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arcin Bylica z Olkusza był przede wszystkim najsławniejszym astrologiem 
w drugiej połowie XV w. Pochodził z mieszczańskiej rodziny olkuskiej. 
Jego ojciec Jan był w Olkuszu rurmistrzem, czyli osobą odpowiedzialną 
za miejskie wodociągi. Zamożna rodzina, z której pochodził, wydała kil

ku magistrów i bakałarzy studiujących w Krakowskim Uniwersytecie. Martinus Jo
hannis Rurmystrz de Ilkusz został wpisany do księgi studentów Wydziału Filozoficz
nego Uniwersytetu Krakowskiego w semestrze zimowym 1452/53. Z pozycji wpisu, 
który znajduje się pod koniec semestru, można wnosić, że studentem krakowskim 
został na początku 1453 r. Bakalaureat sztuk wyzwolonych zdobył w 1456 r., kiedy 
dziekanem Wydziału Filozoficznego był jego ziomek, Jan z Olkusza. Na magistra 
filozofii został promowany w styczniu 1459 r. W czasie studiów filozoficznych był 
wykładowcą przedmiotów astronomicznych. Był najprawdopodobniej uczniem An
drzeja Grzymały z Poznania lub Marcina Króla z Zórawicy. Po zakończeniu studiów 
filozoficznych Marcin Bylica wykładał krótko na Wydziale Artium. Na początku lat 
sześćdziesiątych wyjechał na dalsze nauki do Włoch, najprawdopodobniej w 1461 r. 
znalazł się w Padwie. Studiował zapewne później w Bolonii, gdzie w lecie 1463 r. 
powierzono mu wykłady z astronomii. Obowiązki wykładowcy na Uniwersytecie 
w Bolonii pełnił niezbyt długo, najpewniej tyko przez jeden rok. W sierpniu 1464 r. 
był już w Rzymie, gdzie otrzymał funkcję nadwornego astrologa jednego z kardyna
łów, biorąccgo udział w konklawe po śmierci papieża Piusa II. Być może był astrolo
giem kardynała Piotra Barbo, który został wówczas wybrany papieżem i przyjął imię 
Pawła II. Najprawdopodobniej posiadał już wówczas stopnie doktora teologii i dok
tora medycyny. Doktorem medycyny mógł być już przed 1472 r., o czym świadczy 
zapiska pozostawiona na rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej (rkps sygn. 597). 

W czasie pobytu w Rzymie spotkał się z Janem Regiomontanem, sławnym póź
niej astronomem i astrologiem niemieckim, z którym wymieniał poglądy na tematy 
astronomiczne. Efektem tych rozmów było dzieło Regiomontana — napisane w for
mie dialogu między Marcinem z Krakowa i Janem z Wiednia — pt. Disputationes In
ter Viennensem et Cracorviensem super Cremonensis in „Planetarum theoricas” deliramen- 
ta. Stanowi ono podsumowanie poglądów szkół astronomicznych krakowskiej i wie
deńskiej. Dyskutanci zgodzili się, że część danych zawartych w dziele Gerarda 
z Sabbionicty Th eoria planetarum jest błędna, niezgodna z ustaleniami Euklidesa, oraz 
uznali, że nowe opracowanie dotyczące teoretyki planet Georga Peuerbacha jest słusz
ne. Doszli też do wniosku, że istnieje potrzeba nowego opracowania tablic astrono
micznych. 

Rzymska rozmowa Marcina Bylicy z Regiomontanem miała miejsce 28 sierp
nia 1464. Bylica był w Rzymie jeszcze do wiosny 1465 r. W Rzymie przebywało 
wówczas także poselstwo króla węgierskiego do papieża w sprawie zezwolenia na 
utworzenie uniwersytetu w Preszburgu (Bratysława). Po uzyskaniu papieskiej zgo
dy (19 maja 1465) na otworzenie uniwersytetu, zwanego później Akademią Istro- 
politańską, obaj astrolodzy, Bylica i Regiomontanus, zostali zaproszeni jako profe
sorowie do pracy w nowo powstającej uczelni. Marcin Bylica wraz z Janem Regio- 
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montanem uczestniczyli w czerwcu 1467 r. w uroczystej inauguracji Uniwersytetu 
w Bratysławie.

Wydaje się jednak, że obaj astrolodzy częściej przebywali na dworach możno- 
władców węgierskich niż w murach uniwersyteckich. Bylica w 1467 r. przebywał na 
dworze prymasa Węgier Jana Viteza w Ostrzyhomiu. Pomagał Regiomontanie w ukła
daniu tablic astrologicznych w odniesieniu do południka ostrzyhomskiego — Tabulae 
directionum profectionumque. Praca ta, mimo że przeznaczona była do celów astrolo
gicznych, jest cennym dziełem z zakresu trygonometrii sferycznej. W 1468 r. Marcin 
Bylica przebywał na dworze wielmoży węgierskiego Jana z Rozgona. Stoczył wów
czas dysputę astrologiczną ze swoim byłym uczniem Janem Sterczem ze Śląska. Przed
miotem sporu była trafność postawionego horoskopu. Marcin Bylica z dysputy tej 
wyszedł zwycięsko, co przysporzyło mu chwały i poważania.

Po śmierci Jana Viteza w 1472 r. Akademia Istropolitana upadła. Bylica pozostał 
jednak na Węgrzech pod opieką monarchy węgierskiego Macieja Korwina w charak
terze nadwornego astrologa. Wraz z uznaniem węgierskich wielmożów, a później także 
i węgierskiego monarchy, Marcin Bylica otrzymywał bogate beneficja. W 1468 r. był 
tytułowany archidiakonem w Zagrzebiu, a w 1472 plebanem w Budzie. Od 1472 r., 
po śmierci Jana Dąbrówki, w wyniku starań króla Macieja Korwina objął kustodię 
w kapitule kolegiackiej w Kielcach.

W okresie profesury w Bratysławie w 1468 i 1472 r. powstały dwie większe jego 
prace dotyczące komet oraz kilka prognostyków. Obserwacja wielkiej komety, która 
pojawiła się na niebie w styczniu 1472 r., pozwoliła Marcinowi Bylicy poczynić usta
lenia astronomiczne, wykorzystane do określenia szerokości geograficznej niektórych 
miast węgierskich. Jako nadworny astrolog króla Macieja Korwina Bylica odbywał 
w jego orszaku podróże, w tym udawał się na wyprawy wojenne. Po 1476 r., kiedy to 
utworzono w Budzie Uniwersytet, objął obowiązki profesora teologii, od 1483 r. był 
tytułowany doktorem teologii, a od 1487 r. profesorem teologii.

W historiografii węgierskiej Marcin Bylica występuje jako osoba, która przyczy
niła się do ożywienia prądów intelektualnych i rozwoju uniwersytetów na Węgrzech. 
W Budzie Marcin Bylica chciał dla katedry astronomii i astrologii wybudować obser
watorium astronomiczne. Gromadził też przyrządy astronomiczne, które później, za
pewne w części, przekazał do Krakowa. W 1490 r., po śmierci króla Macieja Korwi
na, opowiedział się za wyborem na tron węgierski jego syna Jana. Mimo iż monarchą 
węgierskim został Władysław Jagiellończyk, Marcin Bylica pozostał na Węgrzech, gdzie 
posiadał bogate beneficja kościelne. Jego sława pozwoliła mu zachować stanowisko 
nadwornego astrologa króla Władysława Jagiellończyka. W czasie pobytu na Węgrzech 
utrzymywał kontakt z Krakowem i Akademią Krakowską. Ostatnim znanym śladem 
kontaktów z Krakowem, a jednocześnie życia Marcina Bylicy, jest zachowany jego list 
z 1493 r. do bratanka Stanisława z Olkusza, w którym radził mu, jak obliczać zaćmie
nia. Zmarł najprawdopodobniej w 1493 r. W okresie od 1467 do 1478 r. przesłał do 
Krakowa rękopisy z traktatami astronomicznymi i astrologicznymi, w tym dzieło Jana 
Regiomontana Tabulae directionum profectionumque zawierające krytykę dzieła Gerar
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da z Sabbionety. W 1475 r. z programu nauczania w Uniwersytecie Krakowskim usu
nięto dzieło Gerarda z Sabbionety, a wprowadzono zalecane przez Bylicę i Regio- 
montana dzieło Georga Peuerbacha Theoricae novae planetarum.

Marcin Bylica darował Uniwersytetowi Krakowskiemu astrolabium arabskie 
wykonane w 1054 r. w Kordobie. Przekazał ponadto dla krakowskiej Alma Mater 
spiżowy globus nieba, jeden z największych, jakie zachowały się z okresu wieków śred
nich oraz przyrząd zwany torquetum wykonany na podstawie opisu sporządzonego 
w 1284 r. przez pochodzącego z Polski astronoma o imieniu Franko. Po przywiezie
niu przyrządów astronomicznych do Krakowa ówczesny rektor Jan Sakran z Oświę
cimia zwołał w dniu 10 września 1494 obowiązkowe zebranie profesorów, na którym 
demonstrowano wspaniałe dary Marcina Bylicy. Mimo iż na Akademii Krakowskiej 
wykładał bardzo krótko, to swoją postawą i kontaktami z Krakowem przyczynił się 
do rozwoju wiedzy astronomiczno-astrologicznej na tej uczelni. Dzięki jego działal
ności astrologicznej i sukcesom finansowym z tym związanym spopularyzował astro
logię w krakowskim środowisku naukowym.
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