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Od autora
Niniejszy artykuł został opublikowany w pierwotnej formie w czasopiśmie Magia i Miecz
nr 12 (96)/2001 pod tytułem Vivat Academia!.
Informacje o życiu codziennym żaków miały być uzupełnieniem scenariusza Studencka brać
(MiM 01 (97)/2002). Krótkie teksty, które docelowo pojawić się miały w paru ramkach, rozrosły się na kilkanaście stron i ostatecznie zostały opublikowane osobno. W czasopiśmie artykuł poszedł w zasadzie w takiej formie, w jakiej redakcja go dostała, bez wstępu i zakończenia, jako długi i chaotycznie spisany blok tekstu – nie wpadłem na to, że ponad 40 000
znaków nie da się upchnąć w ramki, a czasu na poprawki już nie było.
Artykuł przed publikacją w Internecie przejrzałem, przeredagowałem, poprawiłem błędy, dopisałem kolejne 10 000 znaków, usunąłem lub zmieniłem kilka rzeczy, w tym tytuł.
Doskonale się bawiłem, pisząc ten tekst i towarzyszącą mu przygodę – jeśli dobrze pamiętam,
Toread zażyczył sobie coś związanego ze studiami. Z książki Jana Ptaśnika Życie żaków krakowskich zaczerpnąłem poza faktami także parę anegdot. Życie żaków altdorfskich jest podobne do losów krakowskich studentów, oczywiście przepuszczonych przez warhammerowy
filtr (zapewne bardziej adekwatne byłoby opieranie się na opracowaniach dotyczących żaków
niemieckich, ale nie miałem dostępu do takich publikacji). Największą trudność sprawiło mi
dopasowanie wysokości różnorakich opłat do realiów Warhammera. Myślę, że udało mi się
je odpowiednio przeliczyć – zacząłem od porównania cen zwierząt hodowlanych, podanych
zarówno przez Ptaśnika, jak i wymienionych w cenniku w podręczniku podstawowym
WFRP. To pomogło mi przeliczyć grosze i floreny na imperialną walutę, choć w paru przypadkach zwyczajnie improwizowałem.
Marcin Segit
październik 2012
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wpajania wrogości do kultu Ulryka, choć nie zawsze)
Wstęp
Niniejszy tekst opisujący życie żaków altdorfskich oraz przedmioty związane z wojskowością (inżynieria,
przeznaczony jest do pierwszej edycji gry fabularnej dowodzenie itp.). Do tego dochodzą wykłady z medyWarhammer Fantasy Roleplay, choć ze względu cyny i farmacji prowadzone przez przedstawicieli kona minimalną ilość elementów mechanicznych powi- ścioła Shallyi. Nie oznacza to, że te przedmioty nie
nien po niewielkich przeróbkach pasować także do ko- są wykładane przez osoby świeckie – po prostu kulty
lejnych wydań gry. Informacje w nim zawarte dotyczą religijne mają lepsze przygotowanie i niezbędną wieUniwersytetu Altdorfskiego i jego studentów, jednak dzę w tych dziedzinach. Kapłani Vereny i Sigmara
podobne ustalenia i obyczaje spotkać można również (w tym Wielki Teogonista i Arcylektorzy) zasiadają
na innych uczelniach, tak imperialnych, jak i zagra- także w senacie uczelni.
nicznych. Nie ma wiec przeszkód, by wykorzystać poŚwieckość Uniwersytetu Altdorfskiego wpływa też
dane tu informacje, prowadząc przygody np. w Cesar- na program nauczania. Utrzymywany od lat podział
skiej Szkole Artylerii w Nuln – konieczne będą jedy- na studiowane wpierw trivium (język klasyczny, granie pewne zmiany celem ukazania charakteru uczelni matyka i logika), a następnie quadrivium (geometria,
i miejscowego kolorytu. Konieczne mogą okazać się arytmetyka, astronomia, muzyka) nie zawsze jest
poprawki uwzględniające odmienność kulturową uni- obecnie przestrzegany. Trivium wciąż jest obowiązkowersytetów Starego Świata – w Tilei i Estalii sprawy we, gdyż przygotowuje do dalszych studiów i pracy
obyczajowe mogą nie być aż tak ściśle nadzorowane, naukowej. Quadrivium, dające wiedzę z zakresu nauk
oczywiście do momentu, gdy stu- Kobiety na Uniwersytecie Altdorfskim ścisłych i uznawane za niezbędne
denci przesadzą; niezbędne bę- Co prawda nie ma formalnego zakazu przygotowanie
do poznawania
dzie również przeliczenie cen i przyjmowania kobiet na uczelnię – doku- teologii, filozofii, medycyny
opłat na lokalną walutę.
menty na ten temat ponoć gdzieś zaginę- i prawa, przez niektórych jest poArtykuł skupia się na życiu ły – jednakże powszechnie wiadomo, strzegane jako przeszkoda w każaków, ich obyczajach, prawach że kobietom na Uniwersytet Altdorfski rierze i strata czasu (ukończenie
i obowiązkach.
Sam
proces wstępować nie wolno. To nie przeszka- obu etapów studiów i późniejszekształcenia na imperialnym uni- dza jednak bardziej przedsiębiorczym go kształcenia specjalistycznego
wersytecie został tu omówiony dziewczętom przebrać się za chłopaka potrafi trwać dziesięć lat, a bywa,
bardzo pobieżnie. Jeśli zajdzie i pobierać nauki. Taki przypadek zdarza że dłużej). Nierzadkie są przytaka potrzeba, Mistrz Gry będzie się raz na kilka lat i zazwyczaj zostaje padki, gdy synowie bogatych
musiał pewne zagadnienia opra- szybko wykryty, krążą jednak opowieści mieszczan lub szlachty w zamian
cować we własnym zakresie.
o kobietach, którym udało się nierozpo- za sowitą dotację na rzecz uczelni
znanym ukończyć naukę. Powoli jednak dopuszczani są do studiów prawFides et ratio
sytuacja zmienia się, głównie w wyniku niczych czy medycznych bez
Uniwersytet Altdorfski jest nacisków wykształconej szlachty. Jednak uzyskania
tytułu
magistra,
uczelnią świecką, jednak kulty minie jeszcze nieco czasu, zanim kobiety do którego uprawnia ukończenie
religijne mają pewien wpływ – w pierwszej kolejności najprawdopo- quadrivium. W świat ruszają pona jego działanie. Najwięcej dobniej szlachcianki – będą mogły legal- tem prawnicy i lekarze, którzy ledo powiedzenia mają kościoły nie podjąć naukę.
dwo potrafią wydukać w klasyczSigmara i Vereny – głos w spranym kilka oklepanych formułek,
wach dydaktycznych i organizacyjnych zabierają za- ale za to mało żądają za swoje usługi.
równo hierarchia kapłańska, jak i wpływowi ludzie
Z drugiej strony władze uniwersyteckie zaczynają
związani z kultem.
dostrzegać zalety bardziej wszechstronnego kształceUniwersytet objęty jest honorowym patronatem nia nawet świeżych studentów, stąd też możliwość
cesarza i ma jego oficjalne przyzwolenie na funkcjo- uczęszczania na wykłady z różnych dziedzin już
nowanie, jednak dwór nie wtrąca się w działalność in- od pierwszego roku studiów, choć większość dodatkostytucji, uznając jej autonomię – jednak od czasu wych kursów jest powiązana z quadrivium lub wymado czasu wspierając finansowo. Pałac cesarski często ga opanowania pewnej podstawowej wiedzy (trudno
korzysta z usług naukowców, a intratne posady dwor- zrozumieć wykłady z inżynierii nie znając arytmetyki
skich urzędników wabią nawet najbardziej zaangażo- ani geometrii).
wanych profesorów, co niekiedy prowadzi do konflikPodział na trivium i quadrivium jest utrzymywany
tu interesów.
i ściśle przestrzegany przez władze kultów religijnych
Uczelnia korzysta z olbrzymiej biblioteki kościoła wobec duchownych (niezależnie od tego, czy zdobyVereny. Ponadto kapłani prowadzą część wykładów – wają wiedzę na świeckim uniwersytecie, czy też w ragłównie z historii, geografii i prawa. Podobnie rzecz mach kształcenia wewnątrzkościelnego). Klerycy nie
ma się z przedstawicielami kultu Sigmara – ci wykła- mają szansy na awans w strukturach kultu przed ukońdają przede wszystkim teologię (dosyć rzetelnie, bez czeniem obu etapów studiów. Zgodnie z niepisaną tra-
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dycją kapłana uznaje się za gotowego do niesienia po- Drzewne (opłacane co miesiąc) wynosi 1 koronę. Niesługi wiernym, gdy uzyska co najmniej dwa tytuły do- kiedy na wolne miejsca przyjmuje się studentów
ctora: teologii oraz w dziedzinie przydatnej świeckim (koszty utrzymania niższe nieraz o połowę w porówpodopiecznym. Najczęściej wybierane są medycyna naniu z bursami uniwersyteckimi, opłaty można też
i prawo, choć sporo zależy także od charakteru i po- zazwyczaj odpracować). Często studenci zamieszkują
trzeb kultu – wśród kapłanów Myrmidii wielu jest dy- tam w charakterze opiekunów młodszych uczniów.
plomowanych strategów i historyków wojskowości, Wychowankowie szkół przyświątynnych służą pomoz kolei hierarchowie Morra lubią żartować, że swą cą kapłanom przy świętach i obrzędach.
wiedzą o budowaniu i zabezpieczaniu katakumb i innych podziemnych struktur dorównują krasnoludzkim Przepisy o zakwaterowaniu
inżynieriom.
Władze Uniwersytetu Altdorfskiego zakazują stuKult Vereny oczywiście kładzie na wykształcenie dentom mieszkać w prywatnych mieszkaniach. Nawet
swojego kleru jeszcze większy nacisk – oczekuje się, w przypadku, gdy żak pochodzi z Altdorfu, nie wolno
że kapłan co kilka-kilkanaście lat będzie poznawał mu zamieszkiwać z rodzicami. Można co prawda uzynową dziedzinę nauki, oczywiście po zakończeniu do- skać zezwolenie rektora na odstępstwo od tej zasady,
głębnych studiów nad poprzednio wybranym tema- jednakże student musi wówczas mieszkać wraz
tem. Wielu jednak nie wytrzymuje takiego obciążenia, ze stróżem obyczajów i pomocnikiem w nauce (najczęściej studentem starszych lat
czy to z braku predyspozycji, czy Stosunki z kultem Ulryka
też z konieczności nudnego ślę- Nie zdarzyło się jeszcze, by na Uniwer- lub już graduowanym – czyli taczenia nad księgami – wybierają sytecie Altdorfskim wykład poprowadził kim, który ukończył z sukcesem
wędrówkę i przygody, uważając kapłan Ulryka. Gdyby się tak stało, przynajmniej naukę trivium).
Główną przyczyną owego zadoświadczenie za nauczyciela le- w umowie zawartej między uczelnią
pszego od przekazywanej na wy- a kościołem Sigmara jest klauzula stano- kazu nie jest jednak chęć narzukładach nudnej, usystematyzowa- wiąca, że w takim wypadku kościół cenia studentom obyczajnego trynej wiedzy i zakurzonych fo- wstrzyma pomoc finansową dla uniwer- bu życia, lecz fakt, że mieszkania
liałów.
sytetu oraz wycofa swoją kadrę naukową. prywatne mogą być potrzebne
Kościół Vereny (poza nim Byłby to mocny cios dla uczelni, gdyż podczas wizyt znamienitych gorównież kościół Shallyi i inne, władz miasta nie stać na samodzielne ści w mieście – wtedy są przeznajednak na mniejszą skalę) prowa- (czy nawet w połączeniu z kościołem Ve- czane na lokum dla świty. Zadzi ponadto szereg szkół przy- reny) utrzymanie instytucji. Ponadto zna- zwyczaj bowiem różne znaczące
świątynnych, również w Altdor- ny wszystkim jest fakt, że sigmaryci bar- persony przybywają do stolicy
fie. Przeznaczone są one dla dzie- dzo chętnie objęliby uniwersytet całko- w tak licznym towarzystwie,
ci i dają podstawowe wykształce- wita „opieką” na wzór ulrykańskiego że w pałacu oraz gospodach branie. Koszt rocznej nauki wynosi Collegium Theologica w Middenheim. kuje dla nich miejsca – wtedy
10 koron (nauka czytania i pisa- Jak na razie władze świeckie skutecznie mieszczanie, za odpowiednim
nia, rachunków, elementy teologii powstrzymują te zapędy (kościół Vereny wynagrodzeniem, udostępniają
– tzw. wydział niższy, przezna- zachowuje neutralność, stawiając dostęp w części swe mieszkania na kwaczony dla młodszych uczniów) do szerokiego zakresu wiedzy na pierw- tery dla gości. Zakaz jest egzelub 20 koron (tzw. wydział wyż- szym miejscu).
kwowany surowo: osoba, u której
student zamieszkuje nielegalnie,
szy dla starszych: dodatkowo historia, geografia i elementy prawa oraz specyficzna naraża się w razie wykrycia tego faktu na grzywnę
dla danego kultu wiedza – dla przykładu w szkołach w wysokości 50 zk.
przyświątynnych Shallyi uczy się udzielania pierwszej
Po zapisaniu się na studia żak musi niezwłocznie
pomocy, leczenia pospolitych chorób itp.). Dla dziew- poinformować uczelnię, jaką kwaterę będzie zamieszcząt organizowane są kursy haftu, krawiectwa, prowa- kiwał. Niedotrzymanie tego obowiązku grozi wypędzenia gospodarstwa i innych rzeczy związanych z za- dzeniem z miasta – student bowiem zostaje uznany
jęciami postrzeganymi jako typowo kobiece. Oczywi- za włóczęgę pozbawionego środków do życia, a tych
wedle prawa usuwa się poza obręb murów miejskich.
ście są też kursy dla przyszłych kleryków.
Szkoły przyświątynne i przyklasztorne niekiedy
prowadzą bursy dla swoich uczniów – koszt korzysta- Studenckie kwatery
Istnieje kilka rodzajów wspólnych kwater studencnia z nich jest o wiele niższy niż z burs uniwersyteckich, przede wszystkim nie płaci się za samą kwaterę kich: kolegia, bursy stałe i bursy ruchome.
Kol egi a to domy budowane w celu zapewnienia
(jest to wliczone w opłatę za szkołę). Za niewielką dopłatą można też otrzymać wyżywienie. Uczniowie sto- kwater studentom i profesorom, fundowane przez osołują się w bursie lub też na mieście jako „biedni że- by chcące przyjść z pomocą ubogim uczniom i akadebrzący”. Wstępne do bursy wynosi 10 szylingów. mikom – głównie kupców. Obecnie nowe kolegia pra-
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wie już nie powstają, ich miejsce zajęły bursy przeznaczone wyłącznie dla studiującej młodzieży (profesorowie zamieszkują oddzielnie, choć bywa, że także
wraz ze studentami we wciąż istniejących kolegiach,
o czym dalej).
Bu rs y st a ł e mieszczą się w domach specjalnie
na ten cel ufundowanych i wyposażonych (również
w środki finansowe). Burs y ruchom e natomiast
zmieniają lokalizację co jakiś czas – są one zazwyczaj
zamieszkiwane przez jednolitą brać studencką, czy
to pod względem narodowości, kierunku studiów lub
też zamożności. Często mieszczą się w wynajętych
przez profesorów budynkach uniwersyteckich (oczywiście profesorowie zarabiają na tym, i to całkiem nieźle). Bursy stałe oferują zazwyczaj do pięciuset
miejsc, a bursy ruchome od stu do dwustu, choć zwykle jest tam miejsce dla tylu osób, ile się zgłosi.
Bursy przede wszystkim służą pomocą ubogim
studentom. Jednak obecnie, wraz ze wzrostem liczby
burs dzięki hojności fundatorów, zaczęli zamieszkiwać w nich również zamożniejsi żacy, choć wciąż
miejsca bezpłatne należą się wyłącznie ubogim. W bursach ruchomych mieszka młodzież bogatsza,
a ubodzy przebywają tam w roli
serwitorów. Student korzystający
z pomocy serwitora ma obowiązek łożyć na jego utrzymanie.
Jednak nie wszystkie nakazy
i zakazy dotyczące kwater studenckich są ściśle przestrzegane.
Wielu studentów mieszka prywatnie, czy to za zgodą, czy też bez
zgody rektora. Uniwersytet często
przymyka na to oczy, zwłaszcza
gdy bursy są przepełnione. Na zamieszkanie poza bursą zgody nie otrzymują zazwyczaj
studenci szukający kwatery w miejscach uznanych
za podejrzane oraz ci, którzy nie stosują się do przepisów o broni (o czym dalej).
Ubodzy kąt mogą znaleźć u rzemieślników: szewców, piekarzy, krawców itd. Zapewnia to żakowi
większa swobodę, a i rodzice zazwyczaj są zadowoleni, że dziecko przy okazji poduczy się jakiegoś fachu.
Ubiegając się o zgodę rektora na zamieszkanie przy
warsztacie, studenci najczęściej motywują swój wniosek względami ekonomicznymi – kwatery rzemieślnicze są tańsze, różnicę w cenie student musi odpracować, pomagając mistrzowi.
Bogatsi studenci wolą wynajmować mieszkania
Gospodarz zobowiązany jest zaręczyć za ucznia,
że ten jest dobrych obyczajów, nie jest rozpustny, zuchwały, oraz że żak nie włóczy się (deklaracje nieraz
rozmijają się z rzeczywistością); o występkach podopiecznego powinien natychmiast poinformować władze uniwersytetu.
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Gospodarze rzadko donoszą na studentów. Najczęściej wtedy, gdy lokator użyje wobec nich siły lub stanie się bardzo uciążliwy. Jeśli student zachowuje się
na prywatnej kwaterze nieodpowiednio, rektor nakazuje mu przenieść się do bursy. Jeśli żak nie posłucha,
rektor wysyła pedela (woźnego uniwersytetu) do rajców miejskich, a ci z urzędu nakazują wyrzucenie studenta z mieszkania pod groźbą uwięzienia osoby dającej mu schronienie. Czasem dodatkowo zaraz potem
usuwa się studenta z bursy z zakazem wstępu do innych. Żak staje się w ten sposób włóczęgą, co natychmiast skutkuje wygnaniem z miasta.
Funkcjonowanie bursy
Bursy noszą charakterystyczne nazwy, wywodzące
się od zamieszkującej je braci studenckiej (ten sam
kierunek studiów), nazwiska fundatora, landu, z którego pochodzą lub narodowości mieszkańców bądź też
lokalizacji czy innych specyficznych czynników. W
Altdorfie są między innymi następujące bursy: Tileańska, Medyków, Von Richthoffena, Majętnych,
Ostlandczyków, Nadrzeczna oraz
słynna Mysia Nora. Nazwa tej
ostatniej pochodzi stąd, że mieszkając w niej można błyskawicznie ukończyć Mausjäger Universität – dziwnym trafem gryzonie
szczególnie upodobały sobie
tę właśnie bursę i pierwszą rzeczą, jakiej uczy się nowo przybyły bursak, to zastawianie pułapek.
„Ukończenie uczelni” potwierdza
„dyplom” wypisany przez seniora
bursy na własnoręcznie wyprawionych przez „absolwenta”
szczurzych skórkach (zdobycie
„dyplomu” umożliwia bezproblemowe przejście w dowolnej chwili na profesję szczurołapa za cenę 100PD).
Bursą zarządza kadra administracyjna, obierana
wspólnie przez studentów i władze uniwersyteckie.
Poniżej opisane zostały funkcje istotne dla działania
domów studenckich:
– s eni or – przewodzi bursie; jest to zazwyczaj student starszych lat bądź też student już graduowany.
Jego obowiązki (określone przez ustawę uniwersytecką) są następujące: senior ma świecić przykładem dla
innych studentów, wykonywać ustawy uniwersyteckie, brać udział w dotyczących burs naradach profesorskich, pilnować, by studenci żyli uczciwie i spokojnie, prowadzić dyskusje w bursach, donosić o nieposłuszeństwie oraz o łamaniu prawa i ustaw. Senior jest
również sędzią w sporach między członkami bursy.
Do pomocy ma sześciu konsyliarzy (obiera się ich
dwa razy w roku w momencie wybierania rektora uniwersytetu; konsyliarzy dobiera się według pochodzenia osób zamieszkujących bursę, przy czym nie może
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być dwóch z tego samego landu). Dwóch wyznacza
Walki przy stole mają swoją długą, uświęconą traprowizor, kolejnych dwóch senior, a pozostałą dwójkę dycję i nie jest łatwo im zapobiegać. Wystarczy,
wybiera zgromadzenie bursaków – wyłaniają spośród by ktoś dla żartu „strzelił” łyżką kaszy w osobę siesiebie dwóch kandydatów i w głosowaniu wybierają dzącą naprzeciw, by rozpętał się prawdziwy chaos.
jednego z nich, później ponownie głosują, wybierając Potrawy, naczynia i sztućce latają wszędzie przy
drugiego spośród kolejnej dwójki kandydatów.
akompaniamencie okrzyków rozbawionych studen– prowi z or – jest profesorem uniwersyteckim, tów. Później jednak cała grupa musi dokładnie wydo niego można się odwoływać od wyroku wydanego sprzątać salę, a prowokatorzy zazwyczaj trafiają
przez seniora. Sprawuje nadzór nad seniorem, rachun- na kilka dni do karceru. Jednak, jak mawiają żacy,
kami, zarządza bursą i kontroluje jej funkcjonowanie. „karcer to nic w porównaniu z głową seniora okraszoJego pozycja jest jednak ograniczona, gdyż nie może ną skwarkami”.
Typową karą, poza nałożeniem na studenta grzywpodejmować żadnych istotnych decyzji bez narady
z seniorem i konsyliarzami (np. aby wyrzucić studenta ny, jest rózga. Kary fizyczne wymierzane są zarówno
z bursy, musi się nad nim odbyć sąd seniorski – w in- za nieuważanie na zajęciach, jak i za drobne przewinym przypadku decyzja o wydaleniu bursaka jest nie- nienia w bursie.
Bursa w lecie zamykana jest golegalna). Od decyzji prowizora
dzinę po zachodzie słońca, w ziodwołać można się jedynie do Lingua franca Starego Świata
rektora uniwersytetu (do niego Język klasyczny od dawna jest uniwer- mie zaś trzy godziny po zapadtrafiają też wszystkie inne osta- salnym narzędziem komunikacji między nięciu zmroku. Przed zamknięośrodkami naukowymi. Powstają w nim ciem bram wszyscy bursacy poteczne apelacje).
– s ka rbni k (kol ekt or ) – niemal wszystkie dzieła naukowe. Stu- winni być obecni na kwaterze.
uważany przez bursaków za ich denci uczeni są go od początku studiów, Za spóźnienie grozi kara 5 koron,
reprezentanta (przewodzi bursie ponadto wykłady prowadzone są głównie jest ona podwajana za każdym
w razie konfliktu z seniorem); w tym języku – dobrze jest mieć wcze- kolejnym spóźnieniem. Po trzewybierany jest przez społeczność śniejsze przygotowanie, choć nie jest ciej wpadce żak jest usuwany
bursy w porozumieniu z senio- to konieczne. Między innymi z koniecz- z bursy. Za nocowanie poza bursa
rem, konsyliarzami i prowizorem. ności dobrego opanowania „nośnika także grożą kary finansowe: koDba o zaopatrzenie bursy w żyw- idei”, wprowadzono nakaz mówienia ję- lejno 6, 12 i 18 koron – po trzecim przewinieniu bursak również
ność i drewno oraz dokonuje in- zykiem klasycznym.
Studenci
mają
obowiązek
rozmawiać
musi opuścić dom, jednak nie jest
nych niezbędnych zakupów. Jego
między
sobą
w
języku
klasycznym
latem
to zbyt rygorystycznie przestrzeteż pociąga się do odpowiedzialod
godziny
10
rano
do
11
wieczorem,
gane. Włóczęgów nocnych, ceności w razie nieuregulowanych
a w zimie od południa do północy. Przy- lem odizolowania ich od złego
zobowiązań finansowych bursy.
– kuch arz l ub kuchark a – łapany na łamaniu tego nakazu student towarzystwa, karze się najczępoza swoją oczywistą funkcją od- zostaje spisany. Po trzykrotnym stwier- ściej karcerem (do trzech dni,
grywają dosyć istotną rolę, gdyż dzeniu przewinienia żak musi zapłacić z możliwością zamiany odsiadki
to od nich najczęściej studenci grzywnę w wysokości 15 koron – tyczy na grzywnę w wysokości 25 kopożyczają pieniądze. Jeśli żak się to jedynie starszych studentów, dla ron) lub stosuje inne kary (główzwleka ze zwrotem długu, bywa, młodszych przewidziana jest rózga. Na- nie rózgę).
Za znaczniejsze przewinienia,
że zostaje pozywany przez wie- kaz obejmuje zarówno teren uczelni, jak
i
kwater.
takie
jak udział w bójkach (dosyć
rzyciela przed sąd rektorski.
powszechne są nocne awantury
między studentami), starcia z pachołkami miejskimi
Zwyczaje, prawa i obowiązki bursaka
Życie codzienne bursaków regulują zarówno ofi- i mieszczanami, doprowadzenie do rozlewu krwi, nacjalne prawa i obowiązki, jak i niepisane obyczaje i kładane kary są o wiele wyższe – grzywna wynosi
studenckie tradycje. Posiłki spożywa się wspólnie. wówczas co najmniej 15 koron i zwykle jest zwiękŚniadanie jest o 11 rano, a obiad o 6 wieczorem. Jeżeli szana w przypadku recydywistów. Jednak rzadko kiestudent wyrazi taką chęć, może obiady jadać poza bur- dy żak jest usuwany z bursy za udział w bójce lub
są. W czasie posiłku bursacy zobowiązani są zacho- włóczęgostwo. Zazwyczaj odwołuje się on do kolejwać ciszę i posiadać własne sztućce. Porządek siedze- nych sądów, a senior nie może wykluczyć winnego
nia przy stole zależy od stażu na studiach oraz terminu z bursy bez zgody konsyliarzy. Poza tym seniorzy
wstąpienia do bursy – najpierw do posiłku zasiadają wolą żyć w zgodzie ze studencką bracia, gdyż sami
studenci wyższych lat, a po nich kolejno pozostali także lubią nocne wyprawy w miasto.
Swego czasu podjęto próbę narzucenia studentom
żacy, na najpóźniej zapisanym do bursy skończywszy.
Senior ma obowiązek jeść razem z bursakami i pilno- jednolitego ubioru. Ku radości żaków sprawa zakończyła się na etapie planowania. Zamiast wdziewać
wać, by nie wybuchały podczas posiłków bójki.
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Cennik kwater
Podane poniżej ceny to dolny przedział tego, ile
studenci przeciętnie wydają na zakwaterowanie. Sumy
te pozwalają żakom utrzymać się na nieco wyższym
poziomie niż niezbędne minimum – oczywiście
za luksusy na kwaterze trzeba zapłacić więcej. DarmoKolegia i mieszkania profesorskie
Profesorowie powinni dawać przykład studentom, wych przydziałów w bursach jest niewiele i zazwyczaj
więc wszystkie przepisy kwaterunkowe dotyczą rów- są one rozdzielane między najuboższych studentów.
nież mieszkań profesorskich i kolegiów. Kolegia za- Wpisowe (tzw. poczesne) wynosi przeciętnie 2-5 komykane są trzy godziny po zachodzie słońca. Spóź- ron i wpłacane jest seniorowi (często suma ta jest podnialskim profesorom nie odmawia się wstępu w oba- wyższana w formie łapówki, by dostać miejsce w burwie przed skandalem, lecz każdy z nich musi zapłacić sie lub z innych przyczyn). Dodatkowo należy uiścić
karę za uchybienie. Ponadto nie wolno im chadzać opłatę wstępną w wysokości 2 zk.
do szynków, zamtuzów oraz „za bardzo zadawać się
Co pół roku odbywa się przeglądanie burs przez
z kobietami”, a także nocować poza kolegium. Za no- prowizorów i wyrzucanie zamieszkujących je osób
cowanie w miejscu przyzwoitym grozi kara grzywny niebędących studentami. Seniorowie zazwyczaj przyjw wysokości 1 korony, za nocleg w miejscu nieprzy- mują na kwaterę każdego, kto da dobre poczesne,
zwoitym – 50 koron.
a niekoniecznie wykaże się metryką studenta, Żaden
W kolegiach profesorskich miejsce dla siebie żak zresztą nie odmówi kompanowi w potrzebie dachu
mogą również znaleźć studenci, pracując w zamian nad głową i wiele zrobi, by przemycić towarzysza do
za dach nad głowa jako służący
bursy choćby na noc lub dwie.
Zdobywcy trofeów i serc niewieścich
na specjalnych zasadach:
– ser wi t orz y – studenci usłu- Wśród studenckiej braci funkcjonuje sta- Opłaty za kwaterę:
bursy stałe: 2 korony tygujący profesorom w zamian tus „łowcy blizn pojedynkowych”. Mia- –
za mieszkanie i częściowe wyży- nem tym określa się żaków lubiących po- godniowo za mieszkanie i wikt
wienie fundowane przez kole- jedynki. Jednak nie każdy zasługuje oraz około 2 korony miesięcznie
gium – pozostałe koszty pokry- na ten przydomek – należy się on jedynie na inne potrzeby. Łącznie około
wają profesorowie. Serwitorzy tym, którzy celowo prowokują starcia, 10 koron miesięcznie,120-140 zk
jadają w kolegium przy osobnym a w trakcie walki specjalnie przyjmują rocznie.
kilka niegroźnych cięć. Później obnoszą
stole.
–
bursy ruchome: 3-5 koron
się z odniesionymi ranami, pokazując bli– gra cj al i ści – ni e pł acą
tygodniowo za mieszkanie i wikt
zny przede wszystkim dziewczętom,
za mieszkanie (funduje je koleoraz około 3-4 korony miesięczzwykle licznie otaczającym pojedynkogium) i mogą jadać przy jednym
nie na inne potrzeby. Łącznie
wiczów. Ponoć nic tak nie zwiększa postole z profesorami – opłacają
około 15-24 korony miesięcznie,
wodzenia u kobiet, jak jedna czy dwie
w tym celu cotygodniowe składki
180-360 koron rocznie.
efektowne blizny.
po 3 korony. Dodatkowo na kole–
kolegium
(gracjaliści):
gium (opał i inne potrzeby) płacą rocznie 30 koron. składka 3 korony tygodniowo, dodatkowo 30 koron
Jednak aby gracjalista mógł stołować się wraz z profe- rocznie na potrzeby kolegium. Łącznie około 12 koron
sorami, musi zostać im przedstawiony i przez nich miesięcznie, 175 koron rocznie.
przyjęty. Gracjaliści mogą też jadać poza kolegium.
– prywatne kwatery: za mieszkanie 5 koron tygoZarówno serwitorzy, jak i gracjaliści mieszkają dniowo. Całe utrzymanie (wikt i opierunek) wraz
nędznie. Zajmują najczęściej sienie, sutereny, malut- z mieszkaniem kosztuje 10 koron tygodniowo, lecz
kie izby nad gankami i poddasza w domach zamiesz- można znaleźć lokum nieco taniej, za 8 koron. Roczny
kanych przez profesorów. Są to zazwyczaj pomiesz- koszt to nawet 400 koron lub więcej, więc jest to rozczenia nieopalane zimą, bez pieców (w kolegiach, ale wiązanie dla zamożniejszych studentów.
też i w bursach, zazwyczaj opalana jest jedynie sala
Karą za nieopłacenie składek w terminie jest podwspólna, obowiązuje zakaz palenia ognia w innych niesienie następnego dnia opłaty o ¼, a kolejnego dnia
pomieszczeniach). Na poddaszach lokuje się karcery o ¾ pierwotnej sumy. Zalegający z opłatami studenci
dla niesfornych żaków – nic tak nie skłania do prze- są usuwani z bursy. Zobowiązania reguluje się
myśleń, jak kilka dni o chlebie i wodzie, z dala od we- w pierwszy dzień tygodnia.
sołej kompanii. Mimo tych niedogodności mieszkanie
wraz z kadra pedagogiczną ma swoje dobre strony. Co Studencka kiesa
prawda płaci się więcej niż za bursę, a warunki są nieOczywiście niewielu studentów lub ich rodziców
wiele lepsze – bywa, że gorsze – ale nic tak nie wpły- stać na opłacenie pełnych kosztów utrzymania. Dlatewa na wynik egzaminu, jak odprowadzenie do domu go też wielu żaków dorabia, imając się różnych zajęć.
pijanego profesora wracającego z nocnych hulanek.
Studenci zazwyczaj dają korepetycje, często zdarza się
bure, jednolite koszule, studenci ubierają się kolorowo
– im jaskrawsze barwy i weselszy wzór, tym lepiej.
Często urządzane są konkursy na najbardziej pstrokaty, a zarazem najładniejszy ubiór.
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też, że bogatsi obywatele biorą na kwaterę studenta,
Ubodzy studenci mają też możliwość ubiegania się
aby ten nauczał ich dzieci w zamian za dach nad gło- o zwolnienie z niektórych opłat w całości lub części –
wą i wyżywienie, a czasem i za dodatkowe wynagro- po wykazaniu, że nie mają jak zapłacić. Przede
dzenie. Żacy dorabiają też jako grajkowie (uzdolnio- wszystkim chodzi tu o opłaty za zdane egzaminy wynym zdarza się trafić na salony lub znaleźć mecenasa), noszącą 15-20 zk, z czego 5 koron idzie na poczet
malując miniatury do ksiąg (całkiem dochodowe zaję- uczelni, a reszta dla profesorów. Z opłaty na uniwersycie, można zarobić nawet 20 zk za jedną ilustrację), tet zwolnieni są jedynie serwitorzy posługujący u prousługując przy stole w kupieckim domu lub w szynku fesorów od co najmniej dwóch lat. Oczywiście studen(bardzo źle widziane przez władze uczelni), ucząc się ci robią co w ich mocy, by zwiększyć wielkość umorzemieślniczego fachu (najpopularniejsze jest kra- rzeń. Czasem rada miasta decyduje się przyznać kilku
wiectwo – w bursie zawsze coś trzeba komuś zszyć osobom zapomogę i pokrywa część opłat.
lub zacerować) albo robiąc za pisarza u kupca czy
Chorymi studentami zajmują się kapłanki Shallyi,
w magistracie. Studenci najmują się jako gońcy, traga- prowadzące niewielki szpitalik. Pobyt w nim jest bezrze, a nawet pracują przy przygotowywaniu pochów- płatny, a leczenie finansowane z datków i darowizn.
ków – najczęściej kopiąc groby. Niekiedy biedni żacy W wypadku śmierci ubogiego żaka, jest on chowany
mogą otrzymać posiłek przy świątyniach (przede na koszt miasta. Pogrzeb, na który zazwyczaj nikt nie
wszystkim Shallyi, ale także i Vereny – zazwyczaj przychodzi, jest skromny: ciało zostaje zawinięte
za darmo lub w zamian za drobną Studencka przestępczość
w słomę i złożone w bezimienpomoc w pracach porządkowych) Bywa, że żacy parają się groźniejszymi nym grobie.
lub w domach mieszczańskich.
zajęciami niż żebractwo. Chcąc dorobić,
Najuboższych studentów za- tworzą grupy, które krążą po mieście, Studenckie rozrywki
Studenci potrzebują zabawy.
zwyczaj nie stać jednak na opła- oferując kramarzom „ochronę” w zamian
cenie ze skromnych zasobów za- za „dobrowolne” datki. Oporni kupcy Mimo wszelkich zakazów i grorówno kwatery, jak i wyżywienia. straszeni są różnymi „nieszczęściami”, żących kar lubią wymknąć się
To właśnie oni najczęściej imają jakie mogą spotkać towary, sklepy czy nocą do szynku i na rozpustę. Zasię zajęć nie do końca uczciwych, też ich samych. Często wśród studenc- zwyczaj odbywa się to za zgodą
trudniąc się wszystkim, co może kich grup reketierów działają prawdziwi seniora, który również lubi doprzynieść im jakikolwiek zysk: przestępcy, posługujący się żakami jako brze się zabawić i nie chce,
zaklinaniem węży i szczurów, użytecznym i tanim narzędziem. Stąd by któregoś dnia bursacy złożyli
egzorcyzmami, święceniem pól studenci – zwłaszcza ci najubożsi, że- na niego donos.
podczas wypraw za miasto, brzący o drobny grosz i jedzenie – mają
Ulubionymi rozrywkami żasprzedażą cudownych amuletów i nie najlepszą opinię u większości miesz- ków podczas nocnych wypraw
leczniczej wody źródlanej czy czan. Choć z drugiej strony niejedno ser- w miasto są różnego rodzaju gry
wreszcie szarlatanerią wszelkiego ce zmiękło na widok wychudzonej twa- hazardowe (popularne jest granie
rodzaju (słynny jest przypadek, rzy młodego człowieka, proszącego o kil- w Trzykartowego Pegaza), kobiegdy kilka lat temu pewien żak ka pensów na gorącą zupę i kąt do spa- ty oraz szukanie zwady z szynkasprzedał przyjezdnemu kupcowi nia. Zwłaszcza gdy prośba była poparta rzami, bywalcami lokali oraz
świątynię Sigmara za tysiąc ko- nożem ukradkiem przyciśniętym do brzu- miejskimi pachołkami. Zazwyron, a zaraz potem kilka świa- cha „sponsora”.
czaj na nocne eskapady studenci
wychodzą z bronią, co w razie
dectw uprawniających do zostania elektorem imperialnym za dwieście koron plus po- awantury może skończyć się nieciekawie – krewki żak
może za użycie ostrego narzędzia trafić do więzienia,
datek każde).
Wielu studentów chodzi na żebry. Często czynią poza tym łamie przepisy uniwersyteckie. Jeśli w lokato w zorganizowanych grupach, dzieląc miasto między lu dojdzie do zwady między studentami, a później jedsobą na rewiry podlegające różnym ekipom. Nierzad- na ze stron poskarży się rektorowi, to zazwyczaj karako dochodzi do starć pomiędzy żebrzącymi żakami ny jest zarówno skarżący, jak i oskarżany za złamanie
oskarżającymi się nawzajem o wkroczenie na cudzy zakazu odwiedzania szynków.
Kobiet nie wolno sprowadzać do bursy. Za takie
teren. Studenci jednak często dopuszczają się wyłudzeń datków, widząc w żebraniu kolejny sposób na za- przewinienie żak zostaje zazwyczaj wyrzucony z kwapewnienie sobie gotówki, wiec nie są zbyt lubiani tery, jednak nawet sami seniorzy od czasu do czasu
przez większość mieszkańców. Mimo to ludzie zazwy- sprowadzają na noc podejrzane niewiasty. Przyłapani
czaj litują się nad biednymi żakami, co wykorzystują na tym niecnym procederze studenci i tak zazwyczaj
udający studentów oszuści. Dlatego też rektor wpro- potrafią znaleźć wymówkę. Znana jest powszechnie
wadził świadectwa dla ubiegających się o jałmużnę historia, kiedy to kapłan Ulryka, przechodzący obok
oraz kazał sporządzać co pół roku listę ubogich stu- domu studenckiego, ujrzał, jak żacy wciągają do bursy
przez okno kobietę. Następnego dnia zaskarżył seniodentów.
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ra. Studenci stanęli jednak murem i świadczyli na korzyść przełożonego. Według nich historia wyglądała
inaczej: mianowicie posłali kolegę do miasta po piwo,
a że senior bramę zamknął ze względu na późną porę,
wciągali więc żaka oknem, by nie płacił kary, wchodząc przez bramę – a wtedy zapewne i piwo by stracił.
To właśnie według żaków widział kapłan, a studenta
gramolącego się oknem wziął za kobietę. Drwili z duchownego, twierdząc, że wołał do nich: „Ciągnijcie
dobrze tę niewiastę, panowie studenci, a wpuśćcie
i mnie do siebie, będę wam szynkował”. Na co żacy
mieli mu odkrzyknąć: „Dajcie mnichu pół korony
na napitek!” „Dam i pięć koron, tylko wpuśćcie mnie
i pozwólcie ze sobą triumfować” odpowiedzieć miał
kapłan. Nie wiadomo jednak, czy cała sprawa zakończyła się dla studentów pomyślnie, co bardziej strachliwi sugerują, że w bursie nie ostał się nikt, kto
mógłby o tym opowiedzieć.
Ulubionym lokalem studentów Uniwersytetu Altdorfskiego jest winiarnia „Północ”, mieszcząca się tuż
obok słynnej gospody „Pod Skrzyżowanymi Lancetami”. Jej właścicielem jest Tileańczyk Antonio, zwany
od obfitych kształtów Baryłką. Antonio otworzył
szynk jakieś dziesięć lat temu, nikt dokładnie nie pamięta kiedy. Po prostu jednej nocy pojawiła się w Altdorfie miła knajpka, w której podawano przednie wina
sprowadzane z Południa. O właścicielu wiadomo niewiele, jako że nie ma on w zwyczaju zwierzać się komukolwiek – nawet swym licznym kochankom. Krążą
plotki, że Tileańczyk należy do jakiejś tajemnej organizacji przestępczej lub też kultu Chaosu, lecz jak
na razie nie ma na to żadnych dowodów (lub też
wszyscy szantażyści skończyli na dnie Reiku). Wiadomo jedynie, że Baryłka nie chce popaść w żaden konflikt z prawem, więc umykający przed strażą miejską

żacy nie mają co szukać u niego schronienia – zawsze
wyda ich najbliższemu patrolowi. Może jest po prostu
uczciwy, a może rzeczywiście ma coś do ukrycia i stara się grać rolę porządnego obywatela. Mimo to jego
lokal cieszy się sympatią studenckiej braci, głównie
ze względu na serwowane tam trunki.
Kwestię noszenia przez żaków broni reguluje ustawa uniwersytecka. Zakazuje ona posiadania i używania uzbrojenia, przed wstąpieniem do bursy należy posiadany oręż złożyć u seniora. Nie wolno także trzymać broni w mieszkaniach prywatnych – grozi
za to grzywna w wysokości 25 koron. Oczywiście zalecenia sobie, a studenci sobie. Broń bywa bardzo często używana w burdach i bójkach. Jest sprawą honoru
dla studenta posiadać oręż, jeśli nie miecz, to chociaż
nóż. Zdarza się, że żacy zastawiają wszystko (w tym
książki i ubranie), by zdobyć jakieś „narzędzie”. Legalnie wolno studentowi posiadać jedynie nożyk
do temperowania pióra.
W bursach zdarzają się kradzieże, jak i inne drobne
przestępstwa. Dokonują ich tak przybysze z zewnątrz,
jak i sami studenci. Jednak w razie niewykrycia
sprawcy współlokatorzy okradzionego muszą z własnych kieszeni pokryć szkodę – zasadę tę wprowadzono z myślą o ograniczeniu kradzieży i wymuszeń dokonywanych przez żaków na kolegach i jak na razie
sprawdza się doskonale. Jeśli kradzieży dopuści się
mieszkaniec innej bursy, może stać się to zarzewiem
konfliktu, którego finałem będą uliczne zamieszki.
Otrzęsiny
Nie wiadomo, skąd pochodzi ten zwyczaj, ale tradycja otrząsania nowych studentów jest popularna
na wszystkich uczelniach Starego Świata. W Imperium otrzęsiny przybrały w miarę łagodną formę, choć

Napitki w „Północy”
W winiarni „Północ”, poza tradycyjnymi trunkami (wino, piwo, miody) można również dostać koktajle (mieszanki wódek i likworów, soków owocowych, czasem cydru i białego wina; patrz dodatek Middenheim). Podobnie jak w middenheimskich pubach (skąd zresztą moda na koktajle przyszła do stolicy), w Altdorfie również
zamawiają je głównie ludzie młodzi. Ostatnio furorę robi doskonale znany bywalcom middenheimskiego lokalu
„Upadek Templariusza” koktajl o nazwie Spokój, szczeniaku, podawany tradycyjnie, czyli w żołądku wypatroszonego młodego psa (nawet nie pytajcie, jak to się pije).
Właściciel „Północy”, Antonio, początkowo niezbyt chętnie patrzył na tę trunkową modę, ale widok potencjalnych zysków przekonał go do wprowadzenia koktajli na stałe do menu. Obecnie można nabyć w pubie kilkanaście różnych drinków (Antonio nie podzieli się z nikim receptą na ich przygotowanie), z czego najbardziej
znane to właśnie Spokój, szczeniaku (cena 50/-), Snotling (ponoć do jego przyrządzenia używa się snotlińskiego
moczu – pewnie dlatego drink kopie jak wściekły muł, nawet jedna porcja wystarczy, by słabsza osoba zwaliła
się pod stół, dlatego też często bywa wykorzystywany do „testowania” nowych znajomych i nieświadomych
klientów; cena 30/-), Jego wysokość (nic specjalnego, przeciętny smak, całość oparta na soku z cytrusów i winie;
cena 10/-), Studencki (główny składnik to sok z jabłek i – według niektórych – inkaust, dzięki czemu koktajl ma
śliczną granatową barwę; jest to najtańszy napój w lokalu, stąd nazwa; cena 5/-), Kanał (piliście wodę z rynsztoka? Smakuje podobnie, lecz mimo to jest to jedna z najczęściej zamawianych mieszanek; cena 15/-), Grzaniec
Chaosu (wbrew nazwie całkiem smaczne grzane wino z korzeniami, sokiem z cytrusów i kilkoma „tajemnymi”
dodatkami; cena 20/-).
Za wymyślenie nowego koktajlu nie ma żadnej nagrody, ale Antonio chętnie włączy go do menu, jeśli tylko
mieszanka zyska uznanie stałych bywalców.
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i tak młodzi scholarzy drżą, słysząc opowieści o tym
„przerażającym rytuale”. Otrzęsinom poddaje się nowych studentów, jak i uzupełnienia kadry akademickiej (jednak wyłącznie za zgodą profesorów). Celem
zabawy jest „przygotowanie” do nowego etapu życia,
jakim jest pobyt na uczelni, a w przypadku profesorów
odpowiednie „powitanie” szanownych uczonych.
Okres przed otrzęsinami zwany jest beanią. Termin pochodzi od bretońskiego bec jaune – pisklę, żółtodziób, lub też (uczeni nie są w tej kwestii zgodni)
od dźwięku „be” wydawanego przez owce i barany.
Bean jest zwierzątkiem nieświadomym życia studenckiego. Należy więc go z owym życiem zapoznać
i to tak, by inicjację zapamiętał na długo. Organizatorzy co roku szykują nowe atrakcje i dbają, by kolejne
otrzęsiny różniły się od poprzednich.
Otrzęsiny zawsze są misternie przygotowanym
spektaklem, na który zaprasza się władze uniwersytetu
oraz rajców miejskich. Beani są podczas „obrzędu”
obiektem różnego rodzaju drwin oraz wymyślnych
tortur. Młodym studentom przycina się przyprawione
ośle uszy przy pomocy wielkich narzędzi, obmywa
z brudu, wygładza na kole szlifierskim lub hebluje
różne części ciała, smaruje wymyślnymi mazidłami,
karmi „studenckimi specjałami” (o których skład lepiej nie pytać). Błagania o litość powodują jedynie nasilenie starań oprawców.
Nieco lżej traktuje się otrząsanych profesorów, ale
ich również czekają niemałe przeżycia, wszak jest
to jedyna okazja, by ponaigrywać się z szacownych
pedagogów. A jeśli któryś wykaże się dużym poczuciem humoru i zniesie męczarnie z uśmiechem
na ustach, może liczyć na życzliwość studentów.
Studenckie wojenki
Brać studencka to mieszanina wielu osobowości
i temperamentów. Nic więc dziwnego, że od czasu
do czasu dochodzi do mniejszych lub większych tarć,
które czasem ogarniają swym zasięgiem nie tylko bursę, ale i miasto. Powodów konfliktów jest wiele,

te opisane poniżej są najczęstsze, lecz oczywiście nie
jedyne.
Trudno jest wskazać główną linię nieporozumień
między żakami. Częste są wzajemne oskarżenia o wyrządzone krzywdy (prawdziwe lub wyimaginowane).
Bójka może wybuchnąć z byle przyczyny i przerodzić
się w zamieszki uliczne. Zresztą dla żaków starcia
z pachołkami miejskimi to niemal chleb powszedni.
Często zwykłe bójki mają swój ciąg dalszy, zmieniając się w małą studencka wojnę, znajdującą kulminację w napaściach na bursy.
Najazd na bursę polega na zbiorowym szturmie
i obiciu wszystkich, którzy się nawiną pod rękę. Najczęściej akcja taka ma na celu pomszczenie doznanej
zniewagi lub odpłacenie za jakieś krzywdy czy urazy
– lub wynika z nudów czy też uprzedzeń prowodyrów
zajścia. Napadają na siebie bursy narodowościowe.
Słynna jest „Noc 15 Nachgeheim” (zwana też swojsko
„tileańską masakrą”), kiedy to kilka lat temu paru
krewkich kislevskich żaków pociągnęło za sobą całą
bursę rodaków przeciw Tileańczykom; żaków z Południa sprano okrutnie, ograbiając przy okazji z zapasów – ponoć przyczyną zajścia była sprzeczka w barze
o drobną wygrana w karty. Najazdy organizują bursy
biedne na bursy bogate, walczą też ze sobą studenci
z burs „kierunkowych” – nie ma tu jakiegoś ustalonego schematu; jednego dnia bogacz i biedak stają przeciwko sobie, by nazajutrz wspólnie bić studentów medycyny.
Oskarżenia będące zarzewiem burd czasem
są prawdziwe, czasem wymyślone. Niejeden raz żacy
walczyli o względy jakiejś panny czy z powodu obwiniania się nawzajem o kradzież. Niekiedy przyczyny
awantur są zupełnie niezwiązane z konfliktami w środowisku żaków i skupiają się na przypadkowych przechodniach – choćby częste wypadki, gdy pijany student „wbijał do głowy” rozzłoszczonemu mieszczaninowi, że żak też człowiek i ma prawo śpiewać o późnej godzinie i sikać gdzie popadnie.

Studenci i kulty Chaosu
Nikt nie wie, ilu żaków znajduje się pod wpływem kultów Chaosu lub też ilu się o nie otarło. Szacunki wahają
się od niemal zerowych wartości do objęcia całego Uniwersytetu Altdorfskiego siecią spisków, knowań i podchodów mrocznych i bluźnierczych organizacji. Świadomych kultystów, aktywnie wyznających Bogów Chaosu,
jest wśród żaków niewielu. Uniwersytet nie jest w stanie zapewnić im zbyt przydatnej wiedzy i jest nieatrakcyjny ze względu na zbyt duże zainteresowanie władz. Jednakże nie znaczy to, że mroczne organizacje nie wyciągają swych macek w stronę studentów.
Kulty często wykorzystują nieświadomych niczego żaków jako posłańców. Za kilka szylingów przeniosą oni
każdą przesyłkę. Taki kurier zazwyczaj bez problemów dociera na miejsce – student chce zarobić, a jeśli się postara, może liczyć na kolejne zamówienia. Czasem zdarza się, że wiedziony ciekawością, chciwością bądź głupotą żak otworzy przesyłkę i sprawdzi jej zawartość. Nieuczciwość i zbytnia ciekawość nie popłacają i zbyt dociekliwych znajduje się kilka dni później w Reiku. Albo nie znajduje wcale.
Największe wpływy wśród studentów ma kult Slaanesha. Wielu żaków poznaje narkotyki i wpada w nałóg –
wszystko za sprawą kultystów szukających nowych uczestników wyuzdanych zabaw, którzy podsuwają im środki halucynogenne i wywołujące euforię jako poprawiające samopoczucie i zapewniające dobrą zabawę. Gdy ktoś
popadnie w nałóg, kultyści zmuszają go do zarabiania na kolejną działkę (nieraz w bardzo wyszukane sposoby).
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Inną przyczyną sporów są zwyczaje przynoszone
przez żaków spoza Imperium. Za przykład może służyć estalijski „Dzień młodzianków” – jego obchodzenie polega na biciu młodych studentów. Nie niosłoby
to za sobą szczególnego zagrożenia, gdyby nie fakt,
że obrywa się wszystkim młodym bez względu na narodowość. Estalijczycy twierdzą, że uczy to posłuszeństwa i pokory, jednak studenci innych narodowości mają na ten temat odmienne zdanie. Z kolei tileańscy studenci lubią sporo wypić w altdorfskich winiarniach, a następnie próbują wyjść, nie płacąc za napitki
– twierdzą, że skoro pili tileańskie wino, to tak, jakby
byli w domu, a nie w szynku, wiec za trunki z własnej
piwniczki płacić nie będą.
Równie częste są zatargi ze służbami miejskimi.
Najczęściej ich przyczyna jest jedna: straż miejska
usiłuje rozdzielić walczących studentów, którzy natychmiast zawierają rozejm i wspólnie stają przeciwko
gwardzistom. Nic przecież nie łączy tak silnie, jak
wspólny wróg. Jak zostało wspomniane wcześniej,
często do starć dochodzi również między grupami żebrzących studentów. Wystarczy, by jeden z nich nie-
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opatrznie (lub celowo) wkroczył na ulicę należącą
do „terytorium” innej grupy, by doszło do potężnej bijatyki.
Konflikty studenckie nie wybuchają jedynie na tle
rasowym. Na Uniwersytecie Altdorfskim studentów
nieludzi spotyka się niezwykle rzadko – na uczelnię
uczęszczało paru halflingów, kilkukrotnie goszczono
krasnoludzkich wykładowców, jednak tylko raz zdarzyło się, by bramę uniwersytetu przekroczył elf.
Nie ma więc przeciw komu wzniecać burd. Obecny
rektor chciałby poszerzyć ofertę uczelni i na stałe ściągnąć do Altdorfu profesorów-nieludzi (za nimi być
może napłynęliby też studenci), jednak w tym celu
musi przełamać opór kadry – starsi wykładowcy bardzo niechętnie odnoszą się do tego pomysłu, choć imperialne uczelnie wojskowe od dawna korzystają
z wiedzy innych ras, przede wszystkim krasnoludów.
Oczywiście zdarza się i tak, że żacy obiją napotkanego
na ulicy gnoma, jednak nieludzie wielokrotnie dali
do zrozumienia studentom, że rasistowskie wybryki
nie popłacają (zawsze znajdą się chętni do wytropienia
i ukarania sprawców, a skuteczności działania straż
miejska może tylko nieludziom zazdrościć).
Zakończenie
Życie żaków imperialnych nie jest usłane różami.
Nauka i zabawa to tylko jedna strona medalu. Brak
środków do życia (bywa, że z winy studenta) i złe towarzystwo to tylko niektóre z przeszkód do zdobycia
wiedzy i wykształcenia. Warto pamiętać, wprowadzając żaków do gry, że postacie mają też obowiązki. Łatwo jest stwierdzić, że żak właśnie wyleciał z uczelni
i gotów jest ruszyć w świat na poszukiwanie przygód,
trudniej za to pogodzić życie awanturnika ze studenckimi powinnościami. Z tego powodu najlepiej sprawdzą się scenariusze i kampanie stworzone specjalnie
pod postacie żaków. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by czynny student dołączył do drużyny – uzasadnianie nieobecności na egzaminie koniecznością powstrzymania kultystów Chaosu powinno dostarczyć
wielu niezapomnianych wrażeń.
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Dodatek: opłaty i grzywny
UTRZYMANIE
Szkoła przyświątynna, wstępne do bursy 10/- (opłata jednorazowa)
Szkoła przyświątynna, wydział niższy

10 zk/rok (w tym opłata za bursę), dodatkowo 1 zk/miesiąc (drzewne); łącznie ok. 22 zk rocznie

Szkoła przyświątynna, wydział wyższy

20 zk/rok (w tym opłata za bursę), dodatkowo 1 zk/miesiąc (drzewne); łącznie ok. 32 zk rocznie

Opłata wstępna za bursę

2 zk (jednorazowo)

Wpisowe do bursy (tzw. poczesne)

2-5 zk (jednorazowo; więcej w przypadku dawania łapówki seniorowi)

Bursa stała

2 zk/tydzień (mieszkanie i wyżywienie), dodatkowo
2 zk/miesiąc (potrzeby bursy); łącznie ok. 10 zk miesięcznie, 120-140 zk rocznie

Bursa ruchoma

3-5 zk/tydzień (mieszkanie i wyżywienie), dodatkowo
3-4 zk/miesiąc (potrzeby bursy); łącznie ok. 15-24 zk
miesięcznie, 180-360 zk rocznie

Kolegium – gracjaliści

3 zk/tydzień (wyżywienie), dodatkowo 30 zk/rok (potrzeby kolegium); łącznie ok. 12 zk miesięcznie, 175 zk
rocznie

Prywatne mieszkanie

5 zk/tydzień (mieszkanie) lub 8-10 zk/tydzień (mieszkanie i wyżywienie); ok. 400-500 zk rocznie

Opłata za zdane egzaminy

15-20 zk (5 zk na poczet uczelni, reszta dla profesorów;
z opłaty na uniwersytet zwolnieni są serwitorzy posługujący od co najmniej dwóch lat)
GRZYWNY I KARY

Powrót po zamknięcie bursy

5 zk (kara podwajana za każdym kolejnym spóźnieniem; po trzecim przewinieniu usunięcie z bursy)

Nocowanie poza bursą

6 zk (pierwszy raz), 12 zk (drugi raz), 18 zk (trzeci raz;
dodatkowo usunięcie z bursy)

Włóczenie się po nocy

Rózga lub karcer do 3 dni (karcer można zamienić
na 25 zk grzywny)

Udział w bójce, wszczęcie awantury
Grzywna w wysokości minimum 15 zk (większa dla rez miejskimi pachołkami, doprowadzenie
cydywistów)
do rozlewu krwi
Kara za trzykrotne spisanie za łamanie
nakazu rozmawiania w języku klasycz- 15 zk (starsi studenci) lub rózga (młodsi studenci)
nym
Kara za nieopłacenie kwatery w terminie

Suma zaległych opłat powiększona o ¼ dzień po terminie; dalsze spóźnienie to zwiększenie opłaty o ¾.

Grzywna dla profesora za nocleg w przy1 zk
zwoitym miejscu
Grzywna dla profesora za nocleg w nie50 zl
przyzwoitym miejscu
Grzywna za trzymanie broni w mieszka- 25 zl
niu prywatnym
Grzywna za nielegalne zakwaterowanie 50 z
studenta
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