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HENRYK BARYCZ 

MIF;DZY NYSA, A KRAKOWEM 

SZKOLA W NYSIE W PROMIENIACH UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO 

W OKRESIE ODRODZENIA 

Szkola parafialna w Nysie, w okresie Odrodzenia ' noszqca miano 
gimnazjum, jest dla polskiego historyka oswiaty i kultury z kilku powo
d6w interesuj,ica. Raz, ze w przeciwienstwie do ogromnej wi�kszosci 
zak!'ad6w naukowo-szkolnych Slqska tego czasu zachowala odr�bny 
ksztalt organizacyjny, zatrzymuj,ic przy dostosowaniu si� do nowych 
pr,id6w i program6w nauczania pewne rysy i relikty sredniowiecznej tra
dycji w swych urzqdzeniach, nie ulegajqc niweluj,icemu, uniformistyczne
mu szablonowi czerpi,icemu natchnienie i wzory z blizszych ordynacji 
F. Melanchtona czy dalszych, sztrasburskich, Jana Sturma. Po wt6re, ze
dla Slqska poludniowego, a prz.ede wszystkim katolickiego, stanowila 
centralny punkt oswiatowy, kt6ry nawet zamyslano w pewnym momen
cie przeksztalcic w uniwersytet. Franciszek Faber, jedna z wybibiej
szych indywidualnosci poetyckich Sl,iska renesansowego, sam wychowanek 
szkoly nyskiej, tak z pocz,itkiem XVI w. opiewal walory Nysy jako ma
cierzy intelektualnej swej scislejszej ojczyzny sl,iskiej ': 

Nisa decus nostrum, mater foecunda virorum 

Doctorum Aegiferum foelix, quae iactat alumnum ... 

Ale historia szkoly nyskiej wykazuje jeszcze jeden nader istotny i in
teresuj,icy aspekt w dobie Renesansu: przypadla jej bowiem szczeg6lna 
i doniosla rola w rozwo.iu stosunk6w kulturalnych Sl&ska z reszt,i Polski, 
utrwalenia wi�zi intelektualnej i l,icz,icej si� z ni,i politycznej tej odpadlej 
dzielnicy z Macierz,i. Region nyski, ten region, z kt6rego pochodzila 
rodzina Kopernik6w, odgrywal w proc!esach migracyjnych Sl,iska po wie-

1 Artykul niniejszy stanowi fragment przygotowywanej do druku ksüti.ki: SZq.sk 

w promieniach polskiej kultury intelektualnej epoki Odrodzenia. 

2 Sylva cui titulus Bohemia, Lipsiae 1520, k. B2
b . 
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dz,: do stolicy kulturalnej Polski - Krakowa poczesm1 i wazm1 rol,: od 
pocz11tku XV w. 3 Szkola nyska stanowila podstawowe ich ogniwo, jedno 
z gl6wnych zr6del przyplywu mlodziezy sl11skiej na Uniwersytet Krakow
ski, kolebk,:, kt6ra dostarczyla tej uczelni niejeden wybitny talent. Ale 
nie tylko to. Szkola nyska przez bliskie kontakty i zwi11zki z Polsk11 
wyr6znia si,: sposr6d innych s,ik6! sl11skich tym jeszcze, ze swe zywotne 
soki umyslowe, subst�ncj,: tw6rcz11, sw6j blask i sil,: czerpala z Uniwersy
tetu Krakowskiego, kt6ry tez w spos6b istotny wplyn11l na ksztaltowanie 
si,: jej intelektualnego oblicza. Wplyw Krakowa przetrwal tez tu najdluzej 
ze wszystkich szk6! sl11skich; nie zdol'al go nawet zniweczyc ruch reforma
cyjny, kt6ry wi,:kszosc ucwnego szkolnictwa sl11skiego zorientowal na 
Wittenberg,:. 

L11cznosc Nysy z Krakowem zadzierzgn,:la si,: - jak powiedziano 
w samym zaraniu odnowionego przez Wladyslawa Jagiell,: Studium Kra
kowskiego. Szereg nysan zaj,:lo w zespole profesorskim wplywowe stano
wiska i zapisal<i si,: trwale czy to w rozbudowie mlodego uniwersytetu, 
w sterowaniu jego losami, czy w ruchu umyslowym, celujqc i rzutkosciq 
intelektu, i sklonnosciq do nowych prqd6w. Juz w pierwszym dziesi,:ciole
ciu odnowionej uczelni Erazm z Nysy przyczynil si,: walnie do uksztalto
wania organizacyjnego i naukowego najwazniejszego wydzialu - sztuk 
wyzwolonych. Dostojny urzqd rektorski spelniali w tymze stuleciu: Miko
laj Goltberg w 1421 r. i Bernard Mikisz w 1489/90 r., ten ostatni juz 
o pewnych sklonnosciach humanistycznych (wielbiciel Cycerona). Wybit
nie utalentowaru, indywidualnosciq okazal si,: Mikolaj Tauchan (Mergus), 
czlonek kola naukowo-literackiego F. Kallimacha, z zainteresowaniem 
do nauk matematyczno-astronomicznych lqczqcy studia nad platonizmem. 
Na duzy ciqg nysan do Krakowa dla zdobycia wiedzy wskazuje charakte
rystyczne zjawisko zasiadania niejednokrotnie do egzamin6w, zwlaszcza 
bakalarskiego, po dw6ch do trzech przedstawicieli tego regionu. 

Te wielorakie powiqzania nie pozostaly bez wplywu na rozw6j miej
scowych stosunk6w szkolnych w Nysie. Z tytulami naukowymi ci ucznio
wie krakowskiej Almae Matris przywozili do rodzinnego miasta kodeksy, 
wzory i natchnienie do pracy oswiatowej, przyczyniajqc si� do utrzymania 
wysokiego poziomu szkoly przy kolegiacie Sw. Jakuba, istniejqcej juz 
w drugiej polowie XIV w. Przyjmowali tez cz,:sto kierownictwo ojczystej 
szkoly, w 1483 r. np. Erazm Grotile, krakowski bakalarz z 1470 r. (pro
mowany za dziekanstwa swego wsp6lkrajana B. Mikisza), K. Brauner
Fuscinus i inni. 

3 A. K a s l n er, Aus der Geschichte des Neisser Pfar-Gy7T11inasiums. Jahresbe

richt des kön. katholischen Gymnasiums zu Neisse für das Schuljahr 1864/65, 

Nysa 1865, s. 3-4. 



MiE:dzy N ysq a Krakowem 437 

Mimo swej organizacyjnej lqcznosci z kosciolem szkola przy Sw. Ja
kubie posiadala dostateczny i wystarczajqcy zakres dla realizacji swieckich 
aspiracji i tendencji. Du:i:y wplyw wywierala na jej kierunek . i ksztal
towanie profilu kulturalno-oswiatowego rada miejska. Szkola miala wla
sny budynek wystawiony kosztem parafii i rniasta. Z poczqtkiem XV w. 
do jej rozwoju przyczynil si� Jakub Pudwek (Pwdwek) lub Pawdewek, 
wedle niemieckiej historiografii profesor i doktor teologii Uniwersytetu 
Krakowskiego. Zalo:i:yl on przy niej hospicjum dla obcych scholar6w 
naplywajqcych coraz liczniej z innych krain. Wedle tej:i:e relacji, eo jednak 
traktowac nale:i:y z du:i:q ostro:i:nosciq, Pudwek mial przyczynic si� do 
rozbudowy programu nauczania i pornno:i:enia stanu nauczycieli •. Oczy
wiscie, rozbudowa ta nie oznaczala podniesienia fopmalnego nyskiego 
zakladu do rangi szkoly sredniej - gimnazjum, bo ten stopien szkolnictwa 
jeszcze w og6le nie istnial, niemniej Swiadczyla o rosnqcym znaczeniu 

nyskiego osrodka oswiatowego. Powa:i:ny rozrost szkoly przyp·adl .na schy
lek XV w. w okresie piastowania probostwa nyskiego przez wspomnianego 
Mikolaja Mergusa (1494-1497), kt6ry byl niewqtpliwie inspiratorem 
i animatorem jej odrodzenia i wczesnego zbli:i:enia do prqd6w renesan
sowych. Jak wiemy z jego wlasnego wyznania z 1497 r., szkola posiadala 
rektora i pi�ciu nauczycieli oraz ponad 200 student6w. Jedni i drudzy 
mieli zapewnione pewne przywileje ze strony proboszcza: studenci w wie
cz6r wigilijny otrzymywali „larga refectio", czlonkowie zaS grona nauczy

cielskiego w cztery gl6wne swi�ta koscielne (Bo:i:e Narodzenie, Wielkarioc, 
Zielone Swi�ta, Wniebowstqpienie Matki Boskiej) mieli byc zaproszeni 
przez proboszcza na przyj�cie kosztem 5 zl jedno. 

Najwa:i:niejszym wydarzeniem tego okresu dokonanym niewqtpliwie 
pod patronatem Mergusa, mo:i:e nawet z jego natchnienia i przy jego 

4 „Er jPawdewek] gab ... den Neisser Schulen die wahre Gestalt eines Gymna

siums. so dass nicht nur Grammatik, Rhetorik, sondern auch Philosophie gelehrt 

wurde'' (K a s t n e r, op. cit., s. 4). - Podane przez Kastnera informacje o poprzed

niej doktoryzacji i profesurze Pudwecka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Krakowskiego, kt6remu fakultet dla utrzymania z nim WiE:zi przeslal w darze 

pi�kny, wykonany na pergam"nie mszal krakowski, sporzc1dzony przez niejakiego 

Mikolaja Brevis (Lokietka?) w 1417 r., nie znajduj<l w Zr6dlach uniwersyteckich 

potwierdzenia. Nazwiska Jakuba Pudwecka nie wykazuje najstarsza lista profeso

r6w i graduat6w teologii tego wydzialu, ogloszona przez J. Szujskiego (Statuta 
i matryk.uiy Wydzialu Teologicznego Uniw. JagieLL. [w:] Archiwum do dziej6w 
literatury i oSwiaty, t. I, 1878), trudno teZ go zidentyfikowaC w metryce wSr6d 

licznych Jakubow z lat 1400-1417. W�tpliwe, by byl nim immatrykulowany w 1411 r. 

Jacobus Bernhardi de Pouodow (Atbum studiosorUm, t. I, s. 30), kt6ry w 1416 r. 

uzyskal bakalaureat sztuk wyzwolonych (J. M u c z k o w s k i, Statuta nec non Liber 

promotionum, Krak6w 1849, s. 10). 
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udziale, bylo wydanie ordynacji szkolnej, jednej z najwczesniejszych 
na Sl:cisku, zapowiadaj:cicej swit nowych czas6w w oswiacie publicznej -
Leges scholae Nissensis conscriptae MCCCCXCVIII •. 

Wlasciwym tw6rc:ci ustawy byl nysanin Kasper Brauner (Brinne), 

2 dum:ci legitymuj:cicy si� tytulem naukowym magistra sztuk wyzwolonych 
Uniwersytetu Krakowskiego (liberalium artium et utriusque philosophiae 
magister indignus, licet inter Cracovianos promotus). Studia Braunera 
przypadly na pi�kny i szczytowy okres wielkiego wzlotu intelektualnego 
krakowskiej Almae Matris w drugiej polowie lat osiemdziesi:citych i po
cz:citkach dziewi�cdziesi:citych XV w. Immatrykulowany w p61roczu zimo
wym 1484/85, po uzyskaniu mistrzostwa sztuk wyzwolonych .(w 1491 r.) 
pozostal czas jakis. (eo n:ajmniej do polowy 1494 r.) w Krakowie, mysl:cic 
moze o karierze profesorskiej. Jako docent objasnial w latach 1492-1493 
utwory pisarzy starozytnych: Boecjusza De consolatione philosophiae 

i Fasty Owidiusza. Prawowierny humanista - czemu da! wyraz zewn�
trzny przyjmuj:cic zlatynizowane miano swego nazwiska Fuscinus - boj
kotowal natomiast scholastyczne sobotnie akty, tj. dysputacje scholas
tyczne •. 

Fuscinus mial zadzierzgni�te przyjaznie w kolach humanistycznych 
Krakowa: m. in. zywe stosunki l:ciczyly go z Wawrzyiicem Korwinem, 
niezadlugo „preceptorem" renesansowego Sl:ciska i zapewne wsp61koleg:ci 
z magisteriatu, Erazmem Ciolkiem, p6zniejszym biskupem-dyplomat:ci 
i protektorem humanizmu. Moze juz w Krakowie wyrobil sobie Fuscinus 
sklonnosc do pi6ra. Wiemy, ze z czasem wyst:cipil pisarsko. Wrazliwy na 
zjawiska zycia biez:cicego wbrew manierze humanist6w, imituj:cicych wier
nie autor6w starozytnych, czerpal soki do swej tw6rczosci z ciekawszych 
przejaw6w zycia, utrwalaj:cic w wierszu i prozie sci�cie ks. Mikolaja 
Opolskiego w 1497 r. czy pozar miasta Glogowa w 1517 r. 

Drug:ci dziedzin:ci, kt6r:ci cz�stym zwyczajem 6wczesnym obok j�zyk6w 
i literatury starozytnej uprawial z zapalem, byly nauki astronomiczno
-astrologiczne. Praktycznym owocem tych zamilowaii 'byl ogloszony w Olo
muiicu w oficynie Konrada Baumgartena jedyny, jak si� zdaje, drukowany 
za zycia jego utw6r - prognostyk na rok 1502 (ludicium in annum 1502). 

5 Tekst statut6w Fuscinusa wpisany zostal do urz�dowej ksiE:gi szkoly zaty

tulowanej: Album Gymnasii seu Schol.ae Parochialis Nissensis 1580, k. 17-19a. 

R�kopis ten, formatu folio, liczqcy k. 1-522, czf;Sciowo zdefektowany (brak w nitn 

bylo k. 1-11, 15-16), znajdowal si� w Archiwum Parafialnym w Nysie (korzysta

lem zell w jesieni 1934 r.). W wyniku ostatniej wojny zagincll, a pr6by odnalezienia 

go podj�te przy :iyczliwej pomocy prof. Bronislawa Kocowskiego
1 

kt6remu za wloi:o

ny trud serdecznie dziE:kuj�. pozostaly, jak dot&d, bezowocne. 

6 M u c z k o w s k i
1 

op, cit., s. 107
1 

109; W. W i s l o c k  i, Liber diligentiarum, 

Krak6w 1886, s. 22-24. 
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W dedykacji dla biskupa wroclawskiego Jana Rotha autor nieprzypadkowo 
legitymowal si� wyniesieniem znajomosci tej gal�zi wiedzy z Krakowa 7

• 

Z powodu trudnej sytuacji materialnej Fuscinus musial opuscic Kra
kow i poswi�cic si� zawodowi nauczycielskiemu. J ego kariera szkolna 
trwala niewiele lat (gdzies od 1494 do 1501 r.), ale byla urozmaicona. 
Zacz�ta si� od obj�cia rektorstwa szkoly miejskiej w Lewoczy na Spiszu, 
z kolei szkoly parafialnej w rodzinnej Nysie, a zakonczyla si� kr6tkim 
piastowaniem godnosci rektora szkoly katedralnej na Ostrowie Tumskim 
we Wroclawiu. 

Do Nysy sprowadzil Fuscinusa „amor patriae". Na zaproszenie tam
tejszej rady miejskiej podj11l w pazdzierniku 1498 r. ,,brzemif' zarz11du 
szkolit i od razu z myslit o jej unowoczesnieniu przystitpil do opracowania 
odpowiedniej ustawy o bardzo interesujitcym profilu organizacyjnym, 
a przede wszystkim programowym. Ordynacja Fuscinusa stanowi ciekawe 
politczenie czy wypadkowit starej tradycji sredniowiecznej szkoly i no
wych pritd6w. Statut zwi�kszal zesp6l nauczycieli do pi�ciu (rektor, tzw. 
bakalarz wi�kszy ·i mniejszy, kantor, locatus i signator - ten ostatni byl 
pomocnikiem kantora oraz spetniat czynnosci porzitdkowe) oraz ustana
wial 3-4 ltl'as; w inny� wariancie ordynacja dzielila uczni6w na „maio
res", kt6rych ksztakeniem zajmowal si� rektor, ,,mediocres" i „minores". 
Numeracja klas nast�powala wzwyz, od pierwszej do trzeciej - najwyz
szej. Podzial przeprowadzany mial byc w dzien sw. Grzegorza, patrona 
uczni6w, czyli z poczittkiem p6lrocza letniego bitdz roku szkolnego. 

Najwazniejsze byly dwie· lekcje dzienne, kt6re dawal rektor. Pierwsza, 
poranna, obejmowala filozofi� przyrody (tzw. fizyk�) '; bardziej istotna 
byla lekcja druga, popoludniowa„ poswi�cona nowoczesnym, modnym 
naukom - ,,pi�knym umiej�tnoSciom", ,,aby objaSnial eo.§ wybornego 
w filozofii moralnej albo w poezji, historii bitdz w wymowie dla pozytku 
i jakosci sluchaj11cych". W tych wytycznych tresci lekcyjnych uderza zwla
szcza niezwyczajne na 6wczesny czas wprowadzenie historii, oczywiScie 
dawanej nie sposobem dzisiejszym, ale w formie objasniania autor6w 
historycznych. Nalezy w tym widziec bezsporny wplyw .§rodowiska na
ukowego Krakowa, jego zrozumienia potrzeby rozwijania w umyslach 
mlodziezy kultury historycznej. Dopelnieniem programu nauczania tej 
najwyzszej klasy mialo byc wtajemniczenie mtodziezy w loyicalia, czyli 
zasady logiki, ·przez starszego bakahirza wedle dyrektyw rektora. 

Te daleko id11ce, nie spotykane w og6lnosci w szkolnictwie parafialnym 

1 M. Bur b i a n  k a, Drukarnia K. Baumgarta we Wroclawiu (Roczniki Biblio

teczne, XIV, 1970, s. 59); B. K o c o w s k i, Prognostyk wroclawski na rok 1502' 

(tamze, s. 97-111). 

e Miala byC dawana „tempore aestatis in palatio, in hyeme, si placet, in 

aestuario officialium", 
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koncepcje programu nauczania wskazujq najwyrazniej na tendencj" do 
nadania szkole wysokiego, niemal p6luniwersyteckiego poziomu. Dqznosc 
ta przebija r6wnie:i: z wprowadzenia niezwyczajnego w tym czasie dla 
szkolnictwa ni:i:szego obowiqzku odbywania cwiczen, czyli dysputacji. Dla 
kursu najwy:i:szego przewidziane byly dysputy z zakresu filozofi:i, dla 
sredniego - dialektyczno-logiczne, dla rrajni:i:szego - z dziedziny grama
tyki. Ordynacja czynila z nich akty uroczyste, odbywane stale w obecno
sci rektora, kt6ry mial prawo zabierania glosu „pro omnibus partibus", 
czyli po obydwu stronach ·dysputujqcych, i to zar6wno „za", jak „przeciw". 
Dopiero po wysluchaniu „maiores arguentes", czyli gl6wnych oponent6w, 
wolno bylo rektorowi przekazac jednemu z bakalarzy prezydowanie. Obok 
tych cwiczen b"d'lcych odbiciem na male\ skal" dysputacji uniwersyteckich 
program wprowadzal nowosc dydaktycznq odzwierciedlajqcq humanistycz
ny kierunek szkoly - deklamacje, kt6re mialy cwiczyc w pi"knym wyslo
wieniu si" na wszystkich trzech stopniach szkoly (per totam scholam). 

W sumie koncepcje programowe nowego rektora w swych dalekosi"
znych ambicjach zmierzaly do przeksztalcenia szkoly w miniaturO\yy 
uniwersytet czy te:i:, jak kto woli, w jego surogat wedle tradycyjnych 
schemat6w i struktury naukowej, a jednoczesnie zorientowania na nowq 
kultur" typu literacko-filologicznego czy lingwistycznego przez wprowa
dzenie takich nauk, jak gramatyka i retoryka, filozofia moralna i hrstoria, 
lektura poet6w. Niestety, rychle obj"cie (w 1502 r.) przez Fuscinusa 
rektorstwa szkoly katedralnej we Wroclawiu podci"lo spodziewane ko
rzysci ordyrracji. 

Dalsze ogniwo oddzialywania srodowiska krakowskiego na szkol" 
nyskq wiq:i:e si� z dwoma przedstawicielami wczesnego humanizmu slq
skiego, a wychowankami uczelni jagiellonskiej: J erzym Smedem (Fabri) 
i Walentym Krautwaldem. Rzadko szcz�sliwe okazalo si" zespolenie sil 
i dq:i:eli dwu jednostek, jednakowo - mimo istnienia mi"dzy nimi r6znicy 
jednego pokolenia - rozmilowanych w swiecie staro:i:ytnym, chlonqcych 
nowinki intelektualne i widzqcych w opanowaniu trzech j�zyk6w klasycz
nych, laciny, greki i hebrajszczyzny, ideal kulturalny. 

Studia krakowskie Smeda przypadly na lata 1480-1488, to jest dob� 
pierwszego burzliwego szturmu nowych prqd6w na t� uczelni�. Zawarte 
wtedy znajomosci i przyjaznie z takimi adeptami humanizmu, jak poeta 
Augustyn Kasenbrot, Wawrzyniec Korwinus ze Srody, Zygmunt Gos
singer (Fusilius) • z Wroclawia, jak te:i: kr6tka dzialalnosc docencka 
(1488/89) 10 Smeda potwierdzajq jego zapal i oddanie dla nowych wartosci 

9 G. B auc h, Beiträge zur Schulgeschichte des XVI. Jh. (Mitteilungen d er 

Gesellschaft für deuts ch e Erziehun g u. Schul'geschichte, t. V, 1896, s. 12). 
10 Prom owany w 1488 r. na magistra artium - M u c z k o w s k i ,  op. cit., s. 100, 
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renesansawych. Niezaspokajane arnbicje i aspiracje intelektualne pa kr6t
kim sprawawaniu rektarstwa szkoly katedralnej we Wroclawiu zaprawa
dzily ga da Wloch. Pi"cioletnie iter Italicum (1492-1497) poswi"cane byla 
studiam zawadawym, prawniczym, i humanistycznym w Uniwersytecie 
Boloriskim - tu za przewadnik6w w greczyznie mial Codra Urcea, w la
tynistyce Filipa Beroalda - i w Sienie, gdzie w kwietniu 1497 r. zdobyl 
doktarat abojga prawa. Wielki milasnik ksiqg wi6zl Smed do ajczyzny 
w tlumoku podr6znym spary ich poczet. Obak rzeczy uzytkowych, jak 
np. pierwszega chyba przewodnika ilustrowanega pa Bolanii (Libellus cui 
titulus Banania i!lustrata), wysuwal si" wsr6d nich przede wszystkim ze
sp6l ksiqzek z zakresu literatury greckiej, utwory Cebesa, Kallimacha 
Hymny, Ksenafont, sw. Bazyli w tekscie oryginalnym lub tez w przekla
dach laciriskich (Histaria Heriadana w tlumaczeniu A. Paliziana). Stapnie 
naukowe araz wysaki intelektualizm nawego pokraju torawaly szybko 
drog" Smedowi da gadnosci kascielnych: kanonii katedralnej wraclawskiej 
oraz probastwa w swym rodzinnym miescie. Czlowiek a tak interesujqcym 
i zywym prafilu umyslowym nie m6gl nie zatroszczyc si" o paziam paza
stajqcej w jega gestii szkaly. 

J akaz na rak przed SW'I przedwczesnq smierciq powalal na jej rektara 
mlodq latarasl nyskiej radziny Krautwald6w przechadzqcej do stanu 
inteligenckiego - Walentego, z kt6rega nazwiskiem lqczy si<;, dalszy 
wzrast szkaly w kierunku humanizmu. Walenty Krautwald zgadnie z tra
dycjq swega rodu, kt6rego przedstawiciele od palowy XV w. zdobywali 
wyzsze wyksztalcenie w Krakawie (Frarlciszek, syn Andrzeja, Krautwald, 
1451, Jakub, syn Jana, w 1470 r.) po ukoriczeniu nauki w szkale rodzin
nego miasta w wieku lat 16 wpisal si" w p6lraczu letnim 1506 r. w paczet 
uczni6w 'krakowskiego Studium Generalnega. Trafil na mament wyjqtko
wy, podj"cia wlasnie w tym czasie pierwszych publiczny_ch wyklad6w 
grecystycznych przez Wloch6w, Jana Sylwiusza de Mathio i Kanstantego 
Clarettiego. Stasunkowo niedlugi, bo do 1507 r. (kiedy to spatykamy zr6-
dlawy slad naszega Krautwalda w Brzegu na Slqsku), a najdalej do 1509 r. 
trwajqcy pobyt w Krakawie mial dla jega rozwoju umyslawego znacze
nie decydujqce: uczynil ga zarliwym humanistq, entuzjastq j"zyka grec
kiega i hebrajskiega, wyrabil w nim zapal da kolekcjanowania ksiqzek oraz 
wyzwolil sklonnasci tw6rcze, zamilawanie da skladania ulatnych wier
szyk6w. 

Z krakowskimi studiami Krautwalda wiqZq si" zaczqtki prywatnej 
jego bibliateki. Znalazly si" w niej wydawnictwa dawniejsze i calkiem 

gdzie przy jego nazwisku dodano p6Zniej tytul: ,,doctor utriusque iuris et canonicus 

Waradinensis" (mylnie zamiast Wratislaviensis), dowodzclCY zainteresowaii w oficjal

nych kolach Uniwersytetu jego osobcl. 
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swieze (z 1506 r.). Spotykamy wsr6d nich takie pozycje, jak mowy 
F. Filelfa (Wenecja 1491), Eneasza Piccolominiego Histori� czesk(l (Bazy
leja ok. 1489), Swetoniusza Zywoty cezar6w (Wenecja 1493), wsp6lne 
wydanie Dictysa z Krety Historia Troiana i Daresa Frygijczyka De ex

cidio Troiae historiae (Wenecja 1499), Seduliusa Carmen paschale sta
nowiqca poetyckq przer6bk� ewangelii sw. Mateusza (Lipsk 1506), r�ko
pismienny odpis L. Plutarcha Apoftegmat6w z 1507 r. Obok tych lite
rackich utwor6w i utwork6w drugi dzial biblioteczki Krautwalda stano
wila zywo w tym czasie uprawiana w Krakowie matematyka i astro
nomia. Reprezentujq je: dzielo Jana de Sacrobusto, dalej ciekawy klocek 
z pismami czolowych astronom6w XV w. (Jan Regiomontanus, Dispu

tationes contra deliramenta Cremonensis, J. Peuerbach, Theoricae novae 

planetarum, Wenecja 1488, i swiezo ogloszone Michala Falkenera z Wroc
lawia Introductorium astronomiae Cracoviense elucidans almanach, Kra
kow 1506) 11. Najwi�ksze zainteresowanie wsr6d tych krakowskich nabyt
k6w ksiqzkowych budzi grupa podr�cznik6w i pomocy szkolnych, od
zwierciedlajqca kierunki i .tok studi6w mlodego nysanina. Mamy tu grama
tyk� greckq Konstantego Laskarisa, kt6r& wlasnie dla masowego nauczania 
tego j�zyka obydwaj Wlosi, Jan Sylwiusz i Konstanty Claretti, zam6wili 
w grudniu 1506 r.1• u Alda Manucja w Wenecji, dalej latwiejsze teksty: 
Cebeta Tablica, Carmina aurea Pitagorasa, Fokylidesa Poemata ad bene
beateque vivendum, grecko-lacili.skie wydanie bajek Ezopa. Na uwag� za
sluguje tez Introductio perbrevis ad hebraicam linguam. Ten studencki 
zbio.rek, owoc zapewne duzych wyrzecze!i., daje wglqd w zr6cila krakow
skich inspiracji humanistycznych jego wlasciciela. Wpisany na wyklejoe 
klocka z obydwu gramatykami autobiograficzny wierszyk Do czytelnika, 
pocz�ty w chwili oderwania od mozolu uczenia si� prawidel j�zyka, w sp<l
s6b dowcipny charakteryzowal aspiracje grecystyczne jego autora: 

Barbare quid duro maculas ne rustice tactu? 

Namque scio, meme nil placuisse tibi. 

Ipse tarnen doceo Latiis conjungere gremium 

Utilitas magna est, quam mihi crede fero. 

Quid teneam, Crautwalt dominus vix noscit aperte, 

Nos sibi qui precio comparat ecce graui. 

Ne versent Latij, verset me Graecia mater, 

Barbare quisquis ades, iam procul inde fuge! 

11 B. K o c o w s k i, Katalog inkunabul6w Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc

lawiu, cz. I, Wroclaw 1959, nr 2257, 2292, 2647, 1656, 965; B a u ch, op. cit., s. 11. 
12 P. De N o  1 h a c, Les correspondents d1 AZde Manuce

1 Rzym 1888; tekst listu, 

zweryfikowany z oryginalem znajdujqcym siE: w Bibl. Ambrosiana w Mediolanie, 

opublikowany w ksiq:ice: I. C h r  z a n  o w s k i, S. K o t, Hu.manizm i reformaC;a 

w Polsee, Lw6w-Warszawa-Krak6w 1927, s. 137-138; data roku w oryginale 

bh;;dnie podana. XVIJ Ka. Janu MDV (zam:ast MDVI). 
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Takich wierszyk6w umieszczanych na ksi&zkach i o ksi&zkach w duchu 
najlepszych tradycji bibliofilskich rozsial w tym okresie Krautwald wi<,cej. 

Z obj<,ciem przez Krautwalda rektoratu szkoly nyskiej w 1507 czy 
1509 r. ulegla pogl<,bieniu i poszerzeniu wi<,z intelektualna istniej&ca 
mi<,dzy tym zakladem a Krakowem. Steruj&c juz calkowicie pod :i:aglami 
kultury humanistycznej dwuj<,zycznej (lacinsko-greckiej), a moze tr6j
j<,zycznej (l&cznie z hebraistyk&), wytworzyl si<, tu rychlo dynamiczny 
punkt i kuznia nowego ruchu promieniuj&ca na caly Sl&sk. Tradycja 
kulturalna Sl&ska jeszcze po 60 latach podkreslala zaslugi Krautwalda na 
polu szczepienia greczyzny: 

Mirat vivum mentis Cratoaldus acumen 

Nissensi quondam Rector in urbe scholae, 

Iniunxit Grecae fontes addiscere linguae ... 13 

R6wnolegle z zainteresowaniami grecystyk& rektor Krautwald prowa
dzil wyt<,zone studia nad pocz&tkami hebraistyki 14 i z zapalem gromadzil 
dalej ksi&zki. Powaznym nabytkiem tej kolekcjonerskiej nami<,tnosci bylo 
14 druk6w, jakie w lipcu 1512 r. uroczyscie wr<,czyla mu w darze siostra 
zmarlego zwierzchnika, J erzego Smeda, Malgorzata G!oger; znajdowaly 
si<, wsr6d nich cztery teksty autor6w greckich. Interesui&C'I ksi&:i:k&, jake, 
w tym czasie nabyl, byl egzemplarz wczesnego wydania Erazmowej Po
chwaly glupoty (sztrasburskie wydanie Mateusza Schürera z sierpnia 
1511 r.) '", pozycja wazna i poniek&d rewelacyjna dla poznania umyslo
wosci samego Krautwalda i dla na wskros humanistycznej atmosfery 
szkoly nyskiej. Nie dziwnego, ze spod r<,ki tak wrazliwego na now& kul
tur<, i jej najcelniejsze pomniki literackie rektora wyszedl poczet czolo
wych przedstawicieli humanizmu sl&skiego, kt6rzy z kolei kierowali swe 
kroki do krakowskiej Almae Matris. Jak wysoki poziom i rang<, osiqgn<,la 
Nysa za czas6w Krautwalda, dowodzi fakt posy!ania do niej na nauk<, 
przez czynniki koscielno-szkolne Wroclawia tamtejszej m!odziezy. W ten 
spos6b znalazl si<, w Nysie w latach 1507-1509 mlody patrycjusz wroc
lawski, w przyszlosci zapalony grecysta, reformator religijny oraz szkolny 
Wroclawia Ambrozy Moiban '", kt6ry pobytowi temu zawdzi<,czal nabycie 

ia Epicediumi in funere ... Jaannis Langi .. scriptum a Daniele Scepsio medico� 

Gorlicii 1568, k. A2b. 
u Posluguj�c si� w 1511 r. podr�cznikiem J. R e  u c h 1 i n  a De rudimentis 

hebraicis. 
1a K o c o w s k i, Ka.talog nr 2029. Egzemplarz Erazma oprawny razem -

o paradoksie - z Mikolaja z Blonia Tractatus sacerdotalis de sacramentis, Stras

burg 1499. Oprawa zdaniem prof. Kocowskiego, doskonalego znawcy przedmiotu, 
z okolo 1512 r. wskazywalaby na wczesne nabycie ksü:1Zki. 

16 P. K o n r a d, Dr Ambrosius Moibanus (Schriften des Vereins für Reforma

tionsgeschichte, nr 34, Halle 1891, s. 9-12). 
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znajomosci greczyzny. Zgodnie z tradycjq kultura]nq szkoly nyskiej po 
kr6tkim pobycie na stanowisku .pomocniczego nauczyciela we wroclaw
skiej szkole przy kosciele Bozego Ciala dalsze studia odbyi: Moiban w Uni
wersytecie Krakowskim 11. 

Wychowankami szkoly Sw. Jakuba byli tez poeci humanistyczni Jerzy 
Logus oraz Franciszek Faber. W swym poemacie opisowym Bohemia ten 
ostatni zamiescil pi�knq pochwal� zaslug nauczycielskich Krautwalda: 

Sed qui te taceam studii pars optima nostri 

Principiumque Valente Chelis, nostraeque iuventae 

Optime preceptor! Qualem te preferet aetas 

Posthuma, qui tacita crudens nunc abditus umbra 

Nescio quid gravius cedro Libanitide dignum 

Moliris non vulgare est quodcunque retractas ... 1s 

Nowym lqcznikiem mi�dzy szkolq nyskq a Kra:kowem stal si� na prze
lomie Jat dwudziestych i trzydziestych XVI w. Jan Lang, utalentowany 
wychowanek Krautwalda, od kt6rego przyswoil sobie niewljtpliwie po
czqtki greczyzny. Z jego tez porady mimo skrajnego ub6stwa pospieszyl 
w p61roczu zimowym 1520/21 r. do Krakowa, jak pisal jego chwalca 
posmiertny: 

Hinc iuvenis rapide qua defluit Istula cursu 

Aeris egenus abit patria
1 

sectatur euntem 

Paupertas duro tempere fida comes 111. 

Dalszy szlak studi6w i pracy zawodowej Langa byl, jak na prawowier
nego humanist� przystalo, urozmaicony. W 1522 r. przeni6sl si� z Kra
kowa do Wiednia, gdzie mial uzyskac mistrzostwo sztuk wyzwolonych. 
Od tego momentu zaczql si� dla tego ruchliwego i przedsi�biorczego inte
lektualisty czas pracy zawodowej. Do katastrofy Mohacza przebywal na 
stanowisku nauczyciela szkoty przy kaplicy zamkowej w Budzie, nast�pnie 
wr6cil do Krakowa (1526-1527), gdzie wszedl w kontakty z Hieronimem 
i Janem mlodszym Laskimi: temu ostatniemu zawdzi�czal zalecenie siebie 
bozyszczu wieku - Erazmowi. W 1527 r. na p6ltora roku objqt kierowni
ctwo slynnej szkoly humanistycznej w Zlotoryi na Slqsku w zast�pstwie 
jej rektora W. Trotzendorfa, skqd przeni6sl si� na 'stanowisko rektora 
swej macierzystej szkoly nyskiej, ktcin\ zreszt'l rychlo (w 1532 r.) opuscil, 
obejmujljc korzystniejsze pisarstwo miejskie w Swidnicy. Dalszej bujnej 
i niezwyklej, iscie renesansowej kariery nie b�dziemy juz sledzic w s!uz
bie najpierw dw6ch biskup6w wroclawskich, nast�pnie w misjach dyplo-

11 Jako rektor szkoly Marii Magdaleny we Wroclawiu pierwszy uczyl w niej 

i ·zaprowadzil greczyznE:. M. Pol, Jahrbücher der Stadt Breslau, t. III, s. 373. 
1s K. B2b. 

19 Epicedium in funere Joannis Langi.., 
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matyeznyeh kr6la Ferdynanda I w Polsee, jak tez pozaurz�dowej pracy li
terackiej i naukowo-edytorskiej. Po lataeh ehwaly i zaszezyt6w juz jako 
ezlowiek prywatny osiadl Lang w Nysie, gdzie z wrodzonego zamilowania 
zajmowal si� doraznie przygodnym nauezaniem w macierzystej szkole 20. 

Uczniem szkoly nyskiej moze z okresu sterowania nü\ przez J. Langa 
byl Marein Helwig, kt6ry nast�pnie na dalsze studia podqzyl do Krako
wa (immatry>kulowany w 1535/36 r.), sk<1d wyni6sl najprawdop0dobniej 
zywe zamilowania astronomiczne i geo-, a zwlaszeza kartografiezne. Byl 
an jednym z ostatnieh uczni6w krakowskiej szkoly geograficznej, a za
pisal si� jako autor pierwszej karty topograficznej 8l<1ska (drukowanej 
w Nysie w 1561 r.) oraz sporzqdzonej do cel6w dydaktycznych karty 
starozytnej Italii. 

Osrodek szkolny w Nysie przez calq pierwszq polow� XVI w .. podlegal 
silnym wplywom kultury polskiej promieniujqeej z Krakowa. Odzwier
ciedleniem tego interesujqcego procesu byla do czas6w II wojny swiato
wej biblioteka parafialna przy kosciele Sw. Jakuba, kt6rej najstarsze za
soby kryly w swych zlozaeh znaeznq ilosc druk6w krakowskieh ezy auto
r6w polskich. Wielce to pouezajqea w�dr6wka po tych przypr6szonych 
pylem zapomnienia, niemych, a jakze r6wnoczesnie wymownych swiad
kach przeszlosci. Spotykamy eo krok r6zne eelne podr�czniki czy pomoce 
szkolne, np. J. Stobniczki Introductio in Ptholomei cosmographiam, 1512 
i 1519, J. Henriehmanna Grammaticae institutiones, 1537, chrestomacje 
tekst6w r6znych autor6w, m. in. Jerzego Libana tekst greeki ekonomik 
Arystotelesa, 1537, wzorce sztuki epistolograficznej (Fr. Philelphi bre

viores elegantioresque epistolae, 1513), Cycerona (Epistolae breviores pri

ma libro epistolarum), dalej typowe plody czy okazy modnej literatury 

humanistycznej, jak rzecz prof. Jana z Trzciany, Libellus de natura ac 

dignitate hominis, 1554. Nie brak tez poezji panegirycznej, np. na zaslu
biny Zygmunta Augusta z Elibietq Rakuszankq w 1543 r. (Kl. Janicius, 
J. Sabinus, P. Rojzjusz), pozycji erazmianskich (Epistola ad Sigismundum 

Regem, 1527, De contemptu mundi epistola, 1530), utwor6w Jana Dan
tyszka. Wcale obficie przedstawial si� - eo jest rzeczq zrozumialq dla tej 
epoki - dzial kontrowersji religijnych. 

Te przykladowo podane pozycje, obejmujqce zar6wno og6ln<1 produkcj� 
pisarskq, jak czysto uzytkowo s21kolnq, dowodzq sily oddzialywania ruchu 
umyslowego Polski, gl6wnie Krakowa, na osrodek szkolny nyski. Prze
nikanie ksiqzki produkcji polskiej do lat szescdziesiqtych XVI w., wyra
ziste i rzucajqce si� w oczy, uleglo nastE:pnie oslabieniu, ograniczajqc si� 

20 G. Bauch, Biographische Beiträge zur Schu,lgeschichte des 16. Jh., s. 7-13; 
t e n z e, V. Trotzendorf u. die Goldberger Schule (Monumenta Germaniae Paed., 

t. 67, Berlin 1921, s. 19 n.). 
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odt,id do dziedziny pismiennictwa religijnego. Niekt6re utwory z tego 
zakresu z uruchomieniem oficyn drukarskich w samej Nysie ukazywaly 
si<, tu w przedrukach az do pocz,itku XVII w. (np. M. Kromera) 21. 

Oczywiscie, burza reformacji nie omin<,la szkoly. Jednakze pr6by za
szczepienia jej podj�te przez pewnych rektor6w, np. Baltazara Brauna, 
Bawarczyka, bakalarza krakowskiego, w latach pi<,cdziesi,itych zdolano 
opanowac. Zaznaczaj,ice si� w tych latach oznaki stagnacji i rozkladu nie 
stanowi,i dobrej zapowiedzi dla przyszlosci gimnazjum. Juz w 1555 r. po
jawia si� mysl zalozenia tu wyzszej, scisle wyznaniowej uczelni katolickiej 
pod egid,i jezuit6w. Choc nie udalo si� w6wczas urzeczywistnic jej z po
wod6w gl6wnie politycznych, pozostalo jednak na przyszlosc grozne me
mento. 

W maju 1575 r. nastqpilo w dziejach szkoly wazne wydarzenie: prze
niesienie wroclawskiego kolegium biskupiego i zlqczenie go z gimnazjum 
nyskim. Zaklad podzielono w6wczas na szesc klas, utrzymuj,ic po dawne
mu kompetencje i nazwy nauczycieli. Wzorem pedagogiki jezuickiej szkola 
wci,ign<,la starszych uczni6w do wsp6lpracy dydaktycznej, w szczeg61nosci 
do kontroli opanowania wylozonego czy zadanego materialu (u mlodszych 
uczni6w codziennie, u starszych dwa razy w tygodniu), _wyrobienia pa
mi�ci itp. W 1587 r. wprowadzono dalsze reformy. Przede wszystkim 
silnemu wzmocnieniu ulegl charakter wyznaniowy zakladu, obostrzono 
badanie prawowiernosci nauczycieli, kt6rzy zostali zobowi,izani do sklada
nia trydenckiej formuly wiary. Wprowadzono tez zaj„cia tzw. catechistica, 
tj. nauk� katechizmu P. Kanizjusza dla mlodszych, katechizmu rzymskiego 
zas dla starszych; sluchano go w seminarium biskupim. 

Ci„zar pracy spocz,il teraz na trzech gl6wnych preceptorach: rektorze 
oraz bakalarzu starszym i mlodszym. Zakres pracy ich nie mial charakteru 
specjalistycznego, przedmiotowego, ale obejmowal calosc materialu po
dawanego na danym stopniu: do zaj„c bakalarza starszego wchodzil wy
klad poetyki, arytmetyki, greki, do obowi,izk6w bakalarza mlodszego nale
zala nauka skladni !acinskiej, sztuki epistolograficznej i lektura latwiej
szych autor6w klasycznych. Silny nacisk pol:ozono na cwiczenia· w sklada
niu poezji lacinskiej (bakalarz starszy) i w prozie (pisanie list6w). Podsta
w,i cwiczen retorycznych mialy byc ;vypracowania domowe poprawiane 

21 Ad regem, proceres, equitesque Polonos, Nysa 1557, od k. E: Ecclesia catholica 
afflicta Sigismundo Augusto auctore Eustachio a Knobelsdorff. Wiersz Knobelsdorfa 

wyszedl i osot;mo w tymZe 1557 r. u J. Crucigera. W dzielku wydanym w Nysie 

w 1563 r. pt. De origine vel evangelii eiusque praecipuis ministris et propugnatori
bus ecloga na k. B2, po wspomnianej eklodze, znajduje si� elegia: De instanti hae
reticorum eversione Augustinus Slupovius etc. W 1616 r. Augustyn Gründer wy

puScil w Nysie: 10. comttis ab Ostrorog Ad filios admonitoria epistole ... nunc 
vero magis correcta' Nissae recusa (egz. Bibl. Paraf. w Nysie, sygn. 4 K. 615). 
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w czasie lekcji; poza tym przewidziane byly raz na miesiqc cwiczenia 
klasowe. Deklamacje dzielono na publiczne, wyglaszane wobec calej szko
ly - przygotowaniem ich zajmowal si� bakalarz starszy - i mniejsze, 
odbywane po klasach, ale wypowiadane z m6wnicy. 

Interesujqcy snop swiatla na bliskie kontakty ze szkolq nysk'l mlo
dziezy polskiej z terenu Rzeczypospolitej, na migracje, jakie do niej roz
pocz�ly si� w drugiej polowie XVI w., rzuca fragment albumu student6w 
zalozonego przez rektora Kirmesera w 1574 r. i prowadzonego zaledwie· 
przez kilka lat. Mimo zawichrzonej sytuacji politycznej spowodowanej 
pierwszym i drugim bezkr6lewiem spotykamy na przestrzeni niedlugiego 
czasu (1573-1577) okolo 70 uczni6w z obr�bu Rzeczypospolitej, kt6rzy 
tu przybywali indywidualnie bqdz gromadnie z r6znych jej stron. Znajdu
jemy wsr6d nich Warmiak6w, student6w z Pomorza, Kujaw, Mazowsza, 
sporo z Wielkopolski, ze wschodnich polaci (np. z ziemi przemyskiej Jan 
Fredro), a najwi�cej, bo przeszlo jednq czwart'l, pochodzqcych z Krakowa. 
Wi�kszosc z nich to niewqtpliwie plebejusze- nalezqcy do klasy miesz
czanskiej, ale jest troch� szlachty, czasami z famulusem (np. Jan Strze
lecki, ,,eques Polonus" z Janem Przeminskim). W poczcie tym jednq 
z ciekawszych postaci byl Maciej Strubicz, wpisany w 1574 r., niewqtpli
wie syn znanego kartografa i sekretarza Stefana Batorego, ongis notariu
sza podkanclerzego J ana Przerembskiego 22. 

Wyjazdy te nie byly zjawiskiem przelotnym. 0 ich trwalosci swiadczy 
przybycie tu z poczqtkiem XVII w. dw6ch moznych panicz6w, Aleksandra 
Lugowskiego i Jana Danilowicza, staroscica drohiczynskiego, pod opiekq 
mentora Sl'lzaka Jerzego Schoneusa, krakowskiego bakalarza sztuk wy
zwolonych i kandydata medycyny, brata znanego poety i rektora Kra
kowskiego Uniwersytetu, Andrzeja. Jerzy Schoneus, kt6ry zalecil si� ojcu 
jednego z pupi16w hymnem weselnym na czesc malzenstwa jego c6rki, 
upami�tnil pobyt swych pupil6w w Nysie wydaniem tu nowego panegiry
ku (Melos ad generosos et magnificos DD. Alexandrum l.,ugowski et Ioan

nem Danilowic, Kryspin Scharffenberger, b. r. wyd.). 
Rozw6j gimnazjum nyskiego mimo zmiany jego struktury widoczny 

jeszcze z konceni XVI w. (rektorem byl w6wczas kr6tko Walenty Acidalius, 
„m'lz nader uczony i mi�dzy poetami swego czasu wymieniany") podci�lo 
zalozenie przez biskupa wroclawskiego arcyksi�cia Karola Habsburga 
konkurencyjnego kolegium jezuickiego. Pierwotne plany biskupa byly 

22 T. Wie r z b o w s k i, Materialy do dziej6w piSmiennictwa potskiego, t. II, 

Warszawa 1904, s. 12. 
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bardziej rozlegle, jak to wyraznie zaznaczaly pierwsze dokumenty zalo
zenia (z 9 II i 13 VII 1623 r.). Normalne pi<,cioklasowe kolegium mialo 
byc zwiqzane na wz6r osrodka jezuickiego w Grazu zalozonego przez 
jego ojca, arcyksi<,cia Karola, z „akademiq, czyli uniwersytetem, w kt6-
rym kwitn<,loby powszechne studium wszystkich wydzial6w obslugujqcych 
nie tylko miasto nasze Nys<,, lecz cale nasze biskupstwo wroclawskie 
i w og6lnosci $lqsk, a nawet przynosilo przylegajqcym prowincjom nie
maly pociytek zar6wno w poboznosci, jak w nauce" 23• Nowy osrodek 
otrzymal bogate uposazenie nyskiego klasztoru kanonik6w Bozego Grobu 
(6 tysi<,cy talar6w rocznego dochodu) wraz z ich kosciolem o bogatym 
wystroju barokowym oraz bibliotekq wypelnionq „doborowym zbiorem 
ksiqzek" i zapowiedziq wybudowania w przyszlosci nowego gmachu. Te 
dalekosi<,zne zamierzenia, w pewnym sensie przelomowe, bo zapowiadajq
ce utworzenie na $Jqsku pierwszego uniwersytetu o charakterze i profilu 
kontrreformacyjnym, majqce za sobq poparcie pot<,gi politycznej domu 
habsburskiego triumfujqcej w6wczas nad protestantyzmem, ulegly w kon
cowej fazie okrojeniu. Trzeci dokument fundacyjny z 4 XI 1624 r. ograni
czal przedsi<,wzi<,cie do ram kolegium, czyli zakladu sredniego, nie
mniej - jak by wynikalo z panujqcej w kolach jezuickich opinii - mia
lo stanowic pierwsze ogniwo dalszej rozbudowy w akademi<, i tylko nie
spodziewany zgon zalo:i:yciela (w Hiszpanii 26 XII t. r.) pokrzy:i:owal te 
nadzieje ". 

Otwarcie nowego zakladu nastqpilo w obecnosci zalo:i:yciela przed 
wydaniem wspomnianego trzeciego dokumentu fundacyjnego, w dniu sw. 
Jerzego, 23 IV 1624 r., w tradycyjnym dniu odnowienia p6lrocza w szko
lach uczonych. Do czterech uruchomionych klas: gramatyki, poetyki, re
toryki i teologii pozytywnej (stanowila ona jakby nadbudow<, kolegium 
i zaczqtek akademii) zglosilo si<, 300 student6w, kt6rych liczba rychlo 
wzrosla do 500, nie liczqc poczqtkujqcych tzw. ,,abecedarii". Sale szkolne 
umieszczono cz<,sciowo w budynku klasztornym, cz<,sciowo w domach 
prywatnych. Kolegium przybralo rychlo normalny ksztalt zakladu pi<,cio
b&dz szescioklasowego (klasa najnizsza - parva, trzy klasy gramatykalne 
i dwie klasy humanior6w, tj. poetyki i retoryki), zesrodkowanego wy
l'lcznie na nau�e laciny i greki oraz wychowaniu religijnym. Nadbudow<, 
kolegium stanowily kursy uniwersyteckie, trzyletnie filozofii i cztero
letnie teologii. 

Nowa uczelnia, gruntuj&ca sw6j byt w trudnych warunkach narasta
jqcej wojny trzydziestoletniej, stanowila pr<,:i:ny organizm, kt6ry rychlo 

23 Festschrift des Staat. kath. Gymnasiums zu Neisse zur dritten Jahrhundert

feier 1624-1924, Nysa 1924, s. 9-16. 

24 Elogium ser. rev. Caroli, archiducis Austriae, episcopi Wrat. (tamie, s. 32). 
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zachwial egzystencj'l starego, zasluzonego gimnazjum przy kosciele Sw. 
Jakuba, doprowadzaj<1c do jego upadku w 1648 r. Pozostale na placu zwy
ci,:skie kolegium przej,:lo zasi,:g i funkcje oswiatowe zlikwidowanej szko
ly juz bez ograniczeri., swym oddzialywaniem obejmuj<1c r6wniez caly 
kraj. W historii kolegium w XVII w. zapisaly si,: zwlaszcza trzy „polskie" 
momenty. Pierwszym byla wizyta kr6lewicza Wladyslawa Wazy doko
nana w czasie jego znanej podr6zy zagranicznej. Przyj<:cie bylo niezwykle 
uroczyste, wygloszono wiele kunsztownych m6w, wierszy i wierszydel. 
Aktem drugim o historycznym znaczeniu byl hojny dar przyrodniego bra
ta Wladyslawa, kr6lewicza Karola Ferdynanda, biskupa wroclawskiego, 
240 000 gulden6w na budow,: nowego gmachu kolegium. Wydarzeniem 
trzecim, juz tylko legendarnym, ale uswietniaj<1cym efektownie uczelni<:, 
byly rzekome studia przyszlego kr6la, zwyci<:zcy spod Wiednia, Jana III 
Sobieskiego w nyskim kolegium. Zreszt<1 mit o studiach Jana III wytwa
rzaly r6wniez inne osrodki nauki, np. padewski, swiadczqc o sile oddzialy
wania pogromcy Turk6w na wyobrazni<: wsp6lczesnych i potomnych. 

Niezaleznie od tych podnioslych i krzepiqcych moment6w dzien po
wszedni zastawal student6w przybywajqcych z innych ziem polskich 
przy mozolach szkolnych. Tradycja tych przyjazd6w dla ksztalcenia si<: 
przetrwala az do polowy ubieglego wieku. 

POI..SCY UCZNIOWIE GIMNAZJUM W NYSIE W LATACH 1574-1580 

W Archiwum Parafialnym w Nysie znajdowal si� cenny r�kopis oznaczony 
sygn. nr 2, folio, zatytulowany Album Gymnasii seu Scholae Parochialis Nissensis 

1580. Od k. 69 zawieral on metryk� student6w szkoly zaprowadzono:1 w 1574 r. przez 
powolanego z Ingolstadtu na stanowisko rektora, Kirmesera. Posiadala ona uklad 
wedle porzc}dku alfabetycznego imion, a nie nazwisk. Uklad ten zachowujemy 
w niniejszym wykazie, gdyZ ulatwia on rozeznanie chronologiczne wpisujc}ce·go� 

Boleslaus Krzizanowsky 1574 
Benedictus Brassator Cracoviensis przed 1574 
Casparus Chondzinsky Varsoviensis 1574 
Casparus Schucz Wansoviensis(?) 
Casparus Andress Lissensis 1574 
Christophorus Kylczenius (prawdopodobnie 1574) 
Christophorus Voller Vansaviensis (?) 1574-1577 
Christophorus Grzymatowsky 
Clemens Krupka Wladisla[viensis] 1575 
Egidius Benczius Lischoviensis 
Felix Casimirita 1574 
Gallus Pasternak Wansoviensis (?) l 

1575 Gallus Czepel Wansoviensis(?) J 
Georgius Michalowsky Grodicensis przed 1574 
Georgius Kurskulo (!) Wansoviensis (?) 1576 
Joannes Narembsky ex Oizow przed 1574 
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Joannes Grzymutowsky 1577 lub p6Zniej 
Jacobus Schidoffskhy Cracoviensis przed 1574 
Jacobus Narembsky ex Oizow przed 1574 
Jacobus Rosarius Cracovi[ensis) po 1574 
Jacobus Kazureck Cracoviensis 

Joannes Nigri Cosminensis 
Joannes Przipadlo Vladislaviensis } Joannes Styga Cracoviensis 
Joannes Crupka Zilicensis 1 
Joannes Keller Cracoviensis 

Joannes Bylsky Polonus � przed 1575 
Joannes Strzelecky eques Polonus 

1 Joannes Przeminsky huius famulus 
Joannes Dobrinensis Polonus 
Joannes Schreiber Cracoviensis 1 J 
Joannes Rozwodouius Gnesnensis 1575 
Joannes Fredro Premisliensis 1576 lub 1577 
J oannes Crainius Cracoviensis 1576 lub 1577 
Joannes Equus Cracoviensis 1576 lub 1577 
J oannes Sulkowsky Ciryuicensis 
Matthias Slienska Mostouiensis przed 1574 
Matthias Strubitz pierwszy w r. 1574 
Matthias Rogowsky Ro·gouiensis 1574 
Michael Forsthenaw Varmiensis 
Martianus Zelinsky de Zelenssize 
Martinus Kotuitz Cracoviensis przed 1574 
Maximilianus Slomowsky 
Michael Neuma (Newina?] Cracoviensis 1576 
Nicolaus Boneczky Masovita 1 Nicolaus Gossliczky Cracoviensis 
Nicolaus Schwentziczky Plocensis 

I 
przed 1574 

Nicolaus Sandtkoffsky razem 
NicOlaus Prasky Vieluniensis 
Nicodemus Radossowniczky 
Paulus Dombrowsky Radomiensis (ostatni przed r. 1574) 
Petrus Slawanowsky przed 1574 
Procopius Unickowicz Neapolit[anus) 
Rodolphus Brille Dantiscus 
Sebastianus Prasky Vielunensis 
Stanislaus Kheser Cracovi[ensis] 
Stanislaus Rogoisky 
Stanislaus Kosub 
Stanislaus Persna 
Stanislaus Neugebauer 
Stanislaus Guttowsky (Buttowsky) 
Stanislaus Sokolowsky 

1 
razem I przed 

Cracoviensis 1 

Stanislaus Przeblotzky Cracoviensis 
Stanislaus Vitrius Locinensis 1574 

1 Wpisany drugi raz z datij 1575 r. 

1574 
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Stanislaus Chrzanovita 1574 lub 1575 
Stanislaus Potrzask Cracoviensis 1574 Iub 1575 
Stanislaus Prutschowsky 1574 lub 1575 
Simon Neygoss Prutenus przed 1574 
Thomas Cracoviensis l 
Thomas Samosky Varsoviensis J przed 1574 osobno 

Thomas Christoph Wladislauiensis 1574 
Urias Pilowsky przed 1575 
Vitus Nicolai Mesericensis 1574 
Valentinus Pistoris Cracoviensis przed 1574 

-151 

ZWISCHEN NYSA UND KRAKOW. DIE SCHULE IN NYSA IN DEN STRAHLEN 

DER JAGIELLONEN-UNIVERSITÄT IN DER RENAISSANCE 

Der Verfasser schildert die Geschichte der Schule in Nysa in der Renaissance 
vor einem breiten Hintergrund der Beziehungen dieser Schule zu Polen. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkt er den Einflüssen der Absolventen der Krakower Univer
sität auf die Schulordnung, ihr Programm sowie auf ihre bedeutendsten Lehrer, 
die sich keineswegs auf die Arbeit in der Schule beschränkten, sondern durch ihre 
Tätigkeit den kulturellerr Erwerb Schlesiens vermehrten. Im Artikel wird auch 
der Anteil der Schlesier aus Nysa an der Entwicklung der Krakower Alma Mater 
gewürdigt. 
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