smattering of Other Panegyrical Literature from the Italian Re-
naissance (ca. 1350–1550), s. 932–933, [online] http://www.luc.edu/media/lucedu/history/pdfs/Incipit_Cat-
alogue.pdf [dostęp: 2.02.2016].

117 List Poggia z Konstancji 15 III 1416 inc.: „Si bene vales, ego quidem valeo. Nudius tertius cum Bar-
tholomaeum de Montepolliciano...”, Poggii Epistolae, wyd. T. d e T o n e l l i s, t. 1, Florentiae 1832, ks. I, IV, 
s. 22–25. Znanych jest 45 rękopisów zawierających tę mowę, zob. J. M. M c M a n a m o n, An Incipita-
rium...

118 Obok siebie występują w rękopisie Roma, Biblioteca Casanatense, cod. 868, k. 60–63; Łącznie wy-
stępują w rękopisach: Berlin, SPK, cod. Lat. folio 613, k. 94–96, 111–13, 132–133r; Berlin, SPK, cod. Lat. 
quarto 572, k. 92–97, 104r–109r; Oxford, Balliol College, cod. 135, fol. 38v, 53r; Padova, Museo Civico, 
cod. B.P. 1223, k. 104r–112r; 122r–131r; Paris, Bibliothèque Nationale, cod. Lat. 5834, k. 29r–33r, 57v–62r; 
Treviso, Biblioteca Capitolare, cod. I.177, k. 69r–72r, 75v–79r; Venzia, BNM, cod. XI.127 (4722), k. 67r–
–78r, 96r–108r.

119 Łącznie mowy te występują w rękopisach: BJ 42, f. 13v–18v; BJ 173, f. 210v–215r; BJ 2232, f. 181v–
–189r; Oss. 601, f. 263r–269v; BCzart 1242, k. 180r–187v. Sama mowa Andrei Giuliana pozostała w ręko-
pisie Warszawa, BN BOZ 896, s. 5–12.

120 Rękopisy BJ 42, k. 18v; BJ 173, k. 215r–v; BJ 2232, k. 189r; BCzart 1242, k. 187r–187v; Oss. 601, 
k. 300r.
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bris 1432”)121. Niezgodność tę zauważył Grzegorz Franczak, uznając ją za błąd autorów 
katalogu rękopisów122. Tymczasem można sądzić, że datacja ta odpowiada dacie skopio-
wania tego tekstu do rękopisu przywiezionego przez Jana z Ludziska. Następny w kolej-
ności list Poggia do Guarina z Werony również dotyczył mowy Andrei Giuliana („Pog-
gius salutem plurimam dicit Guarino Veronensi. – Si vales, bene est, ego quoque valeo. 
Nudius tercius…”, 15 III 1417, k. 36r–v). Drugi list Poggia do Guarina z Werony po-
święcony był traktatowi Francesca Barbara De re uxoria („Poggius plurimam salutem 
[dicit] Guarino Veronensi. Dii male faciant…”, 31 XII 1417, k. 36v)123. Po nim znalazł 
się list z opisem wycieczki do wód w Baden, skierowany do humanisty florenckiego 
Niccolò Niccolego („Poggius plurimam salutem dicit Nicolao suo. Si vales bene est, ego 
quoque valeo. Per quendam…”, 31 XII 1417, k. 36v–37v), a ostatni, opisujący proces 
Hieronima z Pragi, skierowany był do Leonarda Bruniego („Poggius Leonardo Aretino 
plurimam salutem. Cum pluribus diebus ad balnea fuissem…”, 30 V 1416, k. 37v–38v)124. 
Ten ostatni list cieszył się ogromną popularnością125. Bezpośrednio po tym liście znalazł 
się w rękopisie BJ 126 utwór polemiczny Leonarda Bruniego z 1417 roku poświęcony 
wadom mnichów, zatytułowany w rękopisie Invectiva contra versutos ypocritas Leonar-
di Aretini (inc.: „Ex omni genere hominum…”, k. 38v–40r)126. De oboedientia et fide 
uxoria Petrarki wraz z poprzedzającym ją listem dedykacyjnym (zatytułowanym w rę-
kopisie Domino Iohanni Bochacio […] epistola domini Francisci De oboediencia et fide 
uxoria, inc.: „Librum tuum, quem nostro materno eloquio…”, k. 40r–42v) na przełomie 
XIII i XIV wieku cieszyła się największą popularnością spośród dzieł Petrarki127.

121 Taka sama data w BCzart. 1242, k. 187v. Data „VIIII kal. Octobris” występuje również w rękopisie 
Città di Vaticano, Vat. lat. 5133, k. 105r. D. M a z z u c o n i podaje 13 rękopisów zawierających ten list, ale 
nie wymienia żadnego z rękopisów krakowskich, tamże, Per una sistemazione dell’epistolario di Gasparino 
Barzizza, „Italia medioevale e umanistica” MCMLXXVIII, 1977, s. 221.

122 Catalogus codicum…, t. 1, s. 106; G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 76.
123 Rękopisy BJ 42, k. 19r–v; BJ 173, k. 216r; BJ 2232, k. 190r; Oss 601, k. 301r–v; BCzart. 1242, 

k. 188v–190v.
124 Rękopisy BJ 173, k. 217v–219r; BJ 2232, k. 190v–193r; BCzart. 1242, k. 191r–194v; Oss. 601, 

k. 304v–307r.
125 Lucia Gualdo Rosa wymieniła 28 rękopisów, które zawierają ten list i znajdują się w bibliotekach 

poza obszarem Włoch, zob. Censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni, t. 1: Manoscritti del-
le biblioteche non italiane, Roma 1993, passim.

126 BCzart. 1242, k. 194r–199v.
127 Rękopisy krakowskie z tą nowelą: BJ 126, 40r–v; BJ 42, k. 22r–25v, BJ 173, k. 223r–227r, BJ 2232, 

BCzart. 1242, k. 143r–149v, Oss. 601, k. 311r, 317v–318r. Szerzej o tej noweli i jej recepcji na gruncie pol-
skim zob. G. F r a n c z a k, dz. cyt., passim; L. G u a l d o  R o s a, Introduzione, [w:] Censimento..., s. XV; 
Wstępne oszacowania wymieniały 65 rękopisów z tłumaczeniem noweli o Gryzeldzie, zob. J. B. S e v e r s, 
The literary relationship of Chaucer’s „Clerkes Tale”, New York–New Haven 1942, s. 41–100. V. Branca 
poszerza oszacowania Seversa o kolejne 34 rękopisy z tłumaczeniem noweli o Gryzeldzie zob. Tradizione 
delle opere di Giovanni Boccaccio. Un secondo elenco di manoscritti e studi sul testo del „Decameron” con 
due appendici, t. 2, Roma 1991, s. 173–174, przyp. 53); G. Albanese szacuje rozpowszechnienie noweli na 
około sto rękopisów, ale nie podaje dokładnej liczby, tylko odsyła do prac poświęconych rękopisom Petrarki
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Razem wszystkie wymienione utwory występują w czterech rękopisach krakow-
skich128, w jednym rękopisie krakowskim (BJ 42) występują cztery z nich129. Nie udało 
mi się na razie wskazać rękopisu niekrakowskiego, w którym znajdowałyby się wszyst-
kie wymienione utwory. Lucia Gualdo Rosa stwierdziła, że było to częste połączenie 
i stanowiło ono ideologiczną całość, ale nie podała żadnych liczb, ani nie wymieniała 
konkretnych rękopisów zawierających „pakiet” tych utworów (nie wiadomo, czy obser-
wacji tej dokonała na podstawie rękopisów krakowskich)130. Ludwig Bertalot zwrócił 
uwagę na rozpowszechnienie w rękopisach z humanistycznymi antologiami dwóch li-
stów Poggia (do Niccolego z opisem wód w Baden i do Bruniego z relacją o śmierci Hie-
ronima z Pragi), nie podając jednak konkretnych liczb131. Wydaje się zatem, że w całości 
było to dość oryginalne połączenie, złożone z bardzo popularnych utworów, z których 
każdy miał też swój niezależny obieg rękopiśmienny lub były one w obiegu w mniej-
szych „pakietach” (np. dwa listy Poggia z Konstancji)132. Można wytłumaczyć sens ta-
kiego połączenia tych siedmiu utworów w rękopisie BJ 126: pierwsze dwa listy (list Ga-
sparina Barzizzy i Poggia) dotyczą mowy Andrei Giuliana na pogrzeb Manuela Chryzo-
lorasa, listy Poggia z Konstancji same w sobie też tworzyły pewną całość, ostatni z li-
stów Poggia, dotyczący śmierci Hieronima z Pragi, wiąże się w ideologiczną całość 
z utworem Bruniego wymierzonym przeciw wadom mnichów. Do tego kontekstu paso-

w poszczególnych państwach lub bibliotekach (zob. Fortuna umanistica della „Griselda”, [w:] Il Petrarca 
latino e le origini dell’umanesimo: atti del Convegno internazionale: Firenze, 19–22 maggio 1991, Firenze 
1996, s. 571).

128 W trzech z nich obok siebie: BJ 173, k. 215r–221v, 223r–227r; BJ 2232, k. 189r–200r; 202r–208v; 
Oss 601, k. 300r–311r, 317v–318r. W jednym z rękopisów oddzielnie od pięciu listów i Inwektywy Bruniego 
umieszczone zostało tłumaczenie noweli o Gryzeldzie wraz z listem dedykacyjnym Petrarki (BCzart 1242, 
k. 143r–143v i 187r–199v).

129 List Gasparina Barzizzy do Giuliana Andrei (k. 18v), dwa listy Poggia do Guarina (k. 18v–19v) i Pe-
trarki De insignia oboedientia wraz z listem dedykacyjnym (k. 22r–25v).

130 L. G u a l d o  R o s a, Introduzione, [w:] Censimento..., s. XV; zob. A. H o r e c z y, An italian interme-
diary in the transmission of the ancient traditions to renaissance Poland. Leonardo Bruni and the humanism 
in Cracow, [w:] Cultures in motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods, red. A. I z d e b s k i, 
D. J a s i ń s k i, Kraków 2014 (Byzantina et Slavica Cracoviensia), s. 216. W pierwszym tomie Censimento… 
obejmującym rękopisy z bibliotek spoza Włoch udało się znaleźć tylko 6 rękopisów niekrakowskich, zawie-
rających list „Cum pluribus diebus” i Bruniego Invectiva contra versutos ypocritas, przy czym w żadnym 
z nich utwory te nie sąsiadowały bezpośrednio ze sobą (London, BL, Harley 4094, k. 123–131v, 56r–61r; 
Berlin, SPK, lat. fol 557, k. 129v–135r, 45r–48r; Dresden, Sächsische Landesbibliothek App. 2282, k. 71r–
–75r, 185r–192r; München, BSB, clm. 78, k. 157r–161r, 62r–63v; München, BSB, Clm 418, k. 181r–186r, 
230r–232v; Lyon, Bibliothèque Municipale 168(100), k. 112r–115r, 268v–273r.

131 L. B e r t a l o t, Eine humanistische Anthologie. Die Handschrift 4768 der Universitätsbibliothek 
München, [w:] t e n ż e, Studien zum italienischen und deutschen Humanismus, hrsg. P. O. K r i st e l l e r, 
Roma 1975, t. 1, s. 30.

132 Na przykład listy Poggia: „Poggius plurimam salutem dicit Nicolao suo. Si vales, bene est, ego quo-
que valeo...” i „Poggius Leonardo Aretino plurimam salutem. Cum pluribus diebus...”, München, BSB, Clm. 
28137, k. 202r–209r.
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wała nowela o Gryzeldzie w tłumaczeniu na łacinę przez Petrarkę, a właściwie w ada-
ptacji nadającej jej wydźwięk bardziej moralizatorski w stosunku do oryginału Boccac-
cia – zawierała ona exemplum życia chrześcijańskiej małżonki, a w szerszym sensie – 
życia chrześcijańskiego133.

MOWY  WYSTĘPUJĄCE  W RĘKOPISIE  BJ 126  POJEDYNCZO, 
ZNANE  Z  INNYCH  RĘKOPISÓW  EUROPEJSKICH

Niezwykle ciekawe i wiele mówiące jest umiejscowienie w naszym rękopisie bar-
dzo popularnej mowy dotyczącej wad duchowieństwa Oracio Poggy Florentini (inc.: 
„Vellem, patres reverendissimi, tantum virtutis atque animi roboris...”, k. 12r–14r). Jej 
autorem był Poggio Bracciolini, który ułożył ją w Konstancji w lecie lub wczesną jesie-
nią 1417 roku, ale jej „sąsiadkami” w rękopisie BJ 126 są utwory padewskie – mowa na 
cześć Giorgia Cornera (inc.: „Hodierno die hanc dabis veniam...”, k. 12r) i mowa uniwer-
sytecka Gasparina Barzizzy („Non mediocri voluptate afficior..., k. 15r–v). Mowa Pog-
gia cieszyła się dużą popularnością w Europie, ale nie udało się wskazać rękopisów, 
w których występowałaby w bezpośrednim połączeniu z przynajmniej jedną ze wspo-
mnianych mów padewskich134. Jej tekst znalazł się także w sześciu innych rękopisach 
krakowskich135. Umieszczenie go w rękopisie BJ 126 w sąsiedztwie tekstów padewskich 
pokazuje, że ta powstała w Konstancji mowa trafiła do środowiska krakowskiego za po-
średnictwem Padwy.

„Przypadkowe” może wydawać się umiejscowienie w rękopisie BJ 126 listu Gu-
arina do Poggia Braccioliniego z 3 lipca 1416 roku, napisanego w odpowiedzi na list 
Poggia, relacjonującego wydarzenia w Konstancji (inc.: „Gwarinus Veronensis doctissi-
mo viro Poggio secretario apostolico salutem plurimam dicit. Ex hiis litteris, quas nu-
per…”, k. 33r–v). Nie został on umieszczony obok mów Guarina ani też wśród listów, 
ale po mowie uniwersyteckiej padewskiej Paola Robobellego i po anonimowym tekście 

133 G. A l b a n e s e, dz. cyt., s. 572–583.
134 Wydanie krytyczne: R. F u b i n i, Un’orazione del Poggio Bracciolini sui vizi del clero, scritta al 

tempo del concilio di Costanza, „Giornale Storico della Letteratura Italiana”, 142, 1965, s. 24–33. Wydana 
także przez I. M. R a d z i e j o w s k ą na podstawie 6 polskich rękopisów: t a ż, „Mowa soborowa” Poggia 
Braccioliniego, „Przegląd Tomistyczny” VIII, 2000, s. 362–396. Autorzy katalogu mów wygłoszonych na 
soborze w Konstancji wymieniają 16 rękopisów zawierających tę mowę, zob. C. N i g h m a n, P. S t u m p, 
A Bibliographical Register of the Sermons & Other Orations Delivered at the Council of Constance (1414–
–1418), s. 33, [online] http://bibsocamer.org/BibSite/Nighman-Stump/3-Main-Sermon-Register.pdf [dostęp: 
27.05.2016)]; J. M. M c M a n a m o n wymienia 18 rękopisów europejskich z tą mową, w tym 6 krakow-
skich, zob. t e n ż e, An Incipitarium…, s. 1029. W Oss. 601 po mowie Poggia znajduje się mowa Gasparina 
Barzizzy (inc.: „Non mediocri voluptate afficior, illustres ac magnifici domini, …”), k. 233r–243r; mowa 
Poggia występuje po mowie na cześć Giorgia Cornera w rękopisie BN BOZ 896, s. 17–24.

135 Rękopisy BJ 42, k. 8r–12v; BJ 173, k. 206r–210r, BJ 2232, k. 175r–180v; BCzart 1242, s. 354–367; 
Oss. 601, k. 233r–242r.
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Gratiarum actio (k. 31v–33r), a przed utworem Bernarda Messalta na cześć Mikołaja 
d’Este (k. 34r). Takie sąsiedztwo zaburza nieco podział na mowy i listy, a także – podob-
nie jak umiejscowienie wspomnianej wyżej Oracio Poggy Florentini – ignoruje „kon-
stancjańską” partię kodeksu. Znane są rękopisy niekrakowskie, w których list ten wystę-
puje z listami autorów padewskich136. Ten dość popularny w rękopisach europejskich 
list znalazł się jeszcze w czterech rękopisach krakowskich, ale w żadnym z nich nie wy-
stępował w sąsiedztwie tych samych tekstów, co w rękopisie BJ 126137.

W oderwaniu od „pakietu” występuje w rękopisie BJ 126 zmieniona wersja mowy 
Guarina wygłoszonej 10 października 1409 roku z okazji zakończenia pełnienia funkcji 
podesty Werony przez weneckiego humanistę Zaccarię Trevisana (1370–1414) i objęcia 
funkcji podesty przez wenecjanina, Albana Badoera (ok. 1360–1428)138. W wersji z rę-
kopisu BJ 126, spotykanej także w innych rękopisach, postacie Albana Badoera i Zacca-
rii Trevisana zostały zastąpione przez Fran. B. i P. Lau., odnoszące się do Francesca Bem-
by i Pietra Loredana139. Francesco Bembo (zm. po 1427) pełnił funkcję kapitana Werony 

136 List ten znajduje się między listem Gasparina Barzizzy a listem Francesca Barbara w rękopisie, zob. 
Venezia BNM, Lat. XI. 101 (3939), k. 12r–14r, Szerzej o tym rękopisie zob. C. R e v e s t, Naissance du ci-
céronianisme...

137 Rękopisy BJ 173, k. 229r–230r, BCzart 1242, k. 152v–155r; Oss. 601, k. 297r–299r. Znany jest także 
z co najmniej 20 rękopisów, zob. G. Franczak, dz. cyt., s. 79.

138 Inc.: „Optavi tum sepe alias...” (BJ 126, k. 10v–11v); Mowę tę wydał R. Sa b b a d i n i (La scuola 
e gli studi di Guarini Guarini Veronese con 44 documenti, Catania 1896, s. 170–172). Szerzej o Zaccarii 
Trevisan zob. P. G o t h e i n, Zaccaria Trevisan, „Archivio Veneto”, 5 seria, 21 (1937), s. 1–59; t e n ż e, 
Zaccaria Trevisan il Vecchio. La vita e l’ambiente, Venezia 1942; B. G. K o h l, Francesco Barbaro, [w:] 
The earthly republic. Italian humanists on government and society, ed. by B. G. K o h l; R. G. W i t t, Phila-
delphia 1978, s. 180; R. G. W i t t, dz. cyt., s. 470–475. Szerzej o Albano Badoer zob. G. C r a c c o, Badoer 
Albano, DBI, t. 5 (1963), [online] http://www.treccani.it/enciclopedia/albano-badoer_(Dizionario_Biografi-
co)/ [dostęp: 5.12.2015]; R. Sabbadini, La scuola, s. 16 nn., 170–172. Bardzo podobny incipit („Optavi cum 
alias, tum maxime…”) ma mowa wygłoszona przez Mattea Bissara, prawnika i oratora z Vicenzy, z okazji 
objęcia urzędu podesty Vicenzy przez Francesca Barbara (26 II 1425), dlatego niektórzy badacze podejrze-
wali, że omawiana mowa z rękopisu BJ 126 może być tożsama z mową Bissara, zob. Catalogus codicum…, 
t. 1, s. 101. Więcej o Matteo Bissaro: E. R a g n i, Bissaro Matteo, DBI, t. 10 (1968) [online] http://www.
treccani.it/enciclopedia/matteo-bissaro_(Dizionario_Biografico)/ (dostęp: 9.02.2016); Wykaz rękopisów 
z mową Bissara: J. M. M a c M a n a m o n, An Incipitarium…, s. 618.

139 W rękopisie BJ 126 mowa występuje jako anonimowa. Znana jest jeszcze z 4 rękopisów krakow-
skich: BJ 42, k. 12v–13r (zatytułowana jako Oratio doctissimi viri Gwarini Veron.); BJ 173, k. 210r–v (też 
jako Oracio doctissimi viri Guarrini Veronensis); BJ 2232, k. 180v–181v; BOss. 601, k. 270r–v. W niektó-
rych rękopisach występuje wersja: „Optavi cum sepe alias…” (Udine, B. Arciv. 70, k. 34r–35r); P. O. K r i- 
s t e l l e r, Iter Italicum, t. 2, s. 202. Już R. Sabbadini zauważył, że w wielu rękopisach z omawianą mową 
Guarina występują imiona Fran. B. (=Franciscus Bembus) i P. Lau (Petrus Laureanus), a także potrafił wska-
zać tylko dwa rękopisy, w których była poprawna wersja imion podestów Werony – Zaccarii Trevisana i Al-
bana Badoera – Chemnitz Stadbücherei 2411 (obecnie Dresden, Sächsische Landesbibliothek, App. 2282) 
i Siena Biblioteca Comunale, Cod. H VI 26; Epistolario di Guarino Veronese, wyd. R. S a b b a d i n i, t. 3: 
Commento, Venezia 1919, s. 10–11; zob. P. O. K r i s t e l l e r, Iter Italicum, t. 6: Italy and alia itinera, Lei-
den–New York–Köln 1992, s. 501.
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w 1411 i 1413 roku, Pietro Loredan (zm. 1438) był dowódcą floty weneckiej, ale żaden 
z nich nie pełnił funkcji podesty Werony140. W mowie tej, ułożonej zgodnie z wzorami 
cyceroniańskimi, Guarino wychwalał zalety podesty weneckiego.

Również popularny w XV wieku Pseudo-Owidiusza list Safony do Faona (Incipit 
Epistula Saphos poetige Mutilene, inc.: „Hec quid ubi…”, k. 35r–36r) występuje w rę-
kopisie BJ 126 „pojedynczo”, w oderwaniu od owidiańskich Heroid, do których został 
później zaliczony141. Jego obecność wśród włoskich tekstów retorycznych z XV wieku 
można wiązać z faktem, że piętnastowieczni humaniści traktowali go jako nowo odkryty 
antyczny utwór 142. Tekst ten znajdował się często w antologiach z tekstami klasycznymi 
i humanistycznymi, które były tworzone w Padwie przez studentów (zwłaszcza tych po-
chodzących zza Alp)143. Nie ma go jednak we wspomnianym kilkakrotnie rękopisie z Udi-
ne, należącym do tego rodzaju antologii144.

„Pojedynczo” występuje także mowa niezidentyfikowanego autora powstała z oka-
zji zdobycia stopnia doktorskiego z prawa cywilnego na uniwersytecie padewskim przez 
patrycjusza werońskiego Cristofora da Campo, syna Giovanniego (inc.: „Vereor, magni-
fici presides, …”, k. 6r–v)145. W mowie tej wymienieni zostali Pietro Marcello – biskup 

140 S. B o r s a r i, Bembo, Francesco, DBI, t. 8 (1966), [online] http://www.treccani.it/enciclopedia/fran-
cesco-bembo_res-a4e1833c-87e7-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/ [dostęp: 11.02.2016]; 
G. G u l l i n o, Loredan Pietro, DBI, t. 65 (2005), [online] http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-lore-
dan_(Dizionario-Biografico)/ [dostęp: 12.09.2016].

141 Rękopisy BJ 42, k. 3r–4v; BCzart 1242, s. 426–432. 25 kodeksów watykańskich L. G u a l d o  R o s a, 
(recenzja) M. Buonocore, Aetas Ovidiana. La fortuna di Ovidio nei codici della Biblioteca Vaticana, Sulmo-
na, Centro Ovidiano di Studi e Ricerche, 1994, pp. 303, tavv. XLII, „Humanistica Lovaniensia. Journal of 
Neo-Latin Studies”, 45, 1996, s. 542; 13 florenckich, zob. A. P e r o s a, Studi di filologia umanistica, a cura 
di P. Viti, t. 2: Quattrocento fiorentino, Roma 2000, s. 39.

142 Aż do końca XIX wieku list ten był uważany za dzieło Owidiusza. W XX wieku autorstwo Owidiu-
sza stało się przedmiotem dyskusji wśród filologów klasycznych. Niektórzy badacze uważają, że list Safony 
do Faona nie został napisany przez Owidiusza (wskazywano na jego styl i treść, a także sposób transmisji 
– w żadnym rękopisie nie znajdował się jako piętnasty list w owidiańskiej kolekcji Heroides, tak jak w wy-
daniach drukiem), ale był umieszczany albo na końcu, albo był umieszczany osobno, zob. R. J. T a r r a n t, 
The authenticity of the letter of Sappho to Phaon (Heroides XV), „Harvard Studies in Classical Philology” 
LXXXV, 1981, s. 133–153; P. E. K n o x, Introduction, [w:] Ovid Heroides selected epistles, ed. P. E. K n o x, 
Cambridge 1995, s. 6–7; G. P. R o s a t i, Sabinus, the Heroides and the Poet-Nightingale. Some Observa-
tions on the Authenticity of the Epistula Sapphus, „The Classical Quarterly” t. 46, nr 1, 1996, s. 207–216.

143 L. G a r g a n, „Dum eram studens Padue”. Studenti-copisti a Padova, [w:] Studenti, università, città 
nella storia padovana. Atti del Convegno Padova, 6–8 febbraio 1998, a cura di F. P i o v a n, L. S i t r a n - 
- R e a, Trieste 2001, s. 45.

144 Zob. L. B e r t a l o t, Eine Sammlung…, s. 209–235.
145 „Vereor, magnifici presides, ...”, (BJ 126, k. 6r–v). W tekście zostało wymienione imię doktora, na-

zwa rodu oraz miasto, z którego pochodził: „de optimis studiis et nature excellentia, de preclara opus domi-
ni Christofori nostri familia aliqua dicam … minime de egregia ipsius familia dicam, quae ex Campo con-
gnominata et nam olim maiores sui optima ac opulenta castella in Tridentina regione possederunt … ac per-
manent, ut dignitatem cum summa laude et gratiam optimorum civium veronensium et aliarum nationum
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padewski (w latach 1409–1428), związany z kręgami humanistycznymi i Gasparinem 
Barzizzą oraz Paolo Dotti (ok. 1392–ok. 1455) – prawnik padewski, który w 1415 roku 
uzyskał doktorat z prawa cywilnego w Padwie, a od 1422 roku był poświadczony źró-
dłowo jako wykładowca prawa w Padwie. Powstanie tej mowy można datować na lata 
1419–1427146. Była ona stosunkowo rozpowszechniona w rękopisach europejskich (zwła-
szcza z terenu Niemiec)147. W rękopisach niekrakowskich występowała jednak w „są-
siedztwie” innych tekstów niż w rękopisie BJ 126, z reguły jednak w odmiennych kon-
figuracjach, co wskazywałoby na to, że nie była ona kopiowana jako część jakiegoś usta-
lonego „pakietu”148. W takim samym zestawieniu jak w rękopisie BJ 126 mowa ta zna-
lazła się w innym rękopisie krakowskim (Oss. 601, k. 6r–v).

sibi iure optimo vendicaverunt. Egregius denique vir Johannes, pater suus adeo institisse fortunas sibi com-
paravit…”, (BJ 126, k. 6v). Imię adresata mowy – Cristoforo da Campo – podaje C. R e v e s t (Culture hu-
maniste…, s. 33), która jednak przytacza inny incipit mowy. Cristoforo da Campo był członkiem komisji 
wyznaczonej w 1427 roku do reformy statutów werońskich, zob. G. M. V a r a n i n i, Die Statuten der Städ-
te der venezianischen Terraferma, [w:] Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in 
Italien und Deutschland, red. G. C h i t t o l i n i  i  D. W i l l o w e i t, Berlin 1992, s. 219; Więcej o da Cam-
po: G. D a l  P o z z o, Collegii Veronensis iudicum advocatorum [...] elogia, Verona 1653, s. 87–89; zob. 
C. C a r c e r e r i  d e  P r a t i, Il collegio dei giudici-avvocati di Verona, Verona 2001, s. 58, 61. Jako 
anonimową wymienia mowę na cześć Cristofora da Campo również A. S o t t i l i, (Studenti tedeschi e uma-
nesimo italiano nell’Università di Padova durante il Quattrocento, t. 1: Pietro del Monte nella società ac-
cademica padovana (1430–1433), Padova 1971, s. 16).

146 Terminus post quem – 1415 rok – data uzyskania doktoratu przez Paola Dottiego, terminus ante quem 
– 1428 rok – data śmierci Pietra Marcella. Wydaje się, że przedział ten można jeszcze zawęzić. Można są-
dzić, że Cristoforo da Campo zasiadał w komisji powołanej do reformy statutów werońskich w 1427 roku 
już jako doktor prawa, zatem doktorat musiał uzyskać wcześniej. Był członkiem werońskiego Collegio dei 
giudici-avvocati, a przyjęcie do tej korporacji było możliwe na mocy statutu z 1399 roku, po odbyciu pię-
cioletnich studiów prawniczych w Studium Generale, dopiero w statucie z 1497 roku pojawił się wymóg 
doktoratu, zob. C. C a r c e r e r i  d e  P r a t i, dz. cyt., s. 63; Lo statuto del collegio dei giudici e avvocati 
di Verona (1399), a cura di A. C i a r a l l i  e  G. M. V a r a n i n i, Verona 2009, s. 92. Padewskie Acta gra-
duum w latach 1415–1428 nie wymieniają żadnego Cristofora doktoryzowanego z prawa cywilnego, które-
go można by identyfikować z naszym Cristoforem, dlatego można sądzić, że Cristoforo uzyskał doktorat 
w okresie, kiedy w Acta graduum jest luka (od 1419 do 1428 roku), zob. D. G a l l o, Lauree inedite in dirit-
to civile e canonico presso lo studio di Padova (1419–1422, 1423, 1424, 1428), „Quaderni per la storia del-
l’università di Padova” XX, 1987, s. 2; zob. J. F i j a ł e k, dz. cyt., s. 49–50.

147 Listę 9 rękopisów z tą mową daje C. R e v e s t (Culture humaniste…, s. 12, nr 18): Kraków BJ 126, 
k. 6r–6v, Oss. 601, k. 262r–263r, Berlin SPK, Lat. F 613, k. 46v–47r; Donaueschingen, Fürstlich Fürsten-
bergische Hofbibliothek, 30, k. 16r–17v; Freiburg i. B., Universitätsbibliothek 159, k. 36v–37v; München, 
BSB. Clm 265, k. 172v–173r; München, BSB. Clm 5354, k. 324r–325r; Stuttgart, WL, HB VIII.26, k. 34–
–38 i Udine, B. Arciv. 70, k. 52v–53r; zob. L. B e r t a l o t, Eine Sammlung..., s. 232.

148 W rękopisie Udine, B. Arciv. 70, poprzedzona jest przez mowę z okazji promocji doktorskiej z prawa 
kanonicznego inc.: „Optarem ego, magnifici presides, …”, k. 51r–52r, a po niej następuje mowa Gasparina 
Barzizzy, inaugurująca wykład De anima inc.: „Maxime vellem...”, k. 53v. W rękopisie München, BSB, 
Clm 265, następuje po niej mowa Gasparina Barzizzy z pochwałą filozofii inc.: „Sentio, magnifici patrs et 
doctores, …”, k. 173r–173v. W rękopisie Stuttgart, WL, HB.VIII.26, poprzedza ją mowa z okazji wręczenia
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Na razie nie udało mi się zidentyfikować „pakietu”, do którego mogłaby należeć 
anonimowa mowa weselna powstała w środowisku padewskim (Oracio pro sponsali-
bus, inc.: „Neminem vestrum ignorare arbitror…”, k. 20v–21v), znana z dwóch rękopi-
sów niekrakowskich149. Brak w niej wskazówek pozwalających na datację, gdyż nie wy-
mieniono w niej imion nowożeńców, ale zawarta została ogólna pochwała małżeństwa-
150. Mowa ta wpisuje się w nurt humanizmu cyceroniańskiego i być może należy ją wią-
zać z kręgiem Guarina z Werony, który był autorem wielu mów weselnych151.

W oderwaniu od „pakietu” występuje także następna w kolejności mowa pogrze-
bowa – Oracio pro funere Bartholomei Cirmisoni Lodovici de Pirano („Sepe numero, 
patres amplissimi, cogitavi mecum, quanto esse debeat…”, k. 21v–22v)152. Wygłosił ją 
w 1421 roku na polecenie uniwersytetu padewskiego Ludovico da Pirano (zm. 1447), 
franciszkanin, wikariusz prowincji i padewski doktor teologii (1415)153. Mowa miała cha-
rakter tradycyjny (średniowieczny), gdyż autor nie posiadał humanistycznego przygoto-
wania retorycznego. Bohaterem tej mowy był Bartolomeo Cermisone (Cermisone da 
Parma, ok. 1340–zm. po 1415), kondotier, który od około 1360 roku walczył po stronie 
Carrarów, a w 1389 roku, gdy Francesco Novello poddał się, przeszedł na stronę Viscon-
tich154. Mowa ta jest znana badaczom tylko z pięciu rękopisów, związanych ze środowi-
skiem krakowskim oraz z dwóch innych rękopisów niekrakowskich155.

insygniów doktorskich z prawa kanonicznego dla Maffea Bon, k. 30r–34r, a następuje po niej mowa Gaspa-
rina Barzizzy z okazji wręczenia insygniów doktorskich z prawa cywilnego inc.: „Si quis forte vestrum mi-
ratur…”, k. 38r–42r. W rękopisie Berlin, SPK, Lat. 613, poprzedza ją mowa z okazji wręczenia insygniów 
doktorskich z prawa kanonicznego inc.: „Optarem ego…, k. 45r–46r, a po niej następuje mowa inaugurują-
ca wykład De oratore Cycerona inc.: „Quamquam sepius…”, k. 47r. W rękopisie München, BSB, Clm 5354, 
następuje po niej mowa Gasparina Barzizzy z pochwałą prawa kanonicznego „Quamquam multos hic esse…”, 
k. 325r–327r; zob. C R e v e s t, Culture humaniste…, s. 10, nr 10, s. 12, nr 19, s. 22, nr 57; s. 26, nr 59; 
s. 28, nr 73, s. 30, nr 76.

149 Informacją wskazującą, że mowa powstała w środowisku padewskim, jest następujący fragment mo-
wy: „Sit propterea ad honorem et gaudium sempiternum virorum nobilium huius regie civitati Patavini…” 
(BJ 126, k. 21v). Mowa ta znajduje się jeszcze w rękopisach: Belluno, Seminario Gregoriano, 49, k. 71v; 
Venezia, BNM, Marc. Lat. XI 101 (3939), k. 19v–21v.

150 A. F. D’ E l i a, The Renaissance of Marriage in Fifteenth Century Italy, Cambridge 2004 (Harvard 
Historical Studies, t. 146, s. 150).

151 Początek mowy został zaczerpnięty z drugiej mowy Cycerona przeciw Werresowi (Cyceron, Contro 
Verre, II, inc.: „Neminem vestrum ignorare arbitror, iudices, hunc per hosce dies sermonem vulgi atque hanc 
opinionem populi Romani fuisse…”).

152 Wydanie mowy: A. C a l a n d r i n i, G. M. F u s c o n i, Forlì e i suoi vescovi. Appunti e documenta-
zione per una storia della Chiesa di Forlì, II, Il secolo XV, Forlì 1993, s. 859–862.

153 G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 86; T. C a l i ò, Ludovico da Pirano, DBI, t. 66, Roma 2006, s. 427–430; 
C. C e n c i, Lodovico da Pirano e la sua attività letteraria, [w:] Storia e cultura al Santo, a cura di A. P o p- 
p i, Vicenza 1976, s. 265–278.

154 R. G. W i t t, dz. cyt., s. 386; M. M a l e t t, Cermisone Bartolomeo, DBI, 23 (1979), [online] http://
www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-cermisone_(Dizionario_Biografico)/ [dostęp: 16.08.2015].

155 Rękopisy krakowskie z tą mową: BJ 173, k. 227r–228v; BJ 2232, k. 208v–209v; Czart 1242, k. 149v–
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Wśród mów Jana z Ludziska w rękopisie BJ 126 (między mową na przyjęcie Kazi-
mierza Jagiellończyka a mową na przyjęcie arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego 
Kota) znajduje się krótki fragment prologu Leonarda Bruniego do tłumaczenia Fedona 
platońskiego z dedykacją dla papieża Innocentego VII (inc.: „Qui tuam laudant sanctita-
tem, pater beatissime, opus certe bonum, pium agere…”, k. 56v). Wspomniany prolog 
datowany jest na okres między październikiem 1404 roku a marcem 1405 roku156. Na 
znajdującej się dalej pustej karcie (57r–v) przypuszczalnie miała być dopisana reszta 
tego prologu. Tekst mógł trafić do rękopisu BJ 126 niezależnie od pozostałych tekstów 
z kolekcji „włoskiej”, uznawanej za przywiezioną przez Jana z Ludziska, gdyż jest zna-
ny z jeszcze dwóch rękopisów krakowskich, zawierających kolekcję włoskich tekstów 
retorycznych. Pierwszy z nich, BJ 2038 (k. 38v–39r), został spisany zbyt późno (w la-
tach 70. XV wieku), więc to nie z niego został przepisany ten prolog. Tekst ten być może 
odpisano z innego rękopisu, BJ 519 (k. 116v–117r), którego część (k. 1r–9v) spisana zo-
stała w Konstancji w 1414 roku, a pozostała część około 1420 roku, oprawiono go w Kra-
kowie około 1450 roku157. Istnieje też druga możliwość, być może należał on do tej ko-
lekcji (znajduje się on rękopisach niekrakowskich, zawierających najbardziej zbliżoną 
do rękopisu BJ 126 kolekcję tekstów retorycznych)158, a kopista, gdy zorientował się, że 
nie wpisał go razem z tekstami z kolekcji włoskiej, zaczął dopisywać go na wolnej kar-
cie obok mowy Jana z Ludziska.

MOWY  ZNANE  TYLKO  Z  RĘKOPISU  BJ 126  I  RĘKOPISÓW  „KRAKOWSKICH”

W korpusie włoskich tekstów przywiezionych przez Jana z Ludziska znajdują się 
teksty, w tym niezidentyfikowanych autorów, które znane są tylko z rękopisów krakow-
skich.

Tę grupę otwierają cztery epigramaty niewymienionego w rękopisie BJ 126 jako 
autor Antonia Baratellego (ok. 1385–1448), poety i humanisty padewskiego, ucznia Ga-
sparina Barzizzy, nauczyciela gramatyki (w Padwie w latach 1415–1416, w Pirano w la-
tach 1426–1427 i w Belluno w latach 1430–1434) i nauczyciela synów doży Francesca 
Foscariego159. Pierwszy z tych utworów adresowany był do Guarina z Werony (inc.: „Ita-

–152v; Oss. 601, k. 273r–v. Tommaso C a l i ò (dz. cyt., s. 427–430) wymienia tylko 3 rękopisy z tekstem 
tej mowy: Città di Vaticano, BAV, Pal. lat., 327, k. 289b; BJ, 173, BJ 126; M c M a n a m o n dodaje jeszcze 
St. Petersburg Archiwum Instytutu Historycznego Akademii Nauk, LOIII, kod. 1 pudło 614, k. 55–58, t e n ż e, 
An incipitarium…, s. 805.

156 P. B o t l e y, Latin Translation in the Renaissance, Cambridge 2004, s. 12; Leonardo Bruni Aretino. 
Humanistisch-Philosophische Schriften: Mit Einer Chronologie Seiner Werke Und Briefe, hrsg. von Hans 
Baron, Leipzig 1928, s. 161.

157 Catalogus codicum…, t. 3, s. 224.
158 Udine, Arciv. 70, k. 44r; Città di Vaticano, BAV, Ottob. Lat. 3021, k. 30r–30v.
159 Podstawową pracą na temat Antonia Baratelli pozostaje monografia Arnaldo S e g a r i z z i e g o, 

Antonio Baratella e i suoi corrispondenti, „Miscellanea di Storia Veneta”, serie. III, t. 10, Venezia 1916,
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la, quem gemine laurus et Greca serenant...”, k. 35r), drugi do papieża Marcina V (inc.: 
„Multa vetant calamo, quod adest hoc suscipe gratum…”, k. 35r)160 i dwa do Sicca Po-
lentona, (ok. 1375–1446/1448) – humanisty, notariusza Carrarów, od 1415 roku za-
trudnionego w kancelarii komuny padewskiej (inc.: „Nullus ad euganeas[!] huic sedes 
perget amicus...”, k. 35r i inc.: „Nuper ab altissimo cepi Siccone tabellas...”161, k. 35r). 
Jest to kolejny oryginalny zestaw, gdyż nie udało się wskazać innego rękopisu niekra-
kowskiego, zawierającego taki sam układ epigramatów Baratelli. Jego utwory miały 
o wiele skromniejszy obieg niż Barzizzy. Poemat Baratelli Foscara napisany w 1422 
roku na cześć doży Francesca Foscariego znany jest tylko z dwóch przekazów rękopi-
śmiennych162.

Kolejną grupę tworzą cztery utwory napisane na cześć znanych postaci (k. 34r–
–34v), wyodrębnione jako całość już przez autorów katalogu rękopisów średniowiecz-
nych, którzy jednak mieli trudności z identyfikacją autora i sugerowali na podstawie 
analizy explicitów, że mogą to być utwory dwóch autorów (jednym z nich miał być Ber-
nardus de Messaltis, a drugim Bernardus de Imiola). W utworze pochwalnym na cześć 
Mikołaja d’Este, markiza Ferrary w latach 1393–1441 (inc.: „Optavi tua gesta, clarissi-
me princeps, …”, k. 34r)163 i utworze na cześć Franciszka Foscariego, doży w latach 
1423–1457 (inc.: „Ecce tue matris…”, k, 34r) autor określił się jako Bernhardus de Me-
saltis (expl. „Bernhardum de Mesaltis tue excelsitudinis devotissimum”, k. 34r i 34v)164. 
W przypadku kunsztownego wierszowanego utworu pochwalnego na cześć Gasparina 
Barzizzy (zatytułowanego Ad exundantissimum eloquencie fontem Gasparinum de Bar-
tutis in arte oratoria, inc.: „Fessus ad Hesperias…”, k. 34v ), umieszczonego jako ostat-
ni z czterech, niektórzy badacze odczytywali imię autora w kolofonie jako „Bilardus de 
Imiola” czy wręcz „Bilardus de Imola”165. Imię w kolofonie można odczytać również 
jako „Bernhardus”, a miejsce pochodzenia jako „Muola”, co mogłoby się odnosić do 

s. 1–187 oraz biogram B. Z i l i o t t o, Baratella Antonio, DBI, t. 5, Roma 1963, s. 778–780. Bardziej popu-
laryzatorski charakter ma opracowanie Ruggiera M a r c o n a t o, Antonio Baratella (1385–1448). Vita, ope-
re e cultura di un umanista padovano, Citadella 2002.

160 Jeszcze jeden rękopis z tym tekstem jest wymieniany przez Catalogus codicum…, t. 1, 105: Padova, 
Biblioteca Civica, B. P. 881. Opis zawartości tego rękopisu: [online] http://www.nuovabibliotecamanoscrit-
ta.it/StampaManoscritto.html?codice=7883 [dostęp: 11.03.2016].

161 Jeszcze jeden rękopis z tym tekstem jest wymieniany przez Catalogus codicum…, t. 1, 106: Werona, 
Biblioteca Capitolare CCCXVI.

162 A. B a r a t e l l a, Foscara, a cura di A. C a s s a t a  C o n t i n  e  E. M a r t e l l o z z o  F o r i n, Ve-
nezia 2014, s. 54.

163 Berardo Messalto napisał zapewne więcej utworów na cześć Mikołaja d’Este, gdyż w katalogu bi-
blioteki Borso d’Este z 1467 roku znajdowała się pozycja „Quedam Carmina ad Illmum d. Nicolaum esten-
sem edita in uno folio reali in duabus faciebus”, zob. G. B e r t o n i, La biblioteca estense e la coltura fer-
rarese ai tempi del duca Ercole I (1471–1505), Torino 1903, s. 222.

164 A. M. I p p o l i t o, Este, Niccolò d’, DBI, t. 43, Roma 1993, s. 396–403; G. G u l l i n o, Foscari 
Francesco, DBI, t. 49, Roma 1997, s. 318–320.

165 Catalogus codicum…, t. 1, s. 105; G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 77.
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Muggi, określanej w średniowieczu również jako „Muia”, „Mugla”166. Jak się wydaje, 
autora należy identyfikować z Bernardem Messalto z Muggi, który w latach 1395–1420 
zamieszkiwał w Wenecji w dzielnicy Santa Margherita. Pełnił on funkcję rektora szkoły 
w Wenecji i pisał utwory, które często dedykował znanym osobistościom167.

W przypadku przedostatniego z czterech omawianych utworów, napisanego na cześć 
doży Tommasa Moceniga (Oracio continens laudes excellentissimi principis et domini, 
inc.: „Excellentissime princeps. Licet parvitas mea non sit digna…”, k. 34v), część ba-
daczy polskich miała problem z identyfikacją autora, gdyż w kolofonie jest wymieniona 
Polisena (edita per Polisenam de Masaltis)168. Tajemnicza Polissena była córką Bernar-
da Messalta, wspomnianego retora i poety169. Otrzymała wykształcenie literackie i sama 
również pisała wiersze po łacinie170. Sformułowanie edita per Polisenam de Masaltis zda-
je się sugerować, że Polisena wydała mowę ułożoną przez jej ojca. Przemawia za tym 
także fakt, że mowa ta musiała powstać za panowania doży Tommasa Moceniga (1414–
–1423)171. Mowa ta znana jest z jeszcze trzech rękopisów krakowskich172.

Nie udało się na razie wskazać innego rękopisu niekrakowskiego, zawierającego 
taki sam zestaw mów Bernarda Messalta, co świadczy o tym, że nie były to rozpowszech-
nione teksty. Mogły one za pośrednictwem Padwy trafić do rękopisu Jana z Ludziska lub 
też mogą wskazywać na związki Jana z Ludziska z jakimś przedstawicielem środowiska 
weneckiego (jedno nie wyklucza drugiego ze względu na powiązania i bliskość także 
w sensie geograficznym). Domniemany rękopis Jana z Ludziska, za którego kopię uwa-
żany jest rękopis BJ 126, przyczynił się do wprowadzenia do obiegu na peryferiach ła-
cińskiej Europy zestawu tekstów autora(ów) „z drugiej półki”, ale i zachowania ich tyl-
ko w rękopisach do tego obiegu należących.

Mowa zatytułowana w rękopisie BJ 126 jako Oracio composita et pronunciata per 
egregium arcium doctorem Paulum de Robobellis pro principio studii Patavini de lune 

166 W rękopisie BCzart. 1242 (k. 207r) jeszcze wyraźniej jest „Bernardus de Muola”. Za pomoc w od-
czycie i sugestię dziękuję pani prof. Halinie Manikowskiej. Więcej o Muggi średniowiecznej, zob. E. R o s a- 
m a n i, Vocabolario giuliano dei dialetti parlati nella Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia, a Grado e nel 
Monfalconese, Trieste 1999, s. 658; zob. G. P e l l e g r i n i, Ricerche di toponomastica veneta, Padova 1987, 
s. 147.

167 Wymieniany jako rektor scholarum w Wenecji w latach 1396–1419, E. B e r t a n z a, G. D a l l a 
S a n t a, Maestri, scuole e scolari in Venezia fino al 1500, Venezia 1907 (Documenti per la storia della cul-
tura in Venezia), s. 215, 217, 224, 228, 234, 241, 248, 250, 256, 260, 267, 270, 295. Dziękuję mgr Annie 
Pomierny-Wąsińskiej za pomoc w uzyskaniu dostępu do tej pracy. A. S e g a r i z z i wymienia Bernarda 
Messalta wśród osób, z którymi Antonio Baratella utrzymywał kontakty; t e n ż e, Antonio Baratella, s. 118.

168 Zob. Catalogus codicum…, t. 1, s. 105; G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 89.
169 Córka Polisena jest wymieniona w testamencie, który 15 XII 1402 roku sporządziła „Chatarucia uxor 

ser Bernardi rectoris scholarum”, E. B e r t a n z i, dz. cyt., s. 241.
170 V. C o x, Women’s Writing in Italy, 1400–1650, Baltimore 2008, s. 261; B. Z i l i o t t o, La cultura 

letteraria di Trieste e dell’Istria. Parte prima dall’antichità all’umanesimo, Trieste 1913, s. 90.
171 G. G u l l i n o, Mocenigo Tommaso, DBI, t. 75, Roma 2011, s. 150–153.
172 Rękopisy BJ 173, k. 200r–v; Oss. 601, k. 299v–300r; Czart 1242, k. 155r–v.
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Octobris 1420, (inc.: „Nisi vestrum pars maxima non ignoraret”, k. 31v–33r) znana jest 
na razie z jeszcze jednego tylko rękopisu związanego z krakowskim środowiskiem inte-
lektualnym173. Mowę tę wygłosił w 1420 roku Paolo Robobelli (Paulus de Robobellis), 
przedstawiciel znanego rodu weneckiego, padewski magister sztuk (1418) i późniejszy 
doktor medycyny (1425)174.

Jak dotąd tylko z rękopisów krakowskich znana jest mowa zatytułowana Oracio in 
laudem generosi viri domini Georgii Cornario in introitu sui regiminis in Padvam 1430 
decembris 8 (inc.: „Hodierno die hanc dabis veniam…”, k. 12r)175. Mowa ta powstała na 
zlecenie uniwersytetu padewskiego z okazji objęcia urzędu podesty Padwy przez Giorgia 
Cornera (1374–1439), przedstawiciela wpływowego rodu weneckiego i syna doży176. Jej 
autorem był Pietro Del Monte (ok. 1400/1404–1457), przedstawiciel zamożnej, choć nie-
arystokratycznej weneckiej rodziny, studiujący w Padwie prawo (od 1420 roku)177. Odbył 
on studia retoryczne pod kierunkiem Guarina z Werony, a jego formację można określić 
jako częściowo humanistyczną, a częściowo scholastyczną, ponieważ łączył tematy hu-
manistyczne z koncepcjami scholastycznymi178.

W przypadku anonimowej mowy weselnej („Vereor, patres optimi, ne admiremini 
hodierno die…”, k. 11v) można podjąć próbę identyfikacji jej adresata, określonego 
jako wicepodesta i kapitan wenecki179. Autorzy katalogu rękopisów średniowiecznych 
Biblioteki Jagiellońskiej słusznie rozwinęli skrót M. jako Marco, ale sugerowany przez 
nich Marco Foscari nie pasuje, gdyż nie pełnił jednocześnie funkcji wicepodesty i ka-
pitana180. Z listy podestów i kapitanów weneckich w Padwie, opublikowanej przez An-
dreę Glorię dla lat 1405–1440, pasuje Marco Giustiniani Orsalo, który od połowy wrze-
śnia do grudnia 1428 roku łączył te dwie funkcje181. Anthony F. D. Elia sugerował, że 

173 Rękopis Oss. 601, k. 293v–297r.
174 B. N a d o l s k i (Jan z Ludziska, pionier…, s. 3) identyfikował błędnie autora jako Pawła Robortel-

lego starszego na zasadzie nieuprawnionej niczym analogii do nazwiska humanisty z Udine Francesca Ro-
bortella (1516–1567), co zauważył G. F r a n c z a k (dz. cyt., s. 88), który utożsamiał autora tej mowy z ja-
kimś przedstawicielem weneckiej rodziny Robobellich.

175 BCzart. 1242, k. 169v–170r; Oss. 601, k. 270v–271r.
176 G. G u l l i n o, Corner Giorgio, DBI, t. 29, Roma 1983, s. 212–216.
177 Jako anonimową wymienia tę mowę Catalogus codicum…, t. 1, s. 101. G. F r a n c z a k (dz. cyt., 

s. 86) jako autora wymienia Pietra del Monte.
178 R. R i c c i a r d i, Del Monte, Pietro, DBI, t. 38, Roma 1990, s. 141–146.
179 „Sit ad honorem ac leticiam magnifici ac generosi domini M. civitatis huius vicepotestatis et capita-

nei generalis”, (BJ 126, k. 11v; BJ 42, k. 5v; BJ 173, k. 201r; Oss. 601, k. 271r; BCzart. 1242, k. 203v; BOZ 
896, s. 15).

180 Catalogus codicum..., t. 1, s. 101.
181 A. G l o r i a, Dei podestà e capitani di Padova dal 1405 al 1509. Serie cronologica provata coi do-

cumenti dal dottore A... G... direttore dell’archivio e museo civico, Padova 1860, s. 19. Pragnę podziękować 
prof. Donatowi Gallo i prof. Francescowi Piovanowi z Centro per la Storia dell’Università di Padova za udo-
stępnienie tej pracy i wskazanie w rozmowie Marco Giustinianiego jako najbardziej prawdopodobnego ad-
resata omawianej mowy.
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autorem tej mowy mógł być Guarino182. Na rzecz tej hipotezy przemawia fakt, że Guari-
no stworzył jedne z pierwszych renesansowych mów weselnych, opartych na wzorach 
klasycznych, a w swojej szkole nauczał ich pisania i wygłaszania183. Rozstrzygnięcie, 
czy dana mowa została napisana przez Guarina utrudnia fakt, że autor ten nigdy nie ze-
brał swoich mów ani listów w jedną kolekcję184.

Z dużym prawdopodobieństwem można zidentyfikować autora mowy z rekomen-
dacją obojga praw, która została zatytułowana w rękopisie BJ 126 jako Oracio utriusque 
iuris Paridis Cipriensis (inc.: „Cum mecum ipse, viri eruditissimi, summo studio, maxi-
ma cura…”, k. 29v–31v) i znana jest z jeszcze jednego rękopisu krakowskiego185. Po-
czątkowy fragment tej mowy zaczerpnięty został (z niewielkimi modyfikacjami) z mo-
wy Gasparina Barzizzy na rozpoczęcie wykładów z prawa kanonicznego i cywilnego, 
znanej z dwóch rękopisów niemieckich (oracji zatytułowanej w nich jako Sermo Inicia-
lis Iuris canonici vel civilis Casparini Pergamensis cuiuscumque leccionis)186. Mowa 
w rękopisie BJ 126 jest około siedmiu razy dłuższa od odpowiadających jej mów w rę-
kopisach niemieckich. Można sądzić, że obydwa rękopisy niemieckie zawierają tylko 
początkowy fragment, a nie pełną mowę Gasparina187. Mowa ta zawiera pochwałę Bolo-
nii i jej uniwersytetu188. Można datować w przybliżeniu czas powstania tej mowy, gdyż 
autor zwracał się w niej do kardynała kościoła św. Cecylii i legata w Bolonii189. Spośród 
kardynałów św. Cecylii przed latami 40. XV wieku (czas spisania rękopisu BJ 126) pa-
suje tu najbardziej Louis Aleman (1390–1450). Przebywał on jako legat w Bolonii w la-
tach 1425–1428, a w 1426 roku został podniesiony do godności kardynalskiej i otrzymał 
kościół tytularny pod wezwaniem św. Cecylii190. Czas powstania tej mowy (lata 1426–

182 A. F. D’ E l i a, dz. cyt., s. 143. Jako anonimową wymienia tę mowę P. O. K r i s t e l l e r, Iter Itali-
cum, t. 4: Alia itinera II. Great Britain to Spain, London–Leiden 1989, s. 404 oraz Catalogus codicum…, 
t. 1, s. 101.

183 A. F. D’ E l i a, dz. cyt., s. 40. 10 mów weselnych autorstwa Guarina wymienia C. d e R o s m i n i, 
Vita e disciplina di Guarino Veronese e de’ suoi discepoli, t. 2, Brescia 1806, s. 139–141.

184 G. P i s t i l l i, dz. cyt., s. 357–369.
185 Oss. 601, k. 288r–293v.
186 Nieco inny incipit („Cum mecum ipse, viri eruditissimi, firmo studio maxima cura...”) jest w rękopisie 

Stuttgart, WL, HB VIII 26, s. 6 (tekst mowy s. 6–8); Tübingen, Universitätsbibliothek, Mc. 70, k. 74r–74v; 
C. R e v e s t, Culture humaniste..., s. 17, nr 43.

187 Mowa Gasparina urywa się w miejscu: „Et contraria generale decernistis condescendam”, Tübingen 
Universitätsbibliothek, Mc. 70, k. 74v; Stuttgart, WL, HB VIII 26, s. 8.

188 „o beata Bononia, quem talem virum adepta es inducere” (BJ 126, k. 31r) i „Omnes, qui Bononie mo-
ram studendi gratia trahunt...” (BJ 126, k. 31v).

189 „Vellem, viri amplissimi, oratione mea efficere posse nos intelligere tum me Reverendissimo tituli 
Sancte Cicilie et huius alme Civitas dignissimo legato impartire laudes optatum forti viro et sapientissimo 
homini et maximo principi debeatur” (BJ 126, k. 31r).

190 Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum anti-
stitum series ab anno 1198 usque ad annum perducta e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, 
digesta, wyd. K. E u b e l, Monasterii 1913, s. 40; G. P é r o u s e, Le cardinal Louis Aleman et la fin du 
grand schisme, Lyon 1904, s. 25, 45, 51–84.
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–1428) zbiega się z czasem pobytu Gasparina Barzizzy w Bolonii191. Nie udało się zi-
dentyfikować autora o imieniu Parys (Parys Cypryjski, z Cypru), więc można przypusz-
czać, że mógł to być humanistyczny przydomek192. Co więcej, ze względu na zbieżność 
czasu powstania tej mowy z pobytem Gaspariny Barzizzy można sądzić, że to on ukrył 
się pod przydomkiem Parysa. Można sądzić jednak, że jeśli mielibyśmy do czynienia 
z mową Gasparina, to byłaby ona w całości znana z większej liczby rękopisów, gdyż 
mowy Gasparina cieszyły się dużą popularnością i z reguły znane były z większej niż 
jeden liczby rękopisów193. Być może mowa ta jest kompilacją mowy Gasparina, doko-
naną przez jakiegoś jego ucznia. Fragment mowy z pochwałą Bolonii wykorzystał póź-
niej Jan z Ludziska w swojej mowie De laudibus eloquentiae, zamieniając Bolonię na 
Kraków194.

Kolejna mowa, której autor określony jest w rękopisie BJ 126 z kolei jako Parys 
Rzymski (Paridis Romani De oratorie facultatis laudibus oracio feliciter incipit, inc.: 
„Non eram, viri eruditissimi, nescius illud me dicendi genus…”, k. 28r–29v), znana jest 
na razie z jeszcze jednego rękopisu krakowskiego195. Nie zawiera ona żadnych wskazó-
wek (odwołań do osób, miejsc, itp.), pozwalających na jej datowanie lub wskazanie miej-
sca jej powstania. Można podejrzewać, że również w tym wypadku określenie Parys było 
przydomkiem, pod którym ukrywał się autor. Można sądzić, że mógł być nim Gasparino 
Barzizza, a jeśli nie on, to jakiś inny przedstawiciel humanizmu „cyceroniańskiego”. 
W mowie tej jako wzór mówcy stawiany jest Cyceron196. Całe fragmenty z tej mowy 
przejął Jan z Ludziska w swojej mowie De laudibus et dignitate eloquentiae197.

191 R. G. M e r c e r, dz. cyt., s. 135.
192 W padewskich Acta graduum nie występuje żaden student o tym imieniu ani w bolońskim Liber se-

cretus iuris caesarei dell’Università di Bologna, (a cura di A. S o r b e l l i, t. 1: 1378–1420, Bologna 1938, 
t. 2: 1421–1450, a cura di A. S o r b e l l i, Bologna 1942), ani w dokumentach związanych z uniwersytetem 
bolońskim opublikowanych przez C. Pianę również nie ma żadnego odpowiadającego Parysa (jest jeden – 
Paris de Puteo, ale nie wchodzi on w grę ze względu na zbyt młody wiek – ur. 1410, zob. C. P i a n a, Nuovi 
documenti sull’Università di Bologna e sul Collegio di Spagna, t. 2, s. 1097). Nie identyfikuje go G. F r a n- 
c z a k, dz. cyt., s. 87.

193 W wykazie mów humanistycznych sporządzonym przez C. R e v e s t jest 6 mów Gasparina Barziz-
zy, znanych tylko z jednego rękopisu na ogólną liczbę 41 wymienionych mów Gasparina, zob. t a ż, Culture 
humaniste…, s. 17–33, nr 40–81.

194 Fragment mowy Parysa Cypryjskiego (Gasparina Barzizzy?): „Quam igitur per hos annos, civitatem 
in orbe terrarum doctorum vel auctoritate, vel sciencia vel multitudine aut copia hac quam colimus sanctis-
sima Bononia…” (BJ 126, k. 31v) został przejęty przez Jana z Ludziska, który „in orbe terrarum” zastąpił 
przez „im maiori parte Germanie”, a „sanctissima Bononia” przez „famosissima Cracovia”. Zob. Jan z L u- 
d z i s k a, Orationes, s. 43. Na zależność mowy Jana z Ludziska od mowy Parysa Cypryjskiego wskazują 
B. N a d o l s k i (Rola Jana z Ludziska…, s. 209), J. S. B o j a r s k i (Jan z Ludziska…, s. 31–32), G. F r a n- 
c z a k, dz. cyt., s. 6. Fragment mowy Jana z pochwałą Krakowa analizuje z perspektywy zastosowanych fi-
gur retorycznych M. P e r d e k, zob. [online] http://www.mediewistyka.pl/perdek.htm [dostęp: 6.01.2016].

195 Zob. Oss. 601, k. 284v–288r.
196 Zob. BJ 126, k. 28v.
197 B. N a d o l s k i, Rola Jana z Ludziska…, s. 209.



64

Nie udało się wskazać autora mowy z okazji licencjatu Tomasza z Cypru, zaty-
tułowanej Oracio pro licencia in medicinis, (inc.: „Si quid est, viri lectissimi, quo in 
tanta fluctuancium rerum tempestate…”, k. 23r–v) znanej jedynie z jeszcze jednego 
rękopisu krakowskiego198. Analiza treści tej mowy pokazuje, że nie mogła być wygło-
szona, jak sugerował G. Franczak, dla Tomasza syna Piotra z Nikozji, który 22 VII 
1424 roku zdobył w Padwie licencjat medycyny, gdyż w mowie tej została zawarta 
pochwala króla Cypru Jakuba, a w 1424 roku królem Cypru był Janus z Lusignan (zm. 
1432)199.

Podobnie nie udało się zidentyfikować autora oracji zwanej principium in artibus 
(inc.: „Censeo, magnifici presides, vos patres ornatissimi non parum dicendi mune-
ris...”, expl.: „vehementissimo amoris incendio mentibus vestris maiorem in modum te-
neatis, amen”, k. 23v–24v), znanego dotąd z jeszcze jednego rękopisu krakowskiego200. 
Oracja ta zawiera pochwałę filozofii i elokwencji, ale brak w niej odwołań do osób lub 
miejsc, które pozwoliłyby wiązać ją z konkretnym środowiskiem uniwersyteckim. Na 
to, że mowa ta powstała w Padwie, może wskazywać wymienienie Tytusa Liwiusza 
z Padwy wśród starożytnych mówców i pisarzy wskazywanych przykładowo jako mi-
strzów sztuki retorycznej201. Wydarzeniem ważnym dla budowania obrazu Liwiusza 
jako mitycznego założyciela Padwy i związanego z tym poczucia dumy padewczyków 
było odkrycie jego rzekomych kości w 1413 roku w klasztorze św. Justyny202. Trudno 

198 W tekście jest wymieniony licencjat: „Hic vir prudentissimus Thomas Ciprius…” (BJ 126, k. 23r; 
Oss 601, k. 274r–275v).

199 Acta graduum…, t. 1, nr 608. Identyfikacja wskazana przez G. Franczaka wynikała, że to był jedyny 
Tomasz z Cypru, wymieniany w Acta graduum, zob. Acta graduum…, t. 1, nr 528 i 609; zob. G. F r a n- 
c z a k, dz. cyt., s. 90. Odnośnie do władców Cypru zob. Ł. B u r k i e w i c z, Królestwo Cypru jako obiekt 
zainteresowań państw śródziemnomorskich w latach 1192–1489. Próba zarysowania problemu, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Historyczne, z. 137, 2019, s. 27–42; M. M i s z t a l, Histo-
ria Cypru, Kraków 2013, s. 233–235.

200 Oss. 601, k. 275v–277v. Łączona przez część badaczy w jedną całość z następującą po nią mową na 
k. 24v–25r. Catalogus codicum…, t. 1, s. 103; G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 90. Jako oddzielną mowę wska-
zuje ją J. S. B o j a r s k i, Jan z Ludziska…, s. 43–44.

201 „Non equidem mihi persuadeo … philosophie laudem … attigisse, imo … existimarem Ciceronis elo-
quenciam, Salustii eleganciam, Bruti ornatum dicendi copiam … Addo posthac, quid Valerius Maximus, quid 
Titus Livius Patavus, quid Demostenes, quid Homerus Grecane eloquencie princeps, quid ceteri poete tam 
Greci quam Latini … dicere potuissent (BJ 126, k. 24v).

202 Po odkryciu rzekomych szczątków Liwiusza ważne rody padewskie planowały wznieść na jego cześć 
mauzoleum w pobliżu swoich siedzib rodowych, władze weneckie zaś (od 1405 r. Padwa była bowiem pod 
panowaniem weneckim) wyznaczyły na to miejsce Piazza dei Signori. Ostatecznie jako miejsce pochówku 
wybrano ścianę Palazzo della Ragione. Odkrycie to opisał Sicco Polenton w liście do Niccolò Niccolego 
z 28 X 1414 (wydanie drukiem: Sicco P o l e n t o n, La Catinia, le orazioni e le epistole, a cura di A. S e g a- 
r i z z i, Bergamo 1899, s. 77–84), M. P. S t o c c h i, dz. cyt., s. 211; zob. G. B i l l a n o v i c h, La tradizio-
ne del testo di Livio e le origini dell’Umanesimo, vol. 1: Tradizione e fortuna di Livio tra Medioevo e Uma-
nesimo, Padova 1981; G. B o d o n, Veneranda Antiquitas. Studi sull’eredità dell’antico nella Rinascenza 
veneta, Bern 2005, s. 187.
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jednak wskazać dokładniejszą datę powstania tej mowy203. Także jej umiejscowienie 
między dwiema mowami padewskimi (na cześć Tomasza z Cypru i omówioną poniżej 
mową, w której są wymienieni rektorzy uniwersytetu padewskiego) pozwala sądzić, że 
powstała ona w środowisku padewskim.

Kolejna anonimowa mowa padewska, znana tylko z rękopisów krakowskich, łączo-
na przez część badaczy w jedną całość z omówionym principium in artibus, została wy-
głoszona z okazji prawniczej promocji doktorskiej niezidentyfikowanego studenta (inc.: 
„Magnopere congratularer ac vehementissima animi iocunditate tenerer, magnifici pre-
sides, ...” k. 24v–25r)204. Wymienione w tej mowie osoby pozwalają na jej dokładną da-
tację. Przywołani zostali: biskup padewski Pietro Marcello (1409–1428), doktor obojga 
praw (1413)205, Bartholomeus Nani, pełniący funkcję podesty w Padwie (od końca 1426 
do co najmniej listopada 1427 roku), oraz Bartholomeus Mauracenus (Morosini), pełnią-
cy funkcję kapitana w Padwie (od 11 stycznia 1427 do stycznia 1428)206. Wymienieni 
zostali także Albanus Mauracenus (Albano Morosini), rektor uniwersytetu prawników, 
i Marianus de Camereno (Mariano da Camerino), rektor uniwersytetu artystów207. Pro-
blem sprawia ustalenie daty pełnienia funkcji rektora przez Albana Morosiniego. Poda-
wany przez antykwaryczne dzieło Facciolatiego rok 1425 jako data pełnienia urzędu rek-
tora przez Albana tutaj nie pasuje208. Istnieje możliwość, że Albano został jeszcze rok dłu-
żej rektorem albo, że w 1425 roku był wicerektorem, a w 1426 roku został rektorem209. 
Mariano da Camerino jako rektor poświadczony jest 9 sierpnia 1426 roku, a ponieważ 
wybory rektora przypadały zwykle w maju, swój urząd musiał sprawować do maja 1427 
roku210. Wymieniony został także Bartolomeo Zabarella (1400–1445), protonotariusz pa-
pieski, archiprezbiter padewski (od 1426), późniejszy arcybiskup Splitu (1428–1439) 

203 Mowa ta datowana jest na rok 1436 przez Catalogus codicum… (t. 1, s. 103), jednak nie ma żadnych 
podstaw przemawiających za taką datacją.

204 Antonio da San Severino wymieniony w mowie (BJ 126, k. 25r). Mowa ta jest jeszcze w Oss. 601, 
k. 277v–278v.

205 „... permaximas etiam grandes tibi habeo Petro Marcello utriusque iuris doctori solertissimo dei et 
apostolice institutionis gracia huius ingenue Civitatis presuli condigno” (BJ 126, k. 24v). Szerzej o Pietro 
Marcellu zob. D. G a l l o, Un’orazione universitaria di Pietro Marcello (Padova 1417), „Quaderni per la 
storia dell’università di Padova” XXI, 1988, s. 55–66.

206 „Vobis in super magnificis dominis Bartholomeo Nani huius urbis magnifice pretori perspicacissimo 
ac Bartholomeo Mauroceno Mauraceno capitaneo illustrissimo immortales gratias dico...”, (BJ 126, k. 24v–
–25r). A. G l o r i a, dz. cyt., s. 19.

207 „Multasque preterea gratias refero vobis domino Albano Mauraceno et magistro Mariano de Camareno 
utriusque unite universitatis iuristarum scilicet et artistarum rectoribus bene meritis...”, (BJ 126, k. 25r).

208 I. F a c c i o l a t i, Rectores iuristarum ab anno MCCCCVI usque ad MDIX, Fasti Gymnasii Patavini, 
Patavii 1757, s. 6. Dzieło Iacopa Facciolatiego spotkało się z krytyką ze względu na swój katalogowy i an-
tykwaryczny charakter, zob. M. B o s c a i n o, Facciolati Iacopo, DBI, t. 44, Roma 1994, s. 65–68.

209 Dziękuję za tę sugestię prof. Donatowi Gallemu z Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche 
e dell’Antichità, Università degli Studi di Padova.

210 17 VIII 1435, Acta graduum..., t. 1, nr 1068.
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i Florencji (1439–1445)211, a także trzej słynni padewscy profesorowie prawa – Raffaele 
Fulgosio z Piacenzy (1367–12 IX 1427), Raffaele Raimondi (1387–20 X 1427) i Pros-
docimo Conti (ok. 1370–1438)212. Mowa ta musiała zatem powstać w 1427 roku, przed 
12 września 1427 roku (śmierć Raffaela Fulgosia), a najprawdopodobniej między stycz-
niem a majem 1427 roku213.

Nie udało się wskazać autora ani miejsca i czasu powstania krótkiej mowy pochwal-
nej na cześć filozofii Oratio in laudem philosophiae (inc.: „Constituerunt nostri prisci 
non ordine exiguo…”, k. 25r), znanej z jeszcze jednego rękopisu krakowskiego214.

Cztery mowy (sermones) o treści teologicznej (inc.: „Ego quasi vitis fructicavi 
suavitatem odoris...”, k. 25r–v; inc.: „Et si iam de maximis rebus vestris…”, k. 26r; 
inc.: „Non sit aliquis vestrum, viri doctissimi, qui forte perscrutetur...”, k. 26v; inc.: 
„Ne dum satis mecum ipse constitui, patres optimi, …”, k. 27r) znane są także z jesz-
cze jednego rękopisu krakowskiego215. Nie zawierają one elementów pozwalających 
na dokładniejszą identyfikację, takich jak odniesienia do współczesnych osób, miejsc, 
i tym podobnych. Można jedynie stwierdzić, że powstały one w środowisku uniwersy-
teckim.

Pierwsza z mów (inc.: „Ego quasi vitis fructicavi suavitatem odoris…”, k. 25r–v) 
zawiera pochwałę teologii i skonstruowana jest w sposób tradycyjny, typowy dla śre-
dniowiecznych mów uniwersyteckich – zbudowana jest wokół rozpoczynającego ją cy-
tatu ze Starego Testamentu216. Jako autorytet przywoływany jest Piotr Lombard, którego 
Sentencje były standardową lekturą na wydziale teologii217. Mowa ta jest kompilacją, łą-
czącą cechy średniowieczne z elementami, które być może świadczą o wpływach huma-
nizmu, ale nie muszą – na przykład zapożyczenie z Cycerona218.

211 „Gratias referre tibi domino Bartholomeo de Zabarellis papalis Curie prothonotario reverendissimo 
necnon huius cathedrali ecclesie Patavine archipresbitro dignissimo cuius sciencie claritas atque profunditas 
vitam teneris annis toti terrarum orbi stuporem” (BJ 126, k. 25r); Biogram Bartolomea Zabarelli: A. B e l l o- 
n i, dz. cyt., s. 323.

212 BJ 126, k. 25r. Szerzej o wymienionych prawnikach: A. B e l l o n i, dz. cyt., s. 45, 47, 312; M. J. C a- 
b l e, „Cum essem in Constantie...” Raffaele Fulgosio and the Council of Constance 1414–1415, Leiden 
2015; C. B u k o w s k a - G o r g o n i, Fulgosio, Raffaele, DBI, t. 50, Roma 1988, s. 699–702; B. G. K o h l, 
Conti, Prosdocimo, DBI, t. 28 (1983), [online] http://www.treccani.it/enciclopedia/prosdocimo-conti_(Di-
zionario-Biografico)/ [dostęp: 6.03.2016].

213 Chciałabym wyrazić wdzięczność prof. Donatowi Gallo z Padwy za pomoc w doprecyzowaniu data-
cji tej mowy.

214 Oss. 601, k. 278v.
215 Oss. 601, k. 279r–282r.
216 „Ego quasi vitis fructicavi suavitatem odoris”, Mądrość Syracha 24, 23; szerzej o budowie średnio-

wiecznych mów uniwersyteckich, zob. M. K o w a l c z y k, Krakowskie mowy…, s. 8.
217 BJ 126, k. 25v; M. A s z t a l o s, The faculty of theology, [w:] A History of the University in Europe, 

t. 1: Universities in the Middle Ages, ed. H. d e  R i d d e r - S y m o e n s, Cambridge 1991, s. 412.
218 „Quantum dicendi gravitate, splendore aut copia...” (BJ 126, k. 25v) jako nawiązanie do mowy 

Cycerona De imperio (Pro lege Manilia), 42: „iam quantum consilio, quantum dicendi gravitate et copia 
valeat”.
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Druga mowa z pochwałą teologii (inc.: „Et si iam de maximis rebus vestris…”, 
k. 26r) zaczyna się dość typowo – od usprawiedliwienia się mówcy, że podjął myślwy-
głoszenia jej 219. Niektóre zwroty wskazują na humanistyczny charakter tej mowy220.

Początek trzeciej z omawianych mów, mowy dotyczącej tajemnicy Wcielenia (inc.: 
„Non sit aliquis vestrum, viri doctissimi, qui forte perscrutetur, quod ego, qui neque in-
genio neque eloquencia is sim…”, k. 26v) nawiązuje do popularnej mowy Andrei Giu-
liana z okazji pogrzebu Manuela Chryzolorasa221. Pozwala to wskazać rok 1415 jako ter-
minus post quem dla powstania tej mowy.

Ostatnia z uniwersyteckich mów „teologicznych” (inc.: „Ne dum satis mecum ipse 
constitui, patres optimi, …”, k. 27r) to kazanie uniwersyteckie na święto Bożego Ciała. 
Nadolski określił styl tej mowy jako średniowieczny, gdyż zaczyna się ona inwokacją do 
Matki Boskiej222.

Po wspomnianych mowach uniwersyteckich znalazła się niezidentyfikowana mowa 
weselna, znana na razie z jeszcze jednego rękopisu krakowskiego (inc.: „Cum videam in 
hac mea etate...”, k. 27v)223. W tekście nie ma żadnych wskazówek ułatwiających iden-
tyfikację autora lub wskazanie czasu i miejsca powstania tego utworu. Mowa zawiera 
zwyczajową pochwałę instytucji małżeństwa, a jej autor odwołuje się do Cycerona224.

Anonimowa mowa towarzysząca wręczeniu insygniów doktorskich na wydziale 
sztuk (inc.: „Vellem, patres amplissimi, ea esset in me elegancia…”, k. 27v–28r), jak 
wskazuje jej treść, została przedstawiona słuchaczom na uniwersytecie bolońskim225. Nie 

219 Rękopisy BJ 126, k. 26r; Oss. 601, k. 280r.
220 Zwrot „ad orandum venerim” spotykany w mowach Gasparina Barzizzy: „Si quis forte vestrum mi-

ratur ... quadam atque mihi insolita ratione dicendi ad orandum venerim”, zob. Gasparini Barzizii Bergoma-
tis et Guiniforti filii opera, t. 1, wyd. G. A. F u r i e t t i, Roma 1723, s. 69.

221 Początek mowy Andrei Giuliana z okazji pogrzebu Manuela Chryzolorasa: „Si quis vestrum est, viri 
dilectissimi, qui forte admiretur, quod ego, qui neque ingenio neque eloquentia is sim...” (BJ 126, k. 9v).

222 B. N a d o l s k i, Humanistyczne mowy…, s. 457, przyp. 1.
223 Zob. Oss. 282v–283r.
224 „postea quid honestius, quid sanccius quid ve perclarius quam ipsam divina coniunccio, cui et ipsem 

Cicero assentire videtur … dicens”, (BJ 126, k. 27v).
225 Wskazywać na to może pochwała Bolonii jako ośrodka studiów zawarta w tej mowie: „Nam ut olim 

Athenarum civitas et vetustate quadam et pulcerrimarum arcium dignitate Greciam illustrare solita erat. Ita 
florentissima Bononie civitas hereditario quodam iure Italie decus sibi vendicat. Nam ut obmittam agros 
agrorum ubertatem, que ceterum ferme urbibus prestare videtur, que Civitas vel sapientiam vel humanitate 
vel relinquis ornamentum cum Bononia comparanda...”, (BJ 126 k. 28r). Fragment ten wykorzystał Jan 
z Ludziska w swojej mowie De laudibus et dignitate eloquencie et oratorie sciencia, zob. BJ 126, k. 53r; 
Joannes d e  L u d z i s k o, Orationes, s. 13 (wydawca wskazał właściwe źródło omawianego fragmentu 
mowy Jana). Zdaniem B. N a d o l s k i e g o Jan z Ludziska wzorował się na opisach miast u Guarina, zob. 
t e n ż e, Rola Jana z Ludziska…, s. 201–202. Również M. P e r d e k (dz. cyt.), analizując ten fragment mowy 
Jana z Ludziska, nie zauważył, że pochwała Krakowa została bezpośrednio przejęta z włoskiego wzorca 
(zmieniona została jedynie „Bolonia” na „Kraków”). Inne stanowisko zajął G. F r a n c z a k (dz. cyt., s. 61), 
który uznał, że mowa De laudibus et dignitate eloquencie et oratorie sciencia stanowiła zręczną kompilację 
fragmentów zaczerpniętych z włoskich mów uniwersyteckich.
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wiadomo, kto był jej szczególnym adresatem, w związku z tym trudno ją precyzyjnie 
datować. Styl mowy pozwala zaliczyć ją do kreacji humanistycznych ze względu na 
pochwałę sztuki oratorskiej i wyraźne odwołania do Cycerona226. Jest ona kompilacją, 
a wykorzystane w niej utwory mogły powstać także poza Bolonią. Swą zawartością 
przypomina mowy Gasparina Barzizzy227. Może to wynikać z faktu, że Gasparino Ba-
rzizza przez krótki czas na przestrzeni lat 1426–1428 nauczał retoryki i poezji na uni-
wersytecie w Bolonii (być może to on był jej autorem)228.

Podobnie nie udało się zidentyfikować dokładniej krótkiej mowy uniwersyteckiej, 
zawierającej podziękowanie (De gratiarum actione, inc.: „Sapientissimi patres et domini 
mei preclarissimi, maximo cuperem”, k. 263r), wygłoszonej na wydziale sztuk i medycy-
ny, znanej z jeszcze jednego rękopisu krakowskiego229. Fakt, że została umieszczona po 
mowie padewskiej na cześć Cristofora da Campo, mógłby przemawiać za jej powstaniu 
w padewskim środowisku uniwersyteckim, ale nie jest to argument wystarczający.

Z uniwersytetem padewskim wiązać też należy krótką mowę z podziękowaniem, 
umieszczoną w rękopisie BJ 126 bezpośrednio za mową Paola Robobellego, znaną z jesz-
cze jednego rękopisu krakowskiego (inc.: „Si hec nostra universitas, magnifici presides, 
eas gracias referre posset...”, k. 33r)230. Odwołanie w mowie do władz miasta z ramienia 
Wenecji wskazuje, że chodziło o Padwę231.

WNIOSKI

Stan wiedzy o obiegu tekstów, zarówno średniowiecznych, jak i humanistycznych, 
przed wprowadzeniem druku jest wbrew pozorom dosyć skromny. Mimo wzrastającej 
liczby opracowań o charakterze katalogowym i kompendialnym, takich jak Iter Italicum232 

226 „ut elegantissime, ait Cicero, non tam michi copia quam modus in dicendo quaerendus” (BJ 126, 
k. 27v), cytat z: De imperio Cn. Pompei ad Quirites oratio, 3.

227 Incipit jest podobny do mowy Gasparina Barzizzy z pochwałą filozofii: „Maxime vellem, patres eru-
ditissimi, ea in me esset vis atque exercitacio...” (BJ 126; k. 18v); C. R e v e s t, Culture humaniste…, s. 27, 
nr 71 (tam też odesłanie do rękopisów z tą mową).

228 R. G. M e r c e r, dz. cyt., s. 135.
229 Oss. 601, k 263r. Jako odrębny utwór wymienia ją J. S. B o j a r s k i, Jan z Ludziska…, s. 40. Niewy-

odrębniana przez innych badaczy omawiających rękopis BJ 126, zob. Catalogus codicum…, t. 1, s. 100; 
G. F r a n c z a k, dz. cyt., s. 90.

230 Oss. 601, k. 296v–297r. Mowa ta w rękopisie BJ 126 nie została prawie wyodrębniona – jej początek 
został zaznaczony nowym akapitem, poza tym nie ma zachowanego odstępu od poprzedniej mowy, kopista 
nie przewidział miejsca na ewentualny tytuł. Jako osobny utwór potraktował ją S. B o j a r s k i, Jan z Lu-
dziska…, s. 45; W katalogu rękopisów średniowiecznych została odnotowana, ale nie został jej nadany od-
rębny numer, Catalogus codicum…, t. 1, s. 104. Pomija ją G. F r a n c z a k, dz. cyt.

231 Rękopis BJ 126, k. 33r.
232 P. O. K r i s t e l l e r, Iter Italicum: a finding list of uncatalogued or incompletely catalogued human-

istic manuscripts of the renaissance in Italian and other libraries, t. 1–6, London 1963–1992.
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czy wspomniane wyżej rejestry incipitów i eksplicitów mów (humanistycznych, pogrze-
bowych, z soboru w Konstancji)233, ciągle istotnym ograniczeniem badań jest koniecz-
ność korzystania z incipitów do identyfikacji tekstów. Tymczasem po przeprowadzeniu 
analizy porównawczej pełnych tekstów okazuje się, że często mamy do czynienia z ko-
piami niedokładnymi, a nawet swoistymi wariantami. Analiza pełnych tekstów pozwala 
również na identyfikację autora lub przynajmniej miejsca i czasu ich powstania.

Nie udało się ustalić autora w przypadku siedemnastu anonimowych piętnasto-
wiecznych mów, znajdujących się w rękopisie BJ 126. W wielu wypadkach można jed-
nak wskazać konkretne środowisko intelektualne, z którym teksty te były związane. 
Dalsze „odkrycia” możliwe będą po dokładniejszym przebadaniu zasobów rękopiśmien-
nych innych bibliotek.

Utwory, które udało się datować, powstały przed rokiem, w którym Jan z Ludzi-
ska uzyskał doktorat z medycyny w Padwie. Można zatem sądzić, że teksty te zdobył 
w czasie swoich studiów medycznych w Padwie. Zawarta w kodeksie rękopiśmiennym 
BJ 126 kolekcja tekstów retorycznych nie jest związana bezpośrednio z kanonami na-
uczania i nie może stanowić argumentu świadczącego o tym, że Jana z Ludziska miał-
by odbywać we Włoszech regularne studia retoryczne po uzyskaniu doktoratu (ewentu-
alnym rodzajem potwierdzenia mógłby być fakt obecności na przykład dzieł Cycerona 
z komentarzami)234.

Przywożąc włoskie mowy i listy, Jan z Ludziska dostarczył środowisku krakow-
skiemu nowych wzorców retorycznych. Szczególna wartość rękopisu 126 do badań nad 
recepcją włoskiej retoryki wiąże się z faktem, że pokazuje on, jak wyglądała recepcja 
włoskiej retoryki w środowisku krakowskim, gdyż mowy Jana z Ludziska i Piotra Ga-
szowca oparte zostały na wzorcach z omówionego korpusu włoskich tekstów235.

Część z tych utworów (25) znana jest, przynajmniej na razie, tylko z kodeksów kra-
kowskich, a nie włoskich. Może to wynikać z niedostatecznego rozpoznania rękopisów 
włoskich, ale można to także tłumaczyć faktem, że Jan z Ludziska, tak jak studenci przy-
bywający zza Alp, miał mniejsze przygotowanie literackie, przywiózł więc kodeks ręko-
piśmienny, zawierający również teksty pomniejszych autorów czy też już nieco „prze-
starzałe” wzorce retoryczne, które zostałyby w tym czasie pominięte przez kopistów wło-
skich236. O skopiowaniu wielu tekstów zadecydowała zapewne ich użyteczność. Kolek-

233 C. R e v e s t, Culture humaniste…, J. M. M c M a n a m o n, An Incipitarium…; C. N i g h m a n, 
P. S t u m p, A Bibliographical Register of the Sermons...

234 G. P. M a n t o v a n i, dz. cyt., s. 80.
235 B. N a d o l s k i, omawiając mowę Piotra Gaszowca z okazji uzyskania bakalaureatu medycyny przez 

Jakuba z Boksic, wskazał jako jej źródła sześć mów włoskich, znajdujących się w rękopisie BJ 126 i mowę 
Jana z Ludziska na pochwałę elokwencji, t e n ż e, Humanistyczne mowy…, s. 456; J. S. B o j a r s k i, Pro-
logomena, [w:] Jan z  L u d z i s k a, Orationes, s. 13–14; J. S. B o j a r s k i, Quibus fontibus Joannes de 
Ludzisko in sua oratione „De laudibus et dignitate philosophiae” componenda usus sit, „Eos” 56, 1966, 
s. 206–212.

236 Na zjawisko takie zwraca uwagę A. S o t t i l i, omawiając listy Pietra del Monte, które zachowały się 
głównie w rękopisach z terenów niemieckich, t e n ż e, Studenti tedeschi…, s. 15–16.
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cja ta dawała wzorce mów na różne okazje: wjazd znamienitych osób, pogrzeb, wesele, 
rozpoczęcie wykładów, wręczenie insygniów doktorskich.

Powstanie antologii z wzorcami retorycznymi czasami było dziełem przypadku, 
a czasami dziełem kopisty, który wybrał i uszeregował utwory w określonej kolejno-
ści237. W rękopisie BJ 126 można zauważyć, że pewne teksty ustawione są względem 
siebie nieprzypadkowo. Nie wiadomo, na ile wpływ na taką kolejność miał sam Jan 
z Ludziska (nie wiadomo zresztą czy sam przepisywał w Padwie jakiś rękopis, czy też 
nabył tam gotowy kodeks). Wyraźny jest podział części z włoskimi tekstami na mowy 
i listy (z drobnymi wyjątkami od tej reguły), mowy często zgrupowane są tematycznie 
– mowy z rekomendacją sztuk wyzwolonych, mowy związane z wydziałem teologii, 
itp. Czasami są one pogrupowane według autorów – jeden blok tworzą epigramaty An-
tonia Baratelli czy Bernarda Messalta. W wielu wypadkach udało się wyjaśnić obec-
ność obok siebie określonych tekstów ich przynależnością do „pakietów” znanych z in-
nch rękopisów europejskich.

Struktura „włoskiej” części rękopisu BJ 126 wskazuje, że powstała ona z gotowych 
elementów. Student w Padwie w latach 30. XV wieku mógł nabyć lub odpisać takie go-
towe zestawy z tekstami retorycznymi na przykład u stacjonariuszy lub bedeli zajmują-
cych się przede wszystkim handlem tekstami związanymi z działalnością uniwersytetu, 
mógł skorzystać z usług zawodowych kopistów lub studentów dorabiających przepisy-
waniem. Miejscem, gdzie studiujący w Padwie mogli przepisywać albo ewentualnie po-
życzać rękopisy, były biblioteki klasztorne, w szczególności zakonów mendykanckich, 
które oprócz tekstów teologicznych i prawniczych były wyposażone także w dzieła filo-
zoficzne, gramatyczne i retoryczne238.

Podobne przykłady przywożenia korpusu włoskich tekstów retorycznych, które 
następnie obrastały tekstami rodzimej produkcji humanistycznej, znane są z terenów 
niemieckich. Należący do Hermanna Schedla kodeks rękopiśmienny, którego część sta-
nowiły teksty włoskie przepisane z rękopisu przywiezionego z Padwy przez Johannesa 
Hellera, studiującego tam prawo w latach 1444–1448, uzupełnił sam właściciel mowa-
mi i listami pisanymi przez autorów niemieckich239. Podobnie wzbogacił się spisany 
w trzeciej ćwierci XV wieku rękopis, będący własnością Burkharda von Horneck, dok-
tora sztuk i medycyny240.

Antologie takiego rodzaju jak rękopis BJ 126 wpływały na rozpowszechnienie okre-
ślonych tekstów i pełniły rolę ważnego nośnika w transmisji wzorców intelektualnych. 

237 A. S o t t i l i, dz. cyt., s. 5.
238 L. G a r g a n, Dum eram studens..., s. 33–42.
239 Obecnie Biblioteka Uniwersytecka w Monachium Hs. 4768, omówienie rękopisu – L. B e r t a l o t, 

Eine humanistische Anthologie. Die Handschrift 4768 der Universitätsbibliothek München, Berlin 1908; 
A. S o t t i l i, dz. cyt., s. 6.

240 Universität Würzburg, M.ch.q.1, opis: Die Handschriften der Universitätsbibliothek Würzburg, t. 3, 
cz. 2: Die Papierhandschriften der ehemaligen Dombibliotek, bearb. von H. T h u r n, Wiesbaden 1981, 
s. 74–76; P. G. S c h m i d t, Der Übergang vom Mittelalter zur Renaissance am Beispiel des Burkhard von 
Horneck, „Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen”, t. 9 (1985), s. 1–7.
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Rękopis BJ 126 pozwala prześledzić przenikanie do krakowskiego środowiska intelek-
tualnego w XV wieku wzorców retorycznych ze środowiska padewskiego (a za pośred-
nictwem Padwy czy też poprzez „filtr padewski” innych tekstów retorycznych – ze śro-
dowiska weneckiego, z soboru w Konstancji, czy też utworów związanych z Aleksan-
drem Wielkim).

Trwają badania analityczne zależności między rękopisem BJ 126 a innymi rękopisa-
mi krakowskimi, zawierającymi te same teksty retoryczne włoskie. W tym samym czasie 
te same włoskie teksty retoryczne mogły docierać do środowiska krakowskiego również 
innymi kanałami. Przedmiotem dalszych badań powinien stać się obieg w krakowskim 
kręgu intelektualnym przywiezionych z Włoch tekstów retorycznych, kwestia popularno-
ści pewnych tekstów i „pomijanie” innych oraz ich umiejscowienie w zawartości rękopi-
śmiennych kodeksów.

Tabela 1. Rkp. BJ 126 – część rękopisu z retoryką „włoską”.
Incipit Autor Karty

1
„Vellem, ut pro magnitudine ac gloria earum arcium, 
de quibus hodierno sermo habendus est, 
reverendissimi patres”

Cristoforo Barzizza 2r–3r

2 „Postquam decreto patrum conscriptorum assertus 
ornatissimum locum istum ascendi, colendissime antistes” Cristoforo Barzizza 3r–4v

3 „Si pro gravi mereore vestro” Cristoforo Barzizza 4v–5v

4 „Quod antea dudum optaveram, pater beatissime, 
ut aliquando ante pedes tuos prociderem” Cristoforo Barzizza 6r

5 „Vereor magnifici presides” 6r–v

6 „Sapientissimi patres et domini mei preclarissimi, 
maximo cuperem ac brevi oratione mea vobis dignas laudes” 6v

7 „Maxima pars hodierno die fortissimo 
viro Georgio Laureano a vobis effecta” Guarino z Werony 8r–9v

8 „Si quis vestrum est, viri dilectissimi, qui forte admiretur” Andrea Giuliano 9v–10v
9 „Optavi cum sepe alias” Guarino z Werony 10v–11v
10 „Vereor, patres optimi, ne admiremini hodierno die” Guarino z Werony? 11v
11 „Hodierno die hanc dabis veniam” Pietro Del Monte 12r

12 „Vellem patres reverendissimi, 
tantum virtutis atque animi roboris” Poggio Bracciolini 12r–14r

13 „Non mediocri voluptate afficior, illustres ac magnifici” Gasparino Barzizza 15r–v
14 „Antequam ea, que hodierno die” Francesco Barbaro 15v–16r

15 „Sencio, magnifici patres et doctores amplissimi, 
quanto studio sit ab his” Gasparino Barzizza 16r–16v

16 „Visa vestra singulari et egregia sapiencia, 
patres amplissimi” Gasparino Barzizza 16v–17r

17 „Quamquam  multos hic esse intelligam, 
illustres ac magnifici domini” Gasparino Barzizza 17r–18v
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18 „Maxime vellem, patres eruditissimi, 
ea in me esset vis atque exercitacio” Gasparino Barzizza 18v

19 „Multi forte vestrum mirantur, viri insignes” 18v–20r
20 „Nichil habet, rex Alexander, vel fortuna tua” 20r–v
21 „Neminem vestrum ignorare arbitror” 20v–21v

22 „Sepe numero, patres amplissimi, cogitavi mecum, 
quanto esse debeat” Lodovico da Pirano 21v–22v

23 „Si quid est, viri lectissimi, 
quo in tanta fluctuancium rerum tempestate” 23r–v

24 „Censeo, magnifici presides” 23v–24v

25 „Magnopere congratularer ac vehementissima 
animi iocunditate teneret” 24v–25r

26 „Constituerunt nostri prisci non ordine exiguo…” 25r
27 „Ego quasi vitis fructicavi suavitatem odoris…” 25r–v
28 „Et si iam de maximis rebus vestris” 26r

29 „Non sit aliquis vestrum, viri doctissimi, 
qui forte perscrutetur” 26v

30 „Ne dum satis mecum ipse constitui, patres optimi” 27r
31 „Cum videam in hac mea etate” 27v
32 „Vellem, patres amplissimi, ea esset in me elegancia” 27v–28r

33 „Non eram, viri eruditissimi, 
nescius illud me dicendi genus” Paris Romanus 28r–29v

34 „Cum mecum ipse, viri eruditissimi, summo studio” Paris Cipriensis
(Gasparino Barzizza?) 29v–31v

35 „Nisi vestrum pars maxima non ignoraret nostrarum 
scienciarum eximiam ac preclarissimam laudem” Paolo Robobelli 31v–33r

36
Si hec nostra universitas, magnifici presides, 
eas gracias referre posset, 
quibus vobis et beneficio vestro satisfactum esse intelligam

33r

37
„Gwarinus Veronensis doctissimo viro Poggio secretario 
apostolico salutem plurimam dicit. Ex hiis litteris, 
quas nuper”

Guarino z Werony 33r–v

38 „Optavi tua gesta, clarissime princeps, scriber” Bernardo Messalto 34r
39 „Ecce tue matris Venete, dux inclite, princeps” Bernardo Messalto 34r–v
40 „Excellentissime princeps, licet parvitas mea non sit digna” Bernardo Messalto 34v
41 „Fessus ad Hesperias titan pervenerat undas” Bernardo Messalto 34v
42 „<It>ala quem gemine laurus et Greca serenant” Antonio Baratella 35r
43 „Multa vetant calamo, quod adest hoc suscipe gratum” Antonio Baratella 35r
44 „Nullus ad euganeas [!] huic sedes perget amicus” Antonio Baratella 35r
45 „Nuper ab altissimo [!] cepi Siccone tabellas” Antonio Baratella 35r
46 „Hec quid ubi” 35r–36r



73

47 „Multas ex tuis oracionibus accuratissime” Gasparino Barzizza 36r

48 „Poggius salutem plurimam dicit Guarino Veronensi. 
– Si vales, bene est, ego quoque valeo” Poggio Bracciolini 36r–v

49 „Poggius salutem plurimam dicit Guarino Veronensi. 
– Dii male faciant...” Poggio Bracciolini 36v

50 „Poggius plurimam salutem dicit Nicolao suo. 
– Si vales, bene est, ego quoque valeo” Poggio Bracciolini 36v–37v

51 „Poggius Leonardo Aretino plurimam salutem. 
– Cum pluribus diebus” Poggio Bracciolini 37v–38v

52 „Ex omni genere hominum, quos variis dampnabimus” Leonardo Bruni 38v–40r

53 „Domino Iohani Bochacio... epistola domini Francisci 
De insigni obediencia et fide uxoria” Petrarca 40r–v

54 „Est ad Ytalie latus occiduum Vesulus” Petrarca 40v–42v
55 „Semper memor tui” Pseudo-Alexander Wielki 42v

56
„Viris prudentibus doctoribus et scolaribus universis Studii 
Bononiensis Tadeus de Suessa magister, 
imperialis curie iudex...”

Taddeo di Sessa Aurunca 42v

57 „Forma epistole, quam Mardocheus princeps Iudeorum 
misit Alexandro” 42v–43v

58 „De vita et moribus Bragmanorum” 43v–45r
59 „Expositurus vobis pater Hugo versiculos” 45r–v
60 „Qui tuam laudant sanctitatem, pater beatissime” Leonardo Bruni 56v

Tabela 2. Porównanie z opisem w Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum, 
qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, t. 1, s. 99–10.

Incipit
Autor 

– w katalogu 
jest:

Autor 
– powinno 

być:
Karty

1
„Vellem, ut pro magnitudine ac gloria earum arcium, 
de quibus hodierno sermo habendus est, 
reverendissimi patres”

Anonim Cristoforo 
Barzizza 2r–3r

2
„Postquam decreto patrum conscriptorum assertus 
ornatissimum locum istum ascendi, 
colendissime antistes”

Anonim Cristoforo 
Barzizza 3r–4v

3 „Si pro gravi mereore vestro” Gasparino 
Barzizza

Cristoforo 
Barzizza 4v–5v

4 „Quod antea dudum optaveram, pater beatissime, ut 
aliquando ante pedes tuos prociderem”

Iacobus 
de Doctoribus 

prior in Andante

Giacomo 
dei Dottori 
(Cristoforo 
Barzizza)

6r

5 „Vereor, patres optimi, ne admiremini hodierno die” Anonim Guarino 
Veronese? 11v
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6 „Hodierno die hanc dabis veniam” Anonim Pietro 
Del Monte 12r

7 „Sencio, magnifici patres et doctores amplissimi, 
quanto studio sit ab his” Anonim Gasparino 

Barzizza 16r–16v

8 „Visa vestra singulari et egregia sapiencia, 
patres amplissimi” Anonim Gasparino 

Barzizza 16v–17r

9 „Quamquam multos hic esse intelligam,
illustres ac magnifici domini” Anonim Gasparino 

Barzizza 17r–18v

10 „Maxime vellem, patres eruditissimi, 
ea in me esset vis atque exercitacio” Anonim Gasparino 

Barzizza 18v

11 „Multi forte vestrum mirantur, viri insignes” Anonim Gasparino 
Barzizza 18v–20r

12 „Cum mecum ipse, viri eruditissimi, summo studio” Paris Cipriensis
Paris Cipriensis

(Gasparino 
Barzizza?)

29v–31v

13 „Nisi vestrum pars maxima non ignoraret nostrarum 
scienciarum eximiam ac preclarissimam laudem”

Paulus 
de Robobellis Paolo Robobelli 31v–33r

14 „Optavi tua gesta, clarissime princeps, scribere” Bernardus 
de Messaltis

Bernardo 
Messalto 34r

15 „Ecce tue matris Venete, dux inclite, princeps” Bernardus 
de Messaltis

Bernardo 
Messalto 34r–v

16 „Excellentissime princeps. 
Licet parvitas mea non sit digna”

Bernardus 
de Messaltis

Bernardo 
Messalto 34v

17 „Fessus ad Hesperias titan pervenerat undas”
Bernardus 
(Bilardus) 
de Imiola

Bernardo 
Messalto 34v

18
„Viris prudentibus doctoribus et scolaribus universis 
Studii Bononiensis Tadeus de Suessa magister, 
imperialis curie iudex...”

Bertrandus 
de Bononia

Taddeo di Sessa 
Aurunca 42v

19 „Qui tuam laudant sanctitatem, pater beatissime, 
opus certe bonum pium agere” Anonim Leonardo Bruni 56v

ITALIAN  RHETORICS  IN  THE  MANUSCRIPT  NO 126 
FROM  THE  COLLECTION  OF  THE  JAGIELLONIAN  LIBRARY

SUMMARY

The present article contains an analysis of the rhetorical texts which are to be found in 
a fifteenth-century manuscript held by the Jagiellonian Library (shelfmark 126). This collection 
was probably copied from a codex brought to Cracow from Italy by Jan of Ludzisko, who stud-
ied medicine in Padua from 1430 to 1433. It consists of humanist and  mediaeval texts (mainly 
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speeches and letters) and clearly served as a model for the speeches which were written both by 
Jan himself and by his pupil Piotr Gaszowiec. An analysis of the full texts (and not only of the 
incipits) allows us to identify the hitherto unknown authors and/or the time and place of origin 
of some of these works. This in turn shows that the texts in the collection are divided into certain 
sections, some consisting of works by the same author (e.g. the speeches of Cristoforo Barzizza 
or the panegyrics of Bernardo Messalta) and some of speeches meant to be delivered on particu-
lar occasions (e.g. praising the sciences or mourning someone’s death). Apart from very popular 
fifteenth-century texts such as Andrea Giuliano’s speech for the funeral of Emanuel Chrysoloras, 
the collection also includes Italian rhetorical texts which had hitherto been known only from the 
Cracow manuscripts. An analysis of the manner in which the works are arranged within the vol-
ume in question allows us to distinguish certain “packages” of texts that are also present in other 
European manuscripts. Most of the texts which are included in this collection came into existence 
in circles having connections with Padua and Venice, but some of them were written during the 
Council of Constance by the outstanding Florentine humanists Poggio Bracciolini and Leonardo 
Bruni. For this reason, Ms 126 makes it possible to carry out research on the reception of Italian 
intellectual culture as well as on the very process of the transmission of Italian patterns of writing 
to Cracow circles. It also proves that the circles of Padua and Venice served as important interme-
diaries or ‘filters’ in the process of the transmission of Italian patterns to Cracow.
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