
MACIEJ Z KOBYLINA 
(ok. 1425—1492)



aciej z Kobylina pełnił w semestrze zimowym 1491/92 urząd rektora. 
W tym czasie wpisał się do metryki studentów Wydziału Artium Uniwer
sytetu Krakowskiego jego najbardziej znany wychowanek Mikołaj Koper
nik. Maciej z Kobylina był już wówczas starym człowiekiem. Urodził się 

najprawdopodobniej około 1425 r., jak na to wskazuje jego wpis do metryki studen
tów sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego. Studentem krakowskim został 
w 1441 r., płacąc pełne wpisowe. Był synem Andrzeja mieszczanina olkuskiego. Oj
ciec Macieja był w 1430 r. rajcą miejskim w Olkuszu. Była to zamożna rodzina zwią
zana z górnictwem olkuskim. Maciej z Kobylina miał starszego brata Stanisława, któ
ry w latach 1456—1466 był plebanem w Olkuszu, a w 1489 r. był rektorem Uniwer
sytetu Krakowskiego, drugi brat, Sylwester, był od 1454 obywatelem Krakowa. Maciej 
z Kobylina w 1444 r. za dziekanatu Jana z Raciborska uzyskał stopień bakałarza ar
tium. Kolejny stopień naukowy, czyli magisterium sztuk wyzwolonych, uzyskał 
w 1449 r. Po zakończeniu studiów filozoficznych rozpoczął pracę nauczycielską w szko
le katedralnej na Wawelu. Na rękopisach Komentarza Jana z Dąbrówki do Kroniki 
Wincentego Kadłubka zachowały się jego notatki wskazujące, że uczniom szkoły ka
tedralnej na Wawelu wykładał dzieje Polski na podstawie tego dzieła. Maciej z Koby
lina nauczał także na początku lat pięćdziesiątych w szkole parafialnej przy kościele 
Mariackim w Krakowie. Od 1452 r. wykładał na Wydziale Sztuk Wyzwolonych logi
kę. Zapewne na początku lat sześćdziesiątych rozpoczął studia teologiczne. Bakalau- 
reat teologii uzyskał około 1465 r., ponieważ wówczas powierzono mu wykłady kur- 
soryczne Biblii. W 1471 r. uzyskał licencjat teologii, a w roku następnym swoje studia 
uwieńczył doktoratem teologii. Mimo prowadzenia wykładów na Wydziale Teolo
gicznym i uzyskania stopnia doktora teologii Maciej z Kobylina był profesorem na 
Wydziale Sztuk Wyzwolonych. W latach 1456, 1464, 1471/72 oraz 1484 sprawował 
urząd dziekana Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Najprawdopodobniej Maciej z Koby
lina wykładał jako profesor zarówno na Wydziale Teologicznym, jak i Sztuk Wyzwo
lonych. Był człowiekiem bardzo aktywnym. W 1460 r. był członkiem komisji uniwer
syteckiej, która pod kierownictwem Piotra Gaszowca zamierzała przeprowadzić zmiany 
w statucie Akademii Krakowskiej. W 1477 r. został wybrany na semestr letni rekto
rem Uniwersytetu. Był wówczas dziekanem kolegiaty św. Floriana. Jesienią 1477 r. 
wybrano go ponownie rektorem na semestr zimowy 1477/78. W 1480 r., jako były 
rektor i jeden z najbardziej doświadczonych profesorów, wszedł w skład komisji ma
jącej przeprowadzić reformę nauczania i sposobu finansowania Wydziału Sztuk Wy
zwolonych. W 1484 r. został ponownie wybrany rektorem, najpierw na semestr letni, 
a następnie na zimowy'. W czasie pełnienia urzędu rektora przez Macieja z Kobylina 
przeprowadzono rozbudowę Collegium Maius. O znaczeniu i poważaniu, jakim cie
szył się Maciej z Kobylina i Uniwersytet prowadzony przez niego, świadczy fakt, że 
po wyborze Innocentego VIII na Stolicę Apostolską zawiadomiono o tym rektora 
Uniwersytetu Krakowskiego z prośbami o modlitwę za szczęśliwy pontyfikat. Maciej 
z Kobylina w 1488 r. został ponownie wybrany rektorem zarówno na półrocze letnie 
1488 r., jak i zimowe 1488/89. Na urzędzie rektora w 1489 r. zastąpił go jego brat
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Stanisław. W czasie pełnienia urzędu rektora Stanisław z Kobylina zmarł, a wówczas 
na stanowisko to w końcu lipca 1489 r. ponownie powołano jego młodszego brata 
Macieja.

W 1488 r. za rektorstwa Macieja z Kobylina została uregulowana sprawa związa
na ze studiami cystersów na krakowskiej uczelni. Postanowiono wówczas, że cystersi 
będą mieszkać w Bursie Jerozolimskiej w osobnym skrzydle. W 1490 r. Maciej z Ko
bylina został na semestr letni wybrany rektorem po raz ósmy. Ostatni raz rektorem 
wybrano go na semestr zimowy 1491/92. Wówczas to, jak wspomniano, do albumu 
studentów Wydziału Filozoficznego wpisał się Nicolaus Nicolai de Thorunia, czyli 
Mikołaj Kopernik.

Pełniąc ostatni raz urząd rektora, był już tylko profesorem teologii można rzec 
tytularnym, ponieważ 14 stycznia 1491 poprosił o zwolnienie go z obowiązku wy
kładania na Wydziale Teologii ze względu na podeszły wiek. Został wówczas wykła
dowcą zwyczajnym na Wydziale Teologii. Maciej z Kobylina sprawował w latach 
1490—1492 urząd podkanclerzego Uniwersytetu Krakowskiego. Zatem jako rektor 
i zastępca biskupa miał wielki wpływ na kierunek, w którym zmierzał Uniwersytet 
pod względem programowym, a także na jego umacnianie się materialne.

Ostatnie dwie dekady XV w., w czasie których Maciej z Kobylina był aż dziewię- 
ciokrotnie rektorem Uniwersytetu Krakowskiego, były początkiem największej jego 
świetności. Wyrazem tego był szybki rozwój krakowskiej szkoły astronomicznej oraz 
propagowania idei renesansowych. Przekładało się to na dużą frekwencję studentów 
zarówno polskich, jak i zagranicznych, szczególnie ze Śląska i Węgier.

Maciej z Kobylina cieszył się dużym poważaniem wśród kolegów uniwersytec
kich. Starał się wzmocnić władzę rektorską w zakresie sądownictwa, by zdyscyplino
wać zarówno studentów, jak i wykładowców uniwersyteckich. Był również egzekuto
rem ich testamentów, w tym Stanisława z Fleszowa i Macieja z Sąspowa w 1473 r. 
Jednakże miał z kolegami uniwersyteckimi także zatargi. W 1475 r. Jan ze Słupczy 
pośredniczył w sporze między nim a Maciejem z Szydłowa. W karierze duchownej 
nie osiągnął tak wielkich sukcesów jak w uniwersyteckiej. Od 1474 r. był altarzystą 
Bożego Ciała w kościele parafialnym w Olkuszu z prezenty swojego brata Stanisła
wa. Przed 1474 r. został kanonikiem kolegiaty św. Floriana na Kleparzu, a następnie 
przez długie lata był jej dziekanem. Maciej z Kobylina był benefaktorem Uniwersyte
tu. W 1490 r. ufundował altarię Bożego Ciała w kolegiacie św. Floriana z przeznacze
niem dla wykładowców uniwersyteckich. W swoim testamencie zapisał dla Uniwer
sytetu środki, z których w 1492 r. ufundowano altarię i kolegiaturę św. Donata w ko
ściele akademickim św. Anny dla Collegium Minus. Po reformie Collegium Minus na 
początku XVI w. kolegiatura ta została nazwana „Kobylińską” i była pierwszą w tym 
kolegium.

Jego, zapewne duża, biblioteka uległa rozproszeniu. Jej część, tj. 13 rękopisów 
i 6 inkunabułów, jest przechowywana w Bibliotece Jagiellońskiej. Pojedyncze egzem
plarze z notatkami własnościowymi Macieja z Kobylina znajdują się także w innych 
bibliotekach. Maciej z Kobylina zmarł przed 3 lipca 1492.



54 Zdzisław Pietrzyk

BIBLIOGRAFIA

[1] M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego wiatach 1397—1525, Kraków
1996, s. 183—184.

[2] W. Szelińska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław
1966, s. 96—101 i in.

[3] J. Zathey, Maciej z Kobylina, PSB XIX, 1974, s. 19—20.

Zdzisław Pietrzyk


	MACIEJ Z KOBYLINA (ok. 1425—1492)


