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WKŁAD ŚLĄZAKÓW W ROZWÓJ KRAKOWSKIEJ SZKOŁY 
ASTROLOGICZNEJ NA PRZEŁOMIE XV I XVI WIEKU. 
WPROWADZENIA DO ASTRONOMII JANA Z GŁOGOWA  

I MICHAŁA FALKENERA Z WROCŁAWIA

Uniwersytet Krakowski XV i pierwszych dziesięcioleci XVI w. był jednym 
z najbardziej znanych i poważanych uniwersytetów w ówczesnej Europie. Sławę 
zawdzięczał w dużej mierze dwóm ufundowanym w XV w. katedrom wchodzącym 
w skład tzw. Wydziału Artium, tj. Sztuk Wyzwolonych. Funkcjonująca od początku 
XV w. katedra astronomii powstała dzięki prywatnej fundacji mieszczanina kra-
kowskiego Stobnera1; niespełna pół wieku później, dzięki staraniom i funduszom 
Marcina Króla z Żurawicy2, powołano do życia katedrę astrologii – pierwszą tego 
typu katedrę w całej Europie chrześcijańskiej, co położyło podwaliny pod rozwój 
tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-astrologicznej3. Niezwykle szybko szkoła 

1 Jerzy Dobrzycki, Mieczysław Markowski, Tadeusz Przypkowski, Historia astronomii 
w Polsce, t. 1, red. Eugeniusz Rybka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 72, czytamy, 
że fundatorem był albo Jan Stobner, który studiował na Uniwersytecie Praskim i w 1379 r. został 
bakałarzem sztuk wyzwolonych, albo też Mikołaj Stobner, o którym akta krakowskie wspominają 
pod datami 1368 i 1369 jako o właścicielu domu znajdującego się na placu Żydowskim, niedaleko 
zabudowań uniwersyteckich. Zofia Kozłowska-Budkowa, Odnowienie Jagiellońskie Uniwersy-
tetu Krakowskiego (1390–1414), [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, red. 
Kazimierz Lepszy, t. 1, Kraków 1964, s. 52; Henryk Barycz, Nowa synteza dziejów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1966, 3, s. 310.

2 Maria Kowalczyk, Przyczynki do biografii Henryka Czecha i Marcina Króla z Żurawicy, 
„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 21, 1971, 1–2, s. 90. Mieczysław Markowski, Krakowska 
szkoła międzynarodowego nauczania astronomii, [w:] Septem artes w kształtowaniu kultury umysło-
wej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia), red. Teresa Michałowska, Wrocław 2007, 
s. 93–94, przyp. 23, 24. Zob. Marian Zwiercan, Marcin z Żurawicy, [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. 19, Kraków 1974, s. 580–581; por. Zdzisław Kuksewicz, Marcin Król z Żurawicy, „Materiały 
i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej”, 1, 1961, s. 118–140.

3 Aleksander Birkenmajer, Uniwersytet Krakowski jako międzynarodowy ośrodek studiów 
astronomicznych na przełomie XV i XVI stulecia, [w:] Odrodzenie w Polsce, t. 2: Historia nauki, cz. 2, 
red. Bogdan Suchodolski, Warszawa 1961, s. 364; Mieczysław Markowski, Charakterystyka 
polskiego piśmiennictwa astrologicznego epoki przedkopernikańskiej, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce”, 36, 1991, s. 76.
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ta zyskała sławę i uznanie w środowisku uczonych, a Kraków stał się mekką astro-
logów i osób naukami astronomiczno-astrologicznymi parających się. Niewątpli-
wie olbrzymie zasługi położyli tu wybitni krakowscy uczeni, zazwyczaj związani 
z którąś ze wzmiankowanych katedr. To ich działalności naukowo-dydaktycznej 
krakowska wszechnica zawdzięczała rozgłos nie tylko wśród krajowej, ale i zagra-
nicznej młodzieży. Do Krakowa na studia ściągali bowiem studenci z odległych 
terenów Polski (niezwykle liczną, a przede wszystkim znaczącą dla rozwoju 
uczelni grupę stanowili przybysze ze Śląska), ale też z Czech, Węgier, Niemiec, 
a nawet z Francji, Szwajcarii i odległej Skandynawii4. Mistrzowie sztuk wyzwo-
lonych, odbywający wykłady w ramach studiów astronomicznych czy astrologicz-
nych, kształcili studentów według ustalonego i – w świetle najstarszych statutów 
z lat 1404–1406 – obligatoryjnego kanonu literatury. Konieczna była znajomość 
m.in. dzieł Arystotelesa O niebie czy Meteorów, Elementów Euklidesa, Musicae 
Johannesa de Muris, ponadto Theoricae planetarum Gerarda z Sabbionety czy 
Tractatus de sphaera Johannesa de Sacrobosco. Obowiązkowymi tekstami były 
także dzieła Klaudiusza Ptolemeusza – Quadripartitum, Almagest, Cosmographia 
oraz przypisywane mu wówczas Centiloquium5, Introductorium in astronomiam 
Albumasara czy wreszcie De nativitatibus Abrahama ben Meir ibn Ezry. Profesor 
katedry stobneriańskiej zobowiązany był także do prowadzenia wykładów m.in. na 
podstawie tzw. Tablic Alfonsyńskich, których znajomość była niezbędna podczas 
pracy badawczej astronomów i astrologów6. 

Jednakże nie tylko te dzieła stanowiły podstawę wiedzy astronomiczno-astrolo-
gicznej przyszłych adeptów nauki o gwiazdach. Spod piór krakowskich uczonych 

4 Birkenmajer, Uniwersytet Krakowski, s. 363–373; Henryk Barycz, W kręgu dziejów kra-
kowskiej Almae Matris. Szwajcarzy i Węgrzy w promieniach Uniwersytetu Krakowskiego, „Kwartal-
nik Historii Nauki i Techniki”, 13, 1968, 2, s. 253–273; idem, Międzynarodowa rola Uniwersytetu 
Krakowskiego na przełomie XV i XVI wieku, [w:] Kraków i Małopolska przez dzieje. Studia i szkice 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Celina Bobińska, Kraków 1970, s. 199–216; szeroko 
Irena Kaniewska, Roman Żelewski, Wacław Urban, Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu 
Krakowskiego w dobie Renesansu, red. Kazimierz Lepszy, Kraków 1964, passim; zob. Krzysztof 
Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Kraków 2010, passim; 
zob. Henryk Barycz, Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935, s. 
259–261; Markowski, Krakowska szkoła, s. 97.

5 Nicholas Campion, A History of Western Astrology, vol. 2: The Medieval and Modern Worlds, 
London–New York 2009, s. 34.

6 Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagello-
nica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. Josephus Muczkowski, Cracoviae 1849, s. XII–XIII; por. 
Boroda, Studenci Uniwersytetu Krakowskiego, s. 223–242. Mieczysław Markowski, Nauki ścisłe 
na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku, [w:] Filozofia polska XV wieku, red. Ryszard Palacz, 
Warszawa 1972, s. 202–217; idem, Krakowska szkoła, passim; szeroko na ten temat Krzysztof Ożóg, 
Zakres i metody nauczania septem artes na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, 
[w:] Septem artes, s. 113–115. Zob. André Goddu, Sources of Natural Philosophy at Kraków in the 
Fifteenth Century, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 35, 2006, s. 85–114; idem, The Teaching 
of Natural Philosophy at Kraków in the Fifteenth Century, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, 
36, 2007, s. 37–81; idem, Copernicus and the Aristotelian Tradition. Education, Reading, and Phi-
losophy in Copernicus’s Path to Heliocentrism, Leiden–Boston 2010, passim.
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wychodziły bowiem, prócz znakomitych komentarzy do wzmiankowanych dzieł, 
skrypty będące kompendiami wiedzy astronomiczno-astrologicznej, dzieła o cha-
rakterze instruktażowym dla licznych twórców i jeszcze liczniejszych odbiorców 
masowo w owym czasie powstających iudiciów, almanachów oraz kalendarzy.

Zwyczaj publikowania corocznych prognostyków zapoczątkowany został w po-
łowie XV w. Wtedy właśnie Marcin Król z Żurawicy, fundator katedry astrologii, 
nakazał, by profesor zajmujący tę katedrę sporządzał i przedstawiał innym profe-
sorom uniwersyteckim iudicium na rok następny7. Podobne zarządzenie dotyczyło 
profesora katedry astronomii. Również reorganizacja katedry astrologii, przypada-
jąca na lata 1508–1524, znacznie wpłynęła na upowszechnienie tego typu druków, 
gdyż zgodnie z zaproponowanymi zmianami stojący na czele katedry astrologii 
profesor miał obowiązek sporządzania aż trzech rocznych prognostyków, tj. jed-
nego, w pełni profesjonalnego, przeznaczonego dla uczonego odbiorcy (przede 
wszystkim członków Kolegium Większego), drugiego, nieco uproszczonego, adre-
sowanego do rajców krakowskich, i wreszcie trzeciego, mającego formę małego ka-
lendarzyka, przygotowywanego specjalnie z myślą o masowym, niewykształconym 
czytelniku. Szczegółowe zalecenia zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym 
Instrukcja dla profesora astrologii tudzież zatwierdzenie powiększenia funduszu tej 
posady przez Macieja z Miechowa uczynionego (to właśnie Maciej z Miechowa8 
w 1522 r. bogato uposażył katedrę astrologii, żądając od wykładowcy obejmujące-
go katedrę ścisłej specjalizacji oraz pozostania na niej przez okres 15 lat)9. Dzięki 
upowszechnieniu druku, piśmiennictwo to zyskiwało na popularności nie tylko 
w Krakowie, ale również w Lipsku, Merseburgu, Würzburgu i Wiedniu10. 

Popyt na tego typu druki był olbrzymi, stąd zapewne zainteresowanie drukarzy 
przywilejem zezwalającym na ich publikowanie11. Były to bowiem, cytując Edwar-

7 Marcin z Żurawicy jest autorem prognostyków na lata 1451 i 1452, najstarszych pism astrolo-
gicznych, jakie powstały na uniwersytecie w Krakowie. Zob. Mieczysław Markowski, Burydanizm 
w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie 
Krakowskim w XV wieku, Wrocław 1971 (Studia Copernicana, 2), s. 264, przyp. 122, 129.

8 Leszek Hajdukiewicz, Maciej z Miechowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, s. 28– 
33.

9 Codex Diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, cz. 4, nr 348, s. 85–90. Zob. 
Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum, ed. Jan Ptaśnik, Leopoli 1922 (Monumenta Poloniae 
Typographica XV et XVI saeculorum, 1), s. 154; Kazimierz Morawski, Historya Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie z wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Kraków 
1900, t. 2, s. 300–301; Mieczysław Markowski, Repertorium bio-bibliographicum astronomorum 
Cracoviensium medii aevi: Ioannes Schelling de Glogovia, „Studia Mediewistyczne”, 26, 1990, 2, s. 
118–119. Por. Roman Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski, Gdańsk 1974, 
s. 106. Zob. Andrzej Wyczański, Uniwersytet Krakowski w czasach złotego wieku, [w:] Dzieje 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, s. 233.

10 Dobrzycki, Markowski, Przypkowski, Historia, s. 109; Markowski, Repertorium bio-
-bibliographicum, s. 108–110; idem, Charakterystyka polskiego piśmiennictwa astrologicznego, 
s. 85. 

11 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w., t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, red. Alodia 
Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983, s. 325–352; eadem, Rola drukarstwa polskiego w dobie 
Odrodzenia, Warszawa 1954, s. 68. Zob. Jan S. Bandtkie, Historya drukarń krakowskich od za-
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da Potkowskiego, „nowe media komunikacyjne”12, w których ówczesny czytelnik 
odnajdywał odpowiedzi na wiele nurtujących go każdego dnia pytań, pozyskując 
wskazówki astrometeorologiczne, medyczne, porady natury gospodarczej oraz 
sugestie dotyczące wyboru najkorzystniejszego momentu na podejmowanie waż-
nych życiowych decyzji. Andrzej Wyczański uznał nawet, że „rozwój drukarstwa 
i ruchu wydawniczego pozwolił zastąpić wąskie grono bezpośrednich słuchaczy 
szerokimi kręgami czytelników”13. A czytelników było, jak możemy się domy-
ślać, wielu. Niewielu jednakże miało profesjonalne, akademickie przygotowanie 
astronomiczno-astrologiczne. Problematyka zaś, poruszane zagadnienia, a zatem 
i stosowana terminologia były trudne, zrozumiałe przede wszystkim dla osób posia-
dających wiedzę astronomiczno-astrologiczną. Z tej też przyczyny konieczne było 
stworzenie dzieł, które instruowałyby potencjalnych odbiorców, jak odczytywać 
i prawidłowo interpretować zawarte w almanachach informacje. Podręczniki te, 
zawierając jednocześnie solidne podstawy wiedzy astronomiczno-astrologicznej, 
stawały się swego rodzaju skryptami dla początkujących adeptów nauki o gwiaz-
dach, kładąc podwaliny pod dalszą naukę tajników tych wyjątkowych dyscyplin 
naukowych. 

Owe podręczniki nosiły rozmaite tytuły, dość wymienić Introductorium astro-
nomiae, Introductorium astrologiae, Usus almanach. Twórcami ich byli wybitni 
przedstawiciele krakowskiej Almae Matris, m.in. Jan z Głogowa, Wacław z Kra-
kowa14, Michał Falkener z Wrocławia czy chociażby Michał z Wiślicy15. Każdy 
z nich, w charakterystyczny dla swej twórczości sposób, przybliżał miłośnikom 
nauki o gwiazdach jej arkana. Zasadniczy trzon wiedzy był bowiem porównywalny 
– różnice dotyczyły obszerności i szczegółowości podawanych informacji, jak rów-

prowadzenia druków do tego Miasta aż do czasów naszych, Wiadomością o wynalezieniu sztuki 
drukarskiej poprzedzona, Kraków 1815, passim. Na temat przywilejów drukarskich zob. Privilegia 
typographica polonorum. Polskie przywileje drukarskie 1493–1793, wyd. Maria Juda, Lublin 2010, 
s. 29–42.

12 Edward Potkowski, Piśmiennictwo masowe w początkach epoki nowożytnej. „Iudicia astro-
logica” z Krakowa, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 20, 
2002, s. 18.

13 Wyczański, Uniwersytet Krakowski, s. 221.
14 Wacław z Krakowa, Introductorium astrologie compendiosum [...] editum pro serenissimo 

principe ac domino domino Friderico illustrissimi olim principis et domini domini Casimiri Polonie 
regis nato ad communem studentum utilitatem, Florian Ungler, Kraków 1515, Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, BOss. XVI. Qu. 2020.

15 Michał  z Wiślicy, Usus almanach seu ephemeridum interpretatio. De iudiciis erigendis. De 
electionibus communibus. Canones nativitatum, Florian Ungler, Kraków 1532, Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, BOss. XVI.0.503. Inne zachowane egzemplarze wymienia Mieczy-
sław Markowski, Astronomica et astrologica cracoviensia ante annum 1550, Firenze 1990, s. 131. 
Jednakże Leszek Hajdukiewicz, Michał z Wiślicy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, Kraków 
1975, s. 628, sugeruje, że dzieło to, wydane u Floriana Unglera anonimowo, mogło wyjść spod pióra 
Mikołaja Prokopiadesa z Szadka; zob. Sylwia Konarska-Zimnicka, Astrologica Michała z Wiśli-
cy. Przegląd twórczości, „Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”, 3, 2012, s. 79–92.
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nież, na co szczególnie chciałabym zwrócić uwagę, tzw. bazy źródłowej – bogactwa 
informacji zaczerpniętych z ówcześnie znanych, cenionych i wykorzystywanych 
przez środowiska naukowe dzieł. 

W tym kontekście wyjątkowo ciekawie prezentują się dwa dzieła najbardziej 
twórczych krakowskich uczonych przełomu XV i XVI stulecia, uczonych pocho-
dzących z Dolnego Śląska, prywatnie ponoć przyjaciół16 – Jana z Głogowa i Mi-
chała Falkenera z Wrocławia (po śmierci Głogowczyka większość książek z jego 
prywatnego księgozbioru znalazła się w posiadaniu wrocławianina17), przez wielu 
współczesnych badaczy zaliczanych do bardzo ścisłego grona najznakomitszych 
logików i filozofów przełomu XV i XVI stulecia18.

Jan z Głogowa (ok. 1445–1507) uważany jest za jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego, nierzadko nazywany jest nawet 
jego „ozdobą”19. Wychowanek krakowskiej wszechnicy, po uzyskaniu kolejno 
stopnia bakałarza i magistra – jej wieloletni wykładowca, wsławił się również 
jako znakomity dydaktyk, z wielką atencją opiekując się studentami, szczególnie 
pochodzenia śląskiego i niemieckiego20. Głogowczyk jest autorem wielu zna-
komitych traktatów z dziedzin wchodzących w skład sztuk wyzwolonych, m.in. 
filozofii, logiki oraz gramatyki21, jak również, co w kontekście naszych rozważań 

16 Marian Zwiercan, Jan z Głogowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Kraków 1962–1964, 
s. 452; Stefan Swieżawski, Materiały do studiów nad Janem z Głogowa, „Studia Mediewistyczne”, 
2, 1961, s. 135–184.

17 Hieronim Szczegóła, Jan Głogowczyk, Katowice 1967 (Zasłużeni Ludzie Śląska, red. Wil-
helm Szewczyk), s. 29–30; zob. Wacława Szel ińska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Kra-
kowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 178.

18 Mieczysław Markowski, Metodologia nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976 
(Dzieje Filozofii Średniowiecznej w Polsce, red. Zdzisław Kuksewicz, 2), s. 36; idem, Logika, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975 (Dzieje Filozofii Średniowiecznej w Polsce, red. Zdzi-
sław Kuksewicz, 1), s. 23, 168–172. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2, 
s. 160–161, pisze o „scholastycznym tryumwiracie”. Zob. Markowski, Burydanizm, s. 129–130, 
181–182; ponadto Stanisław Wielgus, Z badań nad średniowieczem, Lublin 1995, s. 90–91, 97, 
gdzie bogata bibliografia; Henryk Barycz, Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XVI w., Ka-
towice 1935, passim; idem, Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków 
duchowych w przeszłości, Wrocław 1946, s. 38–40; Wacława Szel ińska, Ślązacy na Uniwersytecie 
Krakowskim w XV wieku w świetle ich książek i księgozbiorów, Katowice 1997, s. 37–38; zob. Ryszard 
Gansiniec, Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie się myśli poznawczej 
i literatury polskiego odrodzenia, [w:] Odrodzenie w Polsce, t. 2, s. 166–168.

19 Hieronim Szczegóła, Jan z Głogowa „ozdoba Uniwersytetu Krakowskiego”, Zielona Góra 
1968 (Z Badań nad Przeszłością Ziemi Lubuskiej), passim; idem, Jan Głogowczyk, s. 18–32; zob. Bi-
bliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 2, opr. Roman Pol lak, Warszawa 1965, s. 196–197. 

20 Zwiercan, Jan z Głogowa, s. 450–451.
21 Szeroko Krystyna Krauze-Błachowicz, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, 

Warszawa 2008; eadem, Ioannes Glogoviensis: The Modist Grammarian on the Boundary Between 
the Middle Ages and the Renaissance, „Przegląd Tomistyczny”, 9, 2003, s. 123–139; eadem, Johan-
nes Glogoviensis’ Concept of Construction, „Studies in Logic, Grammar and Rethoric”, 19, 2003, 6, 
s. 31–38.
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ma szczególne znaczenie – astronomii i astrologii22. To spod jego pióra wyszedł 
słynny traktat w obronie astrologii, w którym autor udowadniał, że astrologia nie 
stoi w sprzeczności z zasadami religii chrześcijańskiej23. Śląski uczony jest też au-
torem znakomitej czteroczęściowej Sumy astrologicznej (cz. 1: Wprowadzenie do 
astrologii, cz. 2: O zmianach pogody, cz. 3: O horoskopach i cz. 4: O wyborze dni 
szczęśliwych), będącej wykładnią ówczesnej wiedzy astronomiczno-astrologicz-
nej24. Jan z Głogowa tworzył również prognostyki astrologiczne. Jak podkreślał 
Aleksander Birkenmajer, „Jan z Głogowa był mianowicie pierwszym z krakow-
skich profesorów, którego prognostyki szły pod prasę drukarską”25. Jeden z nich 
przyniósł mu szczególny rozgłos, zapowiadał w nim bowiem nadejście „czarnego 
zakonnika”, niosącego ze sobą zagrożenie dla wiary chrześcijańskiej większe niż 
herezja husycka, w której to przepowiedni dopatrywano się późniejszego wystą-
pienia Marcina Lutra, augustianina noszącego, zgodnie z regułą zakonu, czarny 
habit26. Nie dziwi więc, że Głogowczyk napisał także podręcznik o charakterze 
instruktażowym. Dzieło to (a właściwie dzieła – kolejne wersje tekstu ulegały do-
syć istotnym korektom redakcyjnym), zatytułowane Introductorium astronomie in 
ephemerides, początkowo znane w wersji rękopiśmiennej (pierwszy znany traktat 
pochodzi z roku 1492, kolejne, nieco zmodyfikowane redakcje pochodzą z ok.
1493, 1497 i 149927), w 1514 r., za sprawą Floriana Unglera i Wolfganga Lerna28, 
ukazało się drukiem pod wspomnianym wyżej tytułem29. Był to traktat inspirowany 
tablicami astronomicznymi i kalendarzami Jana Regiomontana, często tytułowany 

22 Markowski, Astronomica, s. 50–79. Szymon Starowolski, Setnik pisarzów polskich albo 
pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, tłum. i komentarz Jerzy Starnawski, 
wstęp Franciszek Bielak, Jerzy Starnawski, Kraków 1970, s. 127, czytamy, że Głogowczyk „pisał 
o wszystkim, co zdawało się dotyczyć filozofii w ścisłym znaczeniu, i wszystko to wyjaśniał swymi 
uwagami”. Zob. Markowski, Repertorium bio-bibliographicum, s. 103–162; idem, Krakowskie 
dzieła astronomiczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej w Padwie jako świa-
dectwo ich recepcji przez naukę włoską, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 29, 1979, 1–2, s. 49–51; 
Polonica w średniowiecznych rękopisach bibliotek monachijskich, oprac. Jerzy Wolny, Mieczysław 
Markowski, Zdzisław Kuksewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 25–26.

23 Jan z  Głogowa, Persuasio brevis quomodo astrologiae studium religioni christianae non 
est adversum, wyd. Małgorzata H. Malewicz, „Studia Mediewistyczne”, 24, 1985, 1, s. 153–175.

24 Markowski, Astronomica, s. 62–67; idem, Repertorium bio-bibliographicum, s. 119–127.
25 Aleksander Birkenmajer, Astrologia krakowska u szczytu swego rozgłosu, „Polski Kalendarz 

Astrologiczny”, 1938, s. 46.
26 Idem, Astronomowie i astrologowie śląscy w wiekach średnich, Katowice 1937, s. 23–26.
27 Markowski, Astronomica, s. 57–62; idem, Krakowskie dzieła, s. 49–50, przyp. 31; por. idem, 

Burydanizm, s. 237, 267, przyp. 188, 189, 190.
28 Od 1513 r. Florian Ungler działał wespół z Wolfgangiem Lernem, dotychczasowym współpra-

cownikiem Jana Hallera. Rozwiązanie spółki prawdopodobnie nastąpiło w 1514 r. Alodia Kawec-
ka-Gryczowa, Lern Wolfgang, [w:] Drukarze dawnej Polski, t. 1, cz. 1, s. 117, 300.

29 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie in ephemerides, Biblioteka Uniwersytetu Ślą-
skiego 16416 II; Birkenmajer, Astronomowie, s. 24, podaje, że Głogowczyk „odznaczał się [...] 
iście niemiecką pracowitością: pisał niezmiernie dużo i pośpiesznie, utwory swoje wielokrotnie 
przerabiał, nadając im nową postać, czasem zgoła odmienną od pierwotnej”. 
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również Interpretatio almanach, w którym autor podjął starania objaśnienia reguł 
obowiązujących podczas korzystania z almanachów Regiomontana właśnie. I choć 
publikacja z roku 1514 nie jest przedrukiem żadnej z wcześniejszych rękopiśmien-
nych wersji, to jednak w znacznym stopniu na nich się opiera30. Jak słusznie za-
uważył Marian Zwiercan, w tym, podobnie zresztą jak w wielu innych, szczęśliwie 
dla potomnych licznie zachowanych dziełach, dostrzec można, „mimo tradycyjnej 
formy scholastycznej, wiele [...] myśli nowych i oryginalnych, zwłaszcza w dzie-
dzinie ówczesnego przyrodoznawstwa”31.

Zainteresowania badawcze szeroko pojmowaną filozofią przyrody, jak również
ich nowatorski jak na owe czasy charakter wyraźnie przebijają z lektury dzieła ślą-
skiego uczonego. Całość wygląda imponująco. Rzucają się w oczy forma i sposób 
ujęcia poszczególnych zagadnień w rozdziały zatytułowane nie capitulum, jak to 
zwykle czyniono, ale differentiae, których u Głogowczyka jest aż 24, o czym zresz-
tą informuje sam autor słowami: „Ut autem huius opusculi processum sit distinc-
tior in 24. differentias tractatulus dividitur in quibus ea docentur que ad scientiam 
stellarum et astrologie disciplinam maxime conferunt et conducunt”32 (aczkolwiek 
informacje podawane na ostatniej karcie w nagłówku sugerują błędnie, że jest ich 
22. Wielokrotnie w tekście mylona jest również kolejność differentiarum). Każda 
z części obfituje w kluczowe dla rozumienia rozważań astronomiczno-astrologicz-
nych kwestie, które wyraźnie sygnalizowane są w pierwszych zdaniach poszcze-
gólnych części. Czytelnik otrzymuje szczegółową wiedzę na temat tzw. godności 
planet33, tj. domów, troistości, oblicz, egzaltacji, term; ponadto charakterystykę 
siedmiu planet i 12 znaków zodiaku, opis aspektów planetarnych34, planet sta-
cjonarnych i retrogradujących35, znaków kardynalnych36 oraz 28 stacji Księżyca, 
w których przebywający Księżyc „variationem aure et mutationem inducit”37. 
W ostatniej z wymienionych kwestii autor powołał się na Johannesa Hispalensi-

30 Birkenmajer, Astrologia, s. 47; Dobrzycki, Markowski, Przypkowski, Historia, t. 1, 
s. 109.

31 Zwiercan, Jan z Głogowa, s. 451.
32 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 3rb–3va.
33 Precyzyjnie określone stopnie zodiaku, w których przebywająca planeta może zyskać najwięk-

szą moc oddziaływania lub też tej mocy być pozbawiona.
34 Koniunkcja to odległość kątowa planet wynosząca 0º, sekstyl – 60º, kwadratura – 90º, trygon 

– 120º, opozycja – 180º. Jarosław Włodarczyk, Astrologia. Historia. Mity. Tajemnice, Warszawa 
2008, s. 22. 

35 Planetę uznawano za stacjonarną wówczas, gdy jej rzutowanie na ekliptykę sprawiało, iż przez 
kilka dni zdawała się nieruchoma (zajmowała tę samą długość ekliptyczną). Miało to miejsce podczas 
zmiany ruchu planety z prostego na wsteczny lub ze wstecznego na prosty. Retrogradacja zaś to ruch 
planet, które pozornie obracają się lub poruszają po orbicie w kierunku przeciwnym niż większość 
ciał w danym układzie orbitalnym. W Układzie Słonecznym ruch wsteczny ma kierunek przeciwny 
względem ruchu Ziemi wokół Słońca, który widziany z północnego bieguna Słońca odbywa się od-
wrotnie do ruchu wskazówek zegara. 

36 Tj. Baran, Rak, Waga i Koziorożec. Moment wejścia Słońca w te znaki oznacza zmianę pory 
roku. Włodarczyk, Astrologia, s. 255.

37 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 21v. 
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sa, zwanego również Janem z Sewilli (ochrzczonego Żyda, jednego z pierwszych 
tłumaczy astronomicznych, astrologicznych i filozoficznych dzieł arabskich uczo-
nych), w opinii którego 11 z owych 28 stacji ma charakter umiarkowany, 11 – wil-
gotny, a pozostałe sześć – suchy38. Co ciekawe, we wstępie rozdziału zaznaczył, 
iż „Indi diviserunt totum circulum signorum in 28 partes quae mansiones Lunae 
dixerunt [...]”, co wyraźnie wskazuje na jego dogłębną znajomość dziejów nauki 
o gwiazdach39. Informacje prezentowane przez Jana z Głogowa dają bardzo wyraź-
ne świadectwo jego zainteresowania astrometeorologią (przypomnijmy, że druga 
część jego Sumy astrologicznej poświęcona jest właśnie prognozowaniu pogody 
na podstawie obserwacji ciał niebieskich) – opisując naturę planet, cechy znaków 
zodiaku, a nawet poszczególnych aspektów, olbrzymi nacisk kładł właśnie na ich 
wpływ na zmiany aury. Z dzieła dowiadujemy się na przykład, że Saturn ogólnie 
powoduje zamglenie i chmury, powietrze czyni zimnym, co ma miejsce szczegól-
nie w znakach ziemi, przede wszystkim w Byku, i przyczynia się do wypiętrzenia 
gęstych chmur, które stale zalegają w powietrzu, natomiast Jowisz ogólnie przynosi 
dobrą pogodę, pobudza północny wiatr, najbardziej wówczas, kiedy konfiguruje
z Merkurym40. Wyszczególniając znaki przynależne czterem żywiołom, pisał m.in.: 
„Znaki wodne to Rak, Skorpion, Ryby. Wiosną i jesienią powodują wilgoć i desz-
cze. Zimą zaś śnieg przynoszą, szczególnie wówczas, gdy dojdzie do konstelacji 
z deszczową planetą”; co do znaków ziemi, czyli Byka, Panny i Koziorożca, uznał, 
iż „generaliter aure frigiditatem adducunt”41.

Jako że umiejętność prognozowania pogody na podstawie obserwacji ciał nie-
bieskich miała olbrzymie znaczenie dla uzależnionego od kaprysów aury społe-

38 Ibidem, k. 21v, gdzie czytamy: „secundum enim Ioannem Hispa. parte 1 in quadripar. 11 sunt 
mansiones temperate,11 humide et 6 sicce”. Chodzi tu zatem o dzieło Quadripartitum, znane również 
pod tytułem Epitome totius astrologie. Zob. Maureen Robinson, The History of Myths Surrounding 
Johannes Hispalensis, „Bulletin of Hispanic Studies”, 80, 2003, 4, s. 443–470; eadem, The Heritage 
of Medieval Errors in the Latin Manuscripts of Johannes Hispalensis (John of Seville), „Al-Qantara”, 
28, 2007, 1, s. 41–71.

39 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 21vb (we wszystkich starodrukach zastoso-
wano numerację stron począwszy od 1r/v, zamiast przyjętego przez wydawców sposobu znakowania 
literowego i liczbowego kolejnych składek). Podział na stacje księżycowe, znane również jako Domy 
Księżyca, to podział lunarnego cyklu na 28 zodiakalnie równych części wynoszących ok. 12º51ʹ25ʹʹ 
łuku (tyle właśnie wynosi 360º podzielone przez 28). Podział ten przypisuje się astrologii indyjskiej, 
przy czym w tamtejszych kręgach wydzielano 27, a nie 28 stacji. Nazewnictwo poszczególnych stacji 
to już dzieło nauki arabskiej. Paul Kunitzsch, Arabische Sternnamen in Europa, Wiesbaden 1959, 
s. 55–56, oraz S. Jim Tester, A History of Western Astrology, Suffolk 1987, s. 117, opowiadają się 
za babilońskim pochodzeniem Stacji Księżyca. O nazewnictwie poszczególnych stacji funkcjonu-
jącym w kręgach kultury łacińskiej por. Joanna Hołda, Urszula Wolańska, Nazwy Stacji Księżyca 
w „Libro della Luna” Alfonsa X Mądrego i ich przekład z języka arabskiego na język polski, [w:] 
Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, red. Jadwiga Pstrusińska, Piotr Stelmaszczyk, Kraków 
2003, s. 63–70; zob. Joanna Hołda, Dwadzieścia osiem księżycowych stacji w stosunku do magicz-
nych operacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 49, 2004, 2, s. 7–31; John North, Historia 
astronomii, tłum. Tadeusz i Tamara Dworak, Katowice 1997, s. 125–126.

40 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 12vb–13ra.
41 Ibidem, k. 14va–b, 15ra.
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czeństwa, Głogowczyk poświęcił tym zagadnieniom osobne differentiae. W części 
trzeciej, zatytułowanej De cognitione portarum et earum apertitionibus in planetis 
et quod per eas significet in aeris mutatione et varietate, przybliżył czytelniko-
wi kwestię szczególnego aspektu zwanego otwarciem bramy42. Powołał się przy 
tym na sztandarowe dzieło Hali Abenragela (Abû l-Hasan ’Alî ibn Abî l-Rijâl), 
muzułmańskiego astrologa z końca X i pierwszej połowy XI w., zatytułowane 
Kitāb al-bāri’ fi ahkām an-nujūm (Praeclarissimus Liber completus in judicis 
astrorum)43, w którym autor wiedzę o tymże aspekcie uznawał za wręcz konieczną 
do poznania zmian pogodowych44. Również w przypadku rozdziału czwartego, 
De parte pluuie, oraz piątego, De stellis nebulosis que aure et diversitatem iuxta 
antiquorum sapientium experientias habet efficere widać powagę, z jaką trakto-
wał zagadnienia meteorologii astrologicznej. Analiza natury gwiazd musiała być 
niezmiernie istotnym elementem tego rodzaju prognoz, skoro dwa inne rozdziały 
(745 i 17) De quindecim stellis prime magnitudinis [...]46 oraz De stellis fixis pre-
zentują położenie tytułowych gwiazd, ich charakterystykę i siłę oddziaływania na 
zmiany pogodowe47. Opisując położenie gwiazd stałych, Głogowczyk wyraźnie 
zaznaczył, że czyni to, opierając się na ustaleniach Jana Regiomontana48. Także 
rozdział 18, zatytułowany wprost De scientia mutatione aure secundum orientali-
tatem et occidentalitatem planetarum stationem et eorum combustionem secundum 
12. signorum zodiaci, podaje bardzo precyzyjne wskazówki dotyczące wieszczenia 
nadchodzących zmian pogody, możemy tu bowiem m.in. przeczytać, iż „Mercurio 

42 Mowa o szczególnych układach ciał niebieskich, aspektach, które mogą zachodzić wyłącznie 
pomiędzy określonymi parami planet (Słońce lub Księżyc aspektują Saturna, Wenus aspektuje Marsa, 
Merkury aspektuje Jowisza) władających opozycyjnymi względem siebie znakami: Księżyc (Rak) 
lub Słońce (Lew) – Saturn (Koziorożec, Wodnik), Merkury (Bliźnięta, Panna) – Jowisz (Strzelec, 
Ryby) oraz Wenus (Byk, Waga) – Mars (Skorpion, Baran). Zob. Piotr Piotrowski, Horoskop pogody 
– zasada i interpretacja, [w:] H.S. Green, Zasady astrometeorologii, tłum. Magdalena Krukowska, 
Warszawa 2013 (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, 2), s. 13. 

43 Grażyna Rosińska, The Origin, Age and Perspectives of the World According to the 15th 
Century Cracow Astronomers, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 47, 2002, 3, s. 8–11. Por. 
Piotrowski, Horoskop, s. 11, przyp. 9; zob. Ali Ibn Abi al-Rijal, De judiciis astrorum, ed. Erhard 
Ratdol t, Augsburg 1485, [dokument elektroniczny] wdl.org/en/item/7387/ (dostęp: 15 VII 2014), 
pars 8, cap. 28, In apariendo portas pro pluuiis aliisque rebus, k. 147a. Zob. Charles E. Butterworth, 
The Introduction of Arabic Philosophy into Europe, Leiden 1994, s. 116–117.

44 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 20va.
45 W druku występuje błąd – dwukrotnie podana jest differentia septima, raz odnosząc się do 

28 stacji Księżyca, drugi raz do 15 najjaśniejszych gwiazd. Zob. Jan z  Głogowa, Introductorium 
astronomie, k. 21vb, 22ra.

46 Przy czym wyraźnie tu zaznacza, iż „verificatio facta est Anno domini 1499”. Zob. ibidem, 
k. 22ra.

47 Gwiazdy stałe to historyczne określenie gwiazd, które zajmowały ósmą sferę (wcześniejsze 
sfery przynależały do znanych wówczas siedmiu planet, włączając w to Słońce i Księżyc) – sferę 
gwiazd stałych – i zdawały się nieruchome. Włodzimierz Zonn, Astronomia z perspektywy czasu, 
Warszawa 1974, s. 43.

48 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 28rb, gdzie czytamy: „Hec sunt stelle veri-
ficate per magistrum Joannem de Monte Regio”.
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in Thauro sub radiis tempestates presignat: occidentalis bonam condicionem rerum 
facit: orientalis humiditates et rores adducit aurein constantia mouet”, czy też „Mer-
curius in Aquario sub radiis niues facit. Occidentalis frigidus et aeris turbationem. 
Orientalis pluuiam, stationarius aeris turbationem”49. 

Należy tu zwrócić uwagę na jeszcze jeden poświęcony problematyce progno-
zowania pogody rozdział (Differentia 12), w którym dokonano analizy wschodów 
i zachodów gwiazd według „autoris Summe Angelicane”50. Ten konkretny rozdział 
został w całości oparty na dziele zatytułowanym Summa Anglicana, a właściwie 
Summa astrologiae judicialis, wydanym po raz pierwszy drukiem w 1489 r., au-
torstwa cieszącego się popularnością i uznaniem XIV-wiecznego angielskiego 
astrologa Johna of Eschenden, znanego również jako Johannes Eschuid, Johan-
nes Aschuidus, Johannes Eschuidus, John Eschuid, John Eschenden, Giovanni 
di Eschenden51. Powołując się na wymienione w tytule dzieło, Jan z Głogowa 
podał bardzo precyzyjnie dane bibliograficzne – distinctio X, capitulum XII – co
pozwala od razu odszukać w źródle interesujący ustęp52. Ale o wiele istotniejsze, 
iż Głogowczyk nie spisał wiernie fragmentu Summae Anglicanae, ale odtworzył 
treść interesującego go rozdziału własnymi słowami, redukując tekst do kwestii 
najistotniejszych dla swoich rozważań.

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem, które poruszył Głogowczyk we Wpro-
wadzeniu do astronomii, były jakże istotne kwestie natury medycznej. Medycyna 
wówczas, o czym należy pamiętać, była ściśle zespolona z astrologią (wielu wy-
bitnych medyków było jednocześnie astrologami, dość wymienić Marcina Króla 
z Żurawicy, fundatora krakowskiej katedry astrologii). Jatromatematyka była spój-
ną dziedziną wiedzy teoretycznej, którą nieustannie doskonalono w praktyce, a tego 
typu podręczniki mogły w tym być nader pomocne. Czytelnik bowiem czerpał 
z lektury dzieła konkretną wiedzę na temat zależności poszczególnych członków 
ludzkiego ciała od władających nimi planet oraz znaków zodiaku, zyskiwał cenne 
wskazówki na temat wyboru odpowiedniej pory na wykonanie najpopularniejszych 
wówczas zabiegów leczniczych – puszczania krwi (Differentiae: 15, 16, 21), ką-
pieli leczniczych oraz stawiania baniek – także uzależnionych od układu ciał nie-
bieskich (Differentia 23). Omawiając naturę planet w kontekście zdrowia/choroby 
człowieka, autor odwoływał się przy tym do autorytetu Klaudiusza Ptolemeusza, 
nazywając go wręcz „omnium sapientium in scientia astrorum princeps”53. Dając 

49 Ibidem, k. 28va, 29va.
50 Ibidem, k. 24va–b.
51 Francis J. Carmody, Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation. 

A Critical Bibliography, Berkeley–Los Angeles 1956, s. 171–172. Johannes Eschuid, Summae angli-
canae de astrologiae pronosticationibus, 1489, [dokument elektroniczny] gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France (dostęp: 15 VII 2014).

52 Johannes Eschuid, Summae anglicanae de astrologiae pronosticationibus, 1489, tractatus I, 
distinctio X, cap. XII: De temperie aeris seu mutatione eius secundum ortus et occasus stellarum 
fixarum, k. 62vab–63ra.

53 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 27rb. Odwołanie do dzieła Ptolemeusza jest 
bardzo precyzyjne: „Ptholemeus Claudius [...] in libro suo Quadriparcium, parte prima, cap. 4, natu-
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szczegółową wykładnię wspomnianej kwestii, dokładnie przedstawił możliwe 
opcje pór wybieranych do dokonywania flebotomii (dał tu również wyjaśnienie
terminu, pisząc za Awicenną: „fleubothomia est evacuatio utilis que multitudinem
humorum evacuat”54), a oceny ich dokonał, uwzględniając ruch Księżyca i jego 
pobyt w 28 stacjach, aspekty planetarne oraz wiek ludzi, którzy mieli być pod-
dawani zabiegowi. Równie precyzyjnie określał porę przyjmowania rozmaitych 
medykamentów, nieco mniej uwagi poświęcił pozostałym zabiegom, tj. kąpielom 
i stawianiu baniek.

W ostatnim, króciutkim rozdziale In temporibus electis ad plantandum et se-
minandum Jan z Głogowa dał wykładnię zasad astrologicznych, których winno 
się przestrzegać, dokonując wyboru dni szczęśliwych z punktu widzenia rolników 
i ogrodników, sugerując, kiedy najlepiej sadzić rośliny i drzewa oraz obsiewać 
rolę.

Dobór takiego katalogu kluczowych kwestii uzależnionych od układu ciał 
niebieskich pokazuje nie tylko hierarchię spraw ważnych dla ówczesnego społe-
czeństwa, ale też, biorąc pod uwagę obszerność przekazywanych informacji – za-
interesowań naukowych autora oraz tego, co dziś nazwalibyśmy „poprawnością 
polityczną”, zamieszczone bowiem w dziele treści mieściły się w zakresie akcepto-
walnej przez Kościół astrologii naturalnej, a więc tej, która nie godziła w dogmaty 
religii chrześcijańskiej55.

Co ciekawe, kluczowym rozdziałem jest dopiero Differentia 13, w całości po-
święcona wyjaśnieniu tego, czym są efemerydy, opisowi ich poszczególnych części 
i wskazówkom, jak zawarte w nich informacje odczytywać i interpretować. Autor 
daje tu mocne świadectwo inspiracji kalendarzem Jana Regiomontana, na którego 
ustalenia powołuje się, tłumacząc kolejność czynności niezbędnych przy właści-

ras septem planetarum pulcre describit”. Zob. Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrábiblos), 
tłum. Grzegorz Muszyński, wstęp Jarosław Włodarczyk, Grzegorz Muszyński, Wrocław 2012, 
ks. 1, rozdz. 4, s. 72–73.

54 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 31vb. Zob. The Canon of Medicine of Avi-
cenna, ed. Oskar Cameron Gruner, New York 1973, s. 501–508. Szeroko na temat Awicenny: Ka-
tarzyna Pachniak, Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę, Warszawa 
2010, passim; Historia nauki arabskiej, red. Roshdi Raashed, Régis Morelon, t. 1: Astronomia 
teoretyczna i stosowana, tłum. Janusz Danecki et al., Warszawa 2000; t. 2: Nauki matematyczne 
i fizyka, tłum. Jolanta Kozłowska, Katarzyna Pachniak, Warszawa 2001; t. 3: Technika, alchemia, 
nauki przyrodnicze i medycyna, tłum. Katarzyna Pachniak, Warszawa 2005; Tomasz Stefaniuk, 
Miejsce Awicenny w historii nauki islamskiej, [w:] Lekarz. Historia i wyzwania zawodu, red. Edward 
Anczyc, Sosnowiec 2010 (Szkice z Nauk o Zdrowiu, 2), s. 42–55. Zob. Awicenna. Abu Ali Ibn Sina, 
red. Ananiasz Zajączkowski, Warszawa 1953, gdzie szeroko na temat oddziaływania Awicenny 
i jego dzieł również na naukę w Polsce.

55 Mieczysław Markowski, Astrologia a wolna wola, „Alma Mater”, 20, 2000, s. 20–22; idem, 
Der Standpunkt der Gelehrten des späten Mittelalters und der Renaissance dem astrologischen De-
terminismus gegenüber, „Studia Mediewistyczne”, 23, 1984, 1, s. 30–31; por. Sylwia Konarska-
-Zimnicka, Astrologia Licita? Astrologia Illicita? The Perception of Astrology at Kraków University 
in the Fifteenth Century, „Culture and Cosmos. A Journal of the History of Astrology and Cultural 
Astronomy”, 15, 2011, 2, s. 65–86.
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wej lekturze efemeryd56. I tak dowiadujemy się, że najpierw trzeba oznaczyć ruch 
planet, następnie poznać tzw. złotą liczbę57, cykl Słońca58, literę niedzieli59, które 
pomocne były przy ustalaniu dat świąt ruchomych, przede wszystkim Wielkano-
cy, dalej zaćmienia Słońca i Księżyca, ale też liczbę dni poszczególnych miesięcy 
(Głogowczyk podkreśla, że żaden miesiąc nie ma więcej dni naturalnych niż 31), 
jak również wzmiankowaną wcześniej charakterystykę planet i znaków zodiaku 
oraz opis aspektów, a to wszystko po to, by „in hoc mundo de mutatione aure et 
temporum in sequentibus explicabitur differentiis”60. Tu również zamieszczone 
zostały ważne dla czytelników informacje o kolejności odczytywania kolumn w ta-
belach, ponadto wykładnia, jak rozumieć zamieszczane tam skróty literowe typu M. 
S. D. A. Głogowczyk tłumaczył, iż „M. et S. latitudinem planetarum designant. M. 
latitudinem meridionalem et S. latitudinem septentrionalem. A. autem et D. ascen-
sionem vel descensionem planetarum in suis circulis manifestant. A. planetam 
ascendentem designat. D. planetam descendentem in suo circulo ostendit”61.

Na wielkie uznanie zasługuje również tzw. podstawa bibliograficzna – dzieła
autorytetów ówczesnego świata nauki, na które nieustannie powołuje się autor In-
troductorium astronomie. Jak uzasadniał Kazimierz Morawski, „Jan z Głogowa, 
jako prawdziwy synkretysta, czerpie z różnych źródeł i różnych szkół swoje wy-
wody”62. Podziw budzi olbrzymia rzetelność badawcza Głogowczyka, który nie 
wahał się powoływać z jednej strony na św. Augustyna, Ojca i Doktora Kościoła, 
z drugiej zaś na słynnego Hermesa Trismegistosa, legendarnego mędrca i maga, 
uważanego za twórcę synkretycznego ruchu filozoficzno-religijnego63. Nie brak tu 
również odniesień do uczonych świata antycznego, dość wymienić Arystotelesa, 
Klaudiusza Ptolemeusza, Hipokratesa oraz Doroteusza (prawdopodobnie chodzi 
o Doroteusza z Sydonu, astrologa z I w. n.e.), ponadto myślicieli arabskich, m.in. 
Messahalla64, Hali Abenragela, Albumasara, Awicenny, jak również znanych przed-

56 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 25ra, 25vb.
57 Złota liczba – numerus aureus – liczby od 1 do 19 oznaczające poszczególne lata z 19-letnie-

go cyklu Mentona, zwanego również księżycowym, gdyż oznacza okres, po którego upływie fazy 
Księżyca ponownie przypadną na te same dni miesiąca. Zob. Chronologia polska, red. Bronisław 
Włodarski, Warszawa 1957, s. 107.

58 Cykl słoneczny, zwany również okręgiem słonecznym – cyclus solaris – to okres 28 lat, po 
upływie których te same dni tygodnia przypadają ponownie na te same dni miesiąca. Zob. ibidem, 
s. 102–103.

59 Litera niedzieli – littera dominicalis – to litera, na którą przypada pierwsza niedziela roku (od 
A do G, gdzie A zawsze dla pierwszego dnia danego roku. Tym samym każda niedziela w roku ma 
zawsze tę samą literę; w przypadku roku przestępnego występują dwie litery niedzieli – jedna od  
1 stycznia do 24 lutego, druga od 25 lutego do końca roku). Ibidem, s. 103–104.

60 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 25ra–25vb.
61 Ibidem, k. 25va–b.
62 Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2, s. 158.
63 Kazimierz Banek, W kręgu Hermesa Trismegistosa. Rozważania na temat genezy mitu i kul-

tu, Warszawa 2013, passim. Na temat hermetyzmu zob. Eugenio Garin, Zodiak życia. Astrologia 
w okresie Renesansu, tłum. Wojciech Jakiel, Warszawa 1992, s. 52–71.

64 Lynn Thorndike, The Latin Translations of Astrological Works by Messahala, „Osiris”, 12, 
1956, 49–72. 
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stawicieli myśli europejskiej, chociażby Alberta Wielkiego, Arnolda de Villa Nova, 
Jana de Sacrobosco, Jana Hispalensisa, Guido Bonattiego, Jana Regiomontana, 
Leopolda z Austrii czy wreszcie odwołań do słynnych Tablic Alfonsyńskich65. 
Bogactwo „cytowań”, cytowań, co warto podkreślić, bardzo fachowych, szczegó-
łowych, zazwyczaj obejmujących nazwisko autora, tytuł i miejsce w tekście, daje 
dowód nie tylko wielkiej erudycji i oczytania autora, ale przede wszystkim wysił-
ku zmierzającego do stworzenia w miarę obiektywnego i prawdziwie naukowego 
dzieła, które spełniałoby oczekiwania przedstawicieli środowisk akademickich, 
a więc ludzi światłych, biegłych w terminologii i zawiłych zagadnieniach astrono-
miczno-astrologicznych. Te same jednak względy, które uczyniły z Introductorium 
astronomie dzieło w pełni zasługujące na miano naukowego, sprawiły, że było ono 
zbyt trudne w odbiorze dla niewykształconego, acz rozmiłowanego „w gwiazdach” 
odbiorcy. Wniosek taki można wysunąć choćby na podstawie faktu, iż dzieło to 
tylko raz, właśnie w 1514 r., zostało opublikowane drukiem. 

Publikacja ta zbiegła się w czasie z publikacją innego, również bardzo ważne-
go Wprowadzenia do astronomii autorstwa Michała Falkenera z Wrocławia (ok. 
1460 – 9 XI 1534)66. Falkener, podobnie jak Jan z Głogowa (i wielu innych wybit-
nych uczonych krakowskich), po okresie studiów na Uniwersytecie Krakowskim 
podjął tu działalność naukową, początkowo jako docent extraneus non de facultate, 
a następnie jako docent etatowy, by w końcu zostać przyjętym w poczet członków 
Kolegium Mniejszego i Większego67. W trakcie swej długoletniej pracy akademic-
kiej intensywnie zajmował się zagadnieniami matematyczno-astronomicznymi; 
w kręgu jego żywych zainteresowań leżała również astrologia. Spod pióra Fal-
kenera wyszło wiele ważnych dla rozwoju nauk astronomiczno-astrologicznych 
dzieł68, w tym jedno cieszące się wyjątkowym uznaniem – podręcznik systema-
tyzujący wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu astrologii pt. 
Introductorium astronomie Cracoviense elucidans almanach, który – jak wskazuje 
tytuł – dodatkowo miał za zadanie uczyć objaśniania almanachów. Podręcznik ten 
cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że po pierwodruku w 1506 r. doczekał się 

65 Jan z Głogowa, Introductorium astronomie, passim. Odwołania te nie dziwią, ponieważ Jan 
z Głogowa wykładał teksty wzmiankowanych autorów, ponadto sam jest autorem dzieł Expositio 
tractatus „De sphaera” Ioannis de Sacro Bosco czy Introductorium in „Tabulas Alphonsinas”, zob. 
Markowski, Astronomica, s. 73–76; na temat wykładów prowadzonych przez Jana z Głogowa zob. 
Szczegóła, Jan Głogowczyk, s. 23–24.

66 Ryszard Palacz, Michael Falkener von Wrocław als Logiker. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Logik in Polen, „Studia Mediewistyczne”, 17, 1977, s. 33–39; idem, Michał Falkener z Wrocławia. 
Stan badań, „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej” Seria A, 6, 
1966, 4, s. 35–91. Henryk Barycz, Falkener Michał, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 
1948, s. 357–358; Krzysztof Bochenek, Michał Falkener z Wrocławia – osoba i dzieło, „Sofia. Pi-
smo Filozofów Krajów Słowiańskich”, 5, 2005, s. 373–383; Markowski, Burydanizm, s. 129–130, 
181–182. 

67 Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis, pars 1: 1487–1563, ed. 
Wacław Wisłocki, Cracoviae 1886, s. 5, 7, 9, 30–32, 34–37, 39, 42, 50, 54.

68 Palacz, Michał Falkener, s. 35–91.
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wznowień w 1507, 1513 i 1517 r.69 Dzieło składało się z 15 tematycznych, nume-
rowanych i każdorazowo adekwatnie do treści tytułowanych rozdziałów, z których 
każdy poruszał ważkie – z punktu widzenia adeptów astrologii oraz czytelników al-
manachów – informacje. Oddając się lekturze dzieła, czytelnik otrzymywał esencję 
bogatej i jakże wówczas cennej wiedzy astronomiczno-astrologicznej (z większym 
naciskiem na astrologiczną). Warto zwrócić uwagę, że wspomniane 15 rozdziałów 
można dodatkowo podzielić na rozdziały mające charakter teoretyczny i te o wła-
ściwościach praktycznych. Rozdziały od pierwszego do siódmego stanowią zbiór 
najważniejszych wiadomości teoretycznych z zakresu astrologii. W kolejnych autor 
opisuje podział i charakterystykę 12 znaków zodiaku (Falkener, cechując znaki, 
przypisywał im władzę nad poszczególnymi ziemiami oraz członkami ludzkimi70), 
następnie naturę każdej z siedmiu planet oraz Głowy i Ogona Smoka – węzłów 
księżycowych, które wówczas traktowane były na równi z planetami71. Niezbędna 
okazywała się także wiedza na temat tzw. godności planet, mającej olbrzymie zna-
czenie dla określenia ich mocy, do których zaliczano: „domus, triplicitates, exal-
tationes, terminos, facies”, czyli wszystko to, co określane jest nazwą „essentiales 
planetarum potestates”72. Do prawidłowej interpretacji almanachów konieczna była 
znajomość tzw. aspektów, ponadto precyzyjnej charakterystyki 12 domów, w któ-
rych goszczą poszczególne ciała niebieskie, przemierzając firmament niebieski,
a wszystkie te informacje Falkener bardzo dokładnie wyłożył w swoim dziele.

Rozdział ósmy (In temporum divisione) natomiast stanowi początek części 
praktycznej, tj. daje wskazówki, jak poszczególne układy ciał niebieskich inter-
pretować. Wykładnią prawidłowej interpretacji treści zawartych w almanachach 
objęto bardzo ważne zagadnienia dotyczące jatromatematyki, ponadto kwestie 
rolniczo-ogrodnicze, dotyczące wyboru właściwej pory wysiewu zbóż i innych 
roślin, ale też sadzenia drzew, czy wreszcie zagadnienia astrometeorologiczne. 
W przedostatnim, czternastym rozdziale, zatytułowanym In operum electione, Fal-
kener dokonał swoistej syntezy przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach 

69 Markowski, Astronomica, s. 126–128. Por. Potkowski, Piśmiennictwo, s. 18; Birkenma-
jer, Astronomowie, s. 27.

70 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie Cracoviense elucidans almanach, 
czyli kompendium wiedzy astrologicznej, tłum. i opr. Sylwia Konarska-Zimnicka, red. i opr. Piotr 
Piotrowski, Warszawa 2014 (Biblioteka PTA, 6), s. 35, gdzie np. czytamy: „Aries. Caput hominis-
que faciem respicit. Ex terris et regionibus Persiam, Britaniam, Galliam, Almaniam atque Poloniam 
possidet Minorem”.

71 Węzły księżycowe to punkty, w których orbita Księżyca przecina płaszczyznę ekliptyki – wiel-
kiego koła na sferze niebieskiej, po którym w ciągu roku pozornie porusza się obserwowane z Ziemi 
Słońce. Kiedy Księżyc znajduje się w pobliżu węzła orbity i równocześnie jest w okolicach nowiu 
lub pełni, wówczas usytuowany jest niemal dokładnie na jednej linii ze Słońcem i Ziemią. To właśnie 
wtedy następuje zaćmienie Słońca lub Księżyca. Linia łącząca oba węzły nosi nazwę linii węzłów. 
Dawniej węzły traktowano jako miejsce zamieszkania legendarnego smoka, który raz na jakiś czas 
usiłuje pożreć Słońce, stąd nazwano je właśnie Głową Smoka – węzeł północny, wstępujący – i Ogo-
nem Smoka – węzeł południowy, zstępujący. Zob. Zonn, Astronomia, s. 59.

72 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 42.
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informacji, podając, jakie układy ciał są najbardziej korzystne, a jakie nie zwiastują 
powodzenia planowanych przedsięwzięć. Przykładowo, „Jovis cum Luna coniunc-
tio. Dies in omni opere fortunata [...]”, bądź też „Saturni cum Luna coniunctio. Dies 
penitus in omni re perniciosa [...]”73. Częścią składową tego rozdziału uczyniono 
również ustęp osobno zatytułowany Luna itidem duodecim signa peragrans effec-
tus cuiusque signi ostendit speciales, w którym skupiono się na analizie wpływów 
Księżyca w zależności od znaku, w którym się znajdował. Tzw. elekcje przez Księ-
życ były bardzo często ważnym wyznacznikiem działania tych, którzy kierowali 
się tego typu wskazówkami, Księżyc bowiem, jako ta – w ówczesnym rozumie-
niu – planeta, która jest najbliżej Ziemi i porusza się najszybciej (w ciągu doby 
przesuwa się o ok. 13°), powodować mógł, jak wierzono, najbardziej dynamiczne 
zmiany. Stąd nierzadko sugerowano się układem poszczególnych ciał niebieskich 
w zestawieniu właśnie z Księżycem, najważniejsze decyzje podejmując w trakcie 
trwania wspomnianej koniunkcji Księżyca z Jowiszem, a więc tzw. królewskiej 
koniunkcji, zwiastującej powodzenie wszystkich przedsięwzięć74. U Falkenera, 
podobnie jak w przypadku dzieła Głogowczyka, jeden ze środkowych rozdziałów 
(rozdział dziesiąty, Vsum et ephemeridis processum exponens) został poświęco-
ny zasadniczym, bardzo praktycznym umiejętnościom korzystania z almanachu. 
Oprócz tych samych danych, które przywoływał Jan z Głogowa, wrocławianin, 
podobnie jak Głogowczyk, dając wykładnię skrótów stosowanych w tego typu 
drukach, podkreślał przy tym, że ustalenia te czyni w szczególności dla almana-
chów „in nostra calculantur Accademia Cracouiensi”75, które charakteryzowały się 
tym, iż zazwyczaj uwzględniano w nich szerokości planet podane w dokładnych 
stopniach i minutach76. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż rozdział jedenasty, zatytułowany De 
fleubotomia et saguinis minutione, Falkener rozpoczął, podobnie jak Głogowczyk, 
słowami zaczerpniętymi od Awicenny, pisząc: „Phleubotomia, vt inquit Auicenna, 
vniuersalis est humorum euacuatio eorundem multitudinem euacuans [...]”77. Bez 
wątpienia świadczy to nie tylko o uznaniu dla dzieła arabskiego uczonego, lecz tak-
że o jego znaczeniu dla rozwoju ówczesnej nauki, ponadto o „oczytaniu” mistrzów 
ze Śląska i znajomości obowiązującej wówczas literatury naukowej. W kolejnym, 
dwunastym rozdziale mistrz z Wrocławia, prócz ważnych wskazówek medycznych, 

73 Ibidem, s. 59.
74 Widać tu wyraźnie wpływ lektury popularnej wówczas pracy: Albumasar, De magnis con-

iunctionibus, ed. Charles Burnet t, Keiji Yamamoto, Leiden 2000.
75 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 52, gdzie czytamy: „S. A. 

Quidem septentrionalem ascendentem. S. D. Septentrionalem descendentem representant. M. D. 
Meridianum descendentem”.

76 Wykaz krakowskich almanachów i efemeryd przedstawił Markowski, Astronomica, pas-
sim.

77 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 52.
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78 Halina Kotulska-Skul imowska, Początki i rozwój fizjoterapii, [w:] Historia medycyny, 
red. Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1988, s. 225–231.

79 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 61.
80 Ibidem, s. 33.
81 Ibidem, s. 44, 52. 

uwzględnił informacje dotyczące kąpieli i stawiania baniek, zabiegów medycznych 
powszechnie wówczas stosowanych ze względu na swoją skuteczność78.

Ostatni rozdział został poświęcony zmianom aury. Już w pierwszym zdaniu Fal-
kener podkreślił, że wszelkie zmiany pogody można przewidzieć na podstawie ob-
serwacji ruchu Księżyca, jego położenia względem gwiazd stałych, aspektów planet 
między sobą, wykorzystując przy tym wiedzę na temat natury planet i znaków 
zodiaku, a to dlatego, że jeśli przykładowo w którymkolwiek znaku deszczowym 
(Rak, Skorpion, Ryby) dostrzeżemy planetę podobnej natury (Wenus, Księżyc, 
Mars, Merkury), wówczas możemy prognozować deszczową pogodę79. 

 Podręcznik ten był więc wykładnią czytania i interpretowania prognostyków, 
druków aktualizowanych rokrocznie; był też swoistym kompendium wiedzy astro-
nomiczno-astrologicznej, dostarczającym podstawowych informacji pod dalszą, 
pogłębioną naukę o ciałach niebieskich. Zwięzła forma, czytelna treść, bardzo 
wyważone proporcje kolejnych rozdziałów, pomocne zestawienia tabelaryczne, 
zestawienia, co należy podkreślić, przejrzyste i zrozumiałe nawet dla niemającego 
wyższego wykształcenia czytelnika, mogły zachęcić do lektury nie tylko studen-
tów astronomii czy astrologii, ale także mniej wyrobionego odbiorcę, dla którego 
prognozy dotyczące pogody czy też sugestie natury gospodarczej były równie 
ważne (a czasem ważniejsze) od wskazówek dotyczących układania horoskopów. 
Można nawet uznać, że podręcznik miał charakter popularnonaukowy, a nie, jak 
w przypadku dzieła Głogowczyka, stricte naukowy. O jego popularyzatorskim 
charakterze świadczy również znaczne ograniczenie tzw. aparatu pomocniczego 
dzieła naukowego, a więc nie tylko wspomnianych tabel i wykresów, ale również 
tak ważnych w pracy o charakterze naukowym cytowań. Falkener bowiem, choć 
w samej treści wielokrotnie daje świadectwo znajomości ówcześnie znanych i po-
ważanych dzieł, dość wymienić Alkabitiusa czy Albumasara, to jednak w tekście 
powołuje się tylko na Cycerona, Dionizego Areopagitę, którego nazywa nawet 
„philosophum celeberrimum et in arte syderum eruditissimum”80, ponadto Klau-
diusza Ptolemeusza oraz Awicennę, a i te przywołania mają zdawkowy charakter, 
ograniczający się do wymienienia imienia myśliciela bez podania tytułu przywo-
ływanego dzieła, nie mówiąc już o lokalizacji treści w tekście81. Niemniej jednak 
w żadnym stopniu nie umniejszało to na początku XVI w., jak również obecnie, 
znaczenia dzieła, które, co trzeba mocno podkreślić, cieszyło się wśród ówczesnego 
społeczeństwa olbrzymim zainteresowaniem! 

I to właśnie wszystkie wymienione powyżej walory wpłynęły na tę szczególną 
popularność, czego, jak się wydaje, nie można, przynajmniej w tak dużym stop-
niu, powiedzieć o dziele Głogowczyka. Jego Introductorium astronomie, aczkol-



 Wkład Ślązaków w rozwój krakowskiej szkoły astrologicznej na przełomie XV i XVI w. 41

82 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 34r. Władysław Seńko, Charakterystyka 
albertyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku, [w:] Z dziejów filozofii na Uniwersytecie 
Krakowskim w XV w., red. Zdzisław Kuksewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1965, s. 
200, zauważa, że Głogowczyk w wielu swoich tekstach podkreślał, iż adresatami ich są głównie 
początkujący scholarzy, a nie „świadomi rzeczy filozofowie”. 

83 Kwestie terminologiczne analizuje Krystyna Kossakowska-Jarosz, Kalendarz. Spory ter-
minologiczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opo-
lu. Zeszyty Naukowe. Filologia Polska”, 33, 1993, s. 129–135; zob. Encyklopedia wiedzy o książce, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, szp. 36–37, 1087–1092, 1968–1970; Józef Seruga, Krakowskie 
kalendarze XVI wieku, Kraków 1913, s. 6. Zob. również Maciej Janik, Kalendariografia polska od 
XVI–XVIII wieku. Próba typologii, [w:] Kalendarze staropolskie, red. Iwona Dacka-Górzyńska, 
Joanna Partyka, Warszawa 2013, s. 9–52.

wiek również przeznaczone dla szerszego (choć bez wątpienia wyedukowanego) 
kręgu odbiorców, nie cieszyło się tak wielkim rozgłosem z powodu przesycenia 
treściami niezbyt czytelnymi dla przeciętnego odbiorcy. Nagromadzenie danych 
zestawionych w licznych tabelach uczonym ułatwiało, mniej światłym jednak bez 
wątpienia mogło utrudniać odbiór treści obfitującej dodatkowo w specjalistyczne, 
niewątpliwie nie dla wszystkich zrozumiałe terminy. Introductorium astronomie 
Jana z Głogowa zawiera również wiele wątków filozoficznych, które przydawały
publikacji powagi i czyniły z niej dzieło bardziej wysublimowane. Nie bez zna-
czenia jest również układ treści w dwóch kolumnach, niesprzyjający płynności 
pozyskiwania informacji. Bez wątpienia podręcznik ten mógł stanowić, i zapewne 
stanowił, cenne źródło informacji dla studentów Wydziału Sztuk Wyzwolonych 
krakowskiej wszechnicy, tym bardziej, że głównym zamiarem autora było ułatwie-
nie korzystania z prognostyku Jana Regiomontana, uczonego, którego dzieła były 
wykładane i komentowane przez mistrzów krakowskich (również Głogowczyka) 
podczas zajęć dydaktycznych z żakami. Zresztą sam autor w tekście wyraźnie pod-
kreślił: „Hec Almanach interpretatio est ad laudem dei et iuniorum erudicionem”82. 
Jednakże należy zauważyć, że pojawia się tu niezgodność terminologiczna – w ty-
tule bowiem wyraźnie zaznaczono, iż dzieło ma być pomocne w interpretowaniu 
efemeryd, podczas gdy w powyższym zdaniu – w interpretowaniu almanachów. 
Podobnie z dziełem Falkenera, gdzie w tytule widnieje przeznaczenie: „elucidans 
almanach”. Niewątpliwie obydwu autorom, co można wywnioskować z zawarto-
ści rozdziałów poświęconych budowie i treści poszczególnych kolumn efemeryd-
-almanachów, chodziło właśnie o efemerydy – tabelaryczne zestawienia danych 
astronomiczno-astrologicznych (almanachy miały bardziej opisowy charakter)83; 
tezę tę zdaje się potwierdzać wzorowanie się Głogowczyka na efemerydach Jana 
Regimontana, ponadto przytaczanie przez niego szczegółowych danych liczbo-
wych, będących stałym elementem efemeryd.

Dużo bardziej ogólne założenie przyświecało Falkenerowi, co przełożyło się na 
treść i formę traktatu. Od razu można zauważyć różnicę w zawartości poszczegól-
nych tabel, które u Głogowczyka, jak wspominałam, przesycone są astronomicz-
nymi danymi liczbowymi, u Michała Falkenera zaś dozują informacje od najprost-
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84 Paul Choisnard, Św. Tomasz z Akwinu i astrologia, tłum. Stanisław Kostka, Warszawa 
1939, passim; Marcin Karas, Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu, 
Kraków 2007, passim; zob. Michał Zembrzuski, List o korzystaniu z wyroków gwiazd (De iudiciis 
astrorum) św. Tomasza z Akwinu, [w:] Opera Philosophorum Medii Aevi Textus et Studia, t. 9, fasc. 
1: Tomasz z Akwinu – Opuscula, red. Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski, Warszawa 2011, s. 
79–81; idem, Czy według Tomasza z Akwinu można korzystać z wyroków gwiazd?, [w:] Przyrodo-
znawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, red. Jacek Meller, Adam Świe-
żyński, Warszawa 2010, s. 29–46.

85 Mieczysław Markowski, Bóg a determinizm kosmiczny w polskich dziełach astrologicznych 
doby przedkopernikańskiej, „Studia Warmińskie”, 27, 1990, s. 125–126; por. Paolo Zambell i, Mit 
hermetyzmu i aktualna debata historiograficzna, tłum. Paweł Bravo, Warszawa 1994, s. 21.

86 Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, 
filozofii przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, tłum. Anna Kryczyńska, Kraków 2009, s. 25–35; 
por. Zbigniew Libera, Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała, Tarnów 1997, passim; Mie-
czysław Markowski, Człowiek wobec wpływu ciał niebieskich w okresie przedkopernikańskim, [w:] 
Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. Wojciech Iwańczak, 
Krzysztof Bracha, Warszawa 2000, s. 124.

szych, jak choćby wyjaśnienia symboli planet i znaków zodiaku pojawiających się 
w tekście (czego u Głogowczyka w ogóle nie ma), na tabeli prezentującej godziny 
planetarne nocne i dzienne kończąc. Różnicę widać również w liczbie prezento-
wanych rozdziałów – 24 i 15, co przełożyło się na objętość dzieła (Introductorium 
astronomie Głogowczyka liczy 34 karty, podczas gdy Introductorium astronomie 
Falkenera 22 karty). Niewątpliwie różnice w liczbie rozdziałów wynikają m.in. 
z faktu, że Głogowczyk uwzględnił więcej szczegółowych kwestii, które pominął 
jego przyjaciel, dość wymienić bardzo ważne rozdziały dotyczące astrometeoro-
logii, których łącznie jest aż siedem – Falkener zagadnieniom tym poświęcił tylko 
jeden rozdział De mutatione aure (choć mniej lub bardziej obszerne wzmianki 
odnajdujemy przy okazji innych kwestii omawianych w poszczególnych rozdzia-
łach). 

Jednakże obydwa dzieła mają jeszcze jeden, niezwykle istotny wspólny mia-
nownik – łączy je dystans wobec krytykowanej przez Kościół astrologii określanej 
mianem zabobonnej, której celem (jednym z wielu) była interpretacja horoskopu 
urodzeniowego czy horarnego (pytaniowego). Śląscy uczeni pozostali w tej kwestii 
całkowicie wierni chrześcijańskiej wizji astrologii, której filozoficzne uzasadnie-
nie przedstawił w drugiej połowie XIII w. św. Tomasz84. W świetle tej koncepcji 
dopuszczalna była jedynie astrologia naturalis, a więc astrologia przyrodnicza, 
która zakładała, że wpływ ciał niebieskich ogranicza się jedynie do sfery zjawisk 
fizyczno-przyrodniczych, materialnych, cielesnych, nie mając mocy oddziaływa-
nia na tzw. sferę ducha85. Akceptowalną formą tak pojmowanej astrologii były 
przede wszystkim astrometeorologia oraz jatromatematyka, dopuszczające, zgod-
nie z koncepcją makro- i mikrokosmosu, oddziaływanie elementów świata gwiazd 
i planet na materię ziemską, a więc i organizm ludzki86. Obydwaj ponadto starali 
się podkreślić rolę Boga jako Stwórcy wszystkich ciał niebieskich, które są Mu 
podporządkowane, a tym samym znaleźć uzasadnienie dla przekazywanych przez 
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87 Jan z  Głogowa, Introductorium astronomie, k. 2rb.
88 Michał Falkener z Wrocławia, Introductorium astronomie, s. 123.

siebie treści, które, co wyraźnie akcentowali obydwaj Ślązacy – były zgodne z wy-
tycznymi religii chrześcijańskiej. Jan z Głogowa stwierdzał, że to Bóg stworzył 
niebo i gwiazdy i dał im siłę oddziaływania na ziemię; a skoro Bóg kieruje ciałami 
niebieskimi, zatem to On wpływa na wydarzenia na ziemi87. Michał Falkener na-
tomiast, kończąc swój traktat, napisał, iż dzięki temu, że porusza on tylko wybrane 
zagadnienia, „umysł czytających do większych i znakomitszych [rzeczy] będzie 
mógł być rozpalony i poprowadzony, jak Bóg sam najwyższy, wszystkich rzeczy 
Stwórca na wieki wieków błogosławiony”88.

Należy zatem uznać, że obydwa dzieła mistrzów, którzy wywodzili się ze 
Śląska, stanowią niezmiernie istotny element jakże bogatej spuścizny naukowej 
przełomu XV i XVI stulecia, okresu tak bardzo ważnego z punktu widzenia roz-
woju tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-astrologicznej (z wyraźną przewa-
gą astrologii). Obydwaj uczeni, aktywni również na innych polach badawczych, 
w znacznym stopniu przyczynili się do rozsławienia Almae Matris Cracoviensis 
w ówczesnej Europie, spopularyzowali naukę o gwiazdach i pozostawili współcześ-
nie żyjącym badaczom przeszłości olbrzymią spuściznę, której zgłębienie pozwoli 
w pełni ukazać, a przede wszystkim zrozumieć fenomen astrologii w omawianym 
okresie. 
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SILESIAN CONTRIBUTORS TO THE DEVELOPMENT  
OF THE ASTROLOGICAL SCHOOL OF CRACOW AT THE TURN  

OF THE 16TH CENTURY. INTRODUCTIONS TO ASTRONOMY  
BY JOHN OF GŁOGÓW AND MICHAEL FALKENER OF WROCŁAW

In the 15th century the University of Cracow gained fame due to two faculties, the Astronomi-
cal, created by the Stobner, and Astrological, which was founded by Martin Król of Żurawica. The 
Astrology faculty was the first of its kind in Europe. The future adepts of the science of the stars
could learn not only from the renowned ancient and medieval scholars, such as Aristotle, Claudius 
Ptolemy or John Regiomontanus, but also could further the knowledge gained from studying at the 
University by learning from the textbooks of the Masters of Cracow. Said textbooks were usually 
titled Introductorium astronomie, Introductorium astrologie or Usus almanach and were a type of 
script, which systematised the basics of astronomical and astrological knowledge. The distinct nature 
of these works can be traced through two, fortunately extant, old texts, which are titled Introducto-
rium astronomie and were written in Cracow by prominent scholars from Silesia, John of Głogów 
and Michael Falkener of Wrocław. Said scholars furthered the growth of Cracowian Academy of 
Astrology and Astronomy at the turn of the 16th century with their works.

Translated by Maciej Zińczuk
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DER BEITRAG DER SCHLESIER ZUR ENTWICKLUNG  
DER KRAKAUER ASTROLOGISCHEN SCHULE  

AN DER WENDE DES 15. UND 16. JAHRHUNDERTS. 
DIE EINFÜHRUNGEN IN DIE ASTRONOMIE JOHANNES’ VON GLOGAU  

UND MICHAEL FALKENERS AUS BRESLAU

Zwei Lehrstühle, der für Astronomie, der dank der Stobnerschen Stiftung entstanden war, und 
der für Astrologie, der von Martin Król von Żurawica gegründet worden war, machten im 15. Jahr-
hundert die Universität Krakau weltbekannt. Der Lehrstuhl für Astrologie war der erste seiner Art im 
damaligen Europa. Die Adepten der Wissenschaft von den Gestirnen bildeten sich hier weiter, indem 
sie nicht nur hervorragende Werke antiker und mittelalterlicher Autoren wie Aristoteles, Claudius 
Ptolemäus oder Johannes Regiomontanus studieren, sondern auch die Lehrbücher ihrer Krakauer 
Meister benutzen konnten. Diese Lehrbücher, die u.a. solche Titel wie Introductorium astronomie, 
Introductorium astrologie oder Usus almanach trugen, waren in gewisser Hinsicht Vorlesungsskrip-
te, die die Grundlagen des astronomisch-astrologischen Wissens systematisierten. Die Besonderheit 
solcher Werke kann am Beispiel zweier erhaltener Drucke, die den Titel Introductorium astronomie 
tragen, nachverfolgt werden. Sie wurden von zwei aus Schlesien stammenden Krakauer Gelehrten 
– Johann von Glogau und Michael Falkener aus Breslau – verfasst. Beide Gelehrten haben mit ihren 
Werken einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Krakauer astronomisch-astrologischen 
Schule an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert geleistet.
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