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an Schilling (Schelling) z Głogowa pochodził z niemieckiej rodziny osiadłej 
w Głogowie na Dolnym Śląsku. W aktach uniwersyteckich nazywano go Gło- 
gowitą lub Glogerem. Studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu 
Krakowskiego rozpoczął w semestrze zimowym 1461/62. Przedostatnia pozy

cja, na jakiej znalazł się wśród zapisanych wówczas studentów wskazuje, że został 
immatrykulowany na wiosnę 1462 r. Do metryki studentów, został zapisany jako: 
Johannes Schelynk de Glogouia d. 3 gr. Data uzyskania bakalaureatu sztuk wyzwolo
nych nie jest pewna, ponieważ w bliskim odstępie czasu stopień ten uzyskało dwóch 
Janów z Głogowa. W styczniu 1464 r., za dziekanatu Stanisława z Szadka, zapisano, 
że na bakalaureat został promowany Jan z Głogowa, oraz w czerwcu 1465 r., również 
Jan z Głogowa został bakałarzem artium. Studia filozoficzne zakończył w styczniu 
1468 r. Za dziekanatu Dominika z Czelmowa został promowany na magistra sztuk 
wyzwolonych. 

Po zakończeniu studiów rozpoczął wykłady na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. 
W 1476 r. powierzono mu pierwszy urząd uniwersytecki, jakim była prepozytura 
Collegium Minus. Z faktu tego należy wnosić, że w owym czasie został inkorporo- 
wany w skład Kolegium Mniejszego. W semestrze letnim 1478 r. pełnił urząd dzieka
na Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Urząd dziekana tego wydziału piastował jeszcze 
w semestrze zimowym 1489/90; opiekował się także studentami pochodzącymi z Nie
miec i Śląska. W latach 1483—1486 dzierżawił Bursę Węgierską, która jednak nie 
mogła przyjąć licznych studentów z Węgier i obszaru niemieckojęzycznego. W 1486 r. 
przejął od egzekutorów testamentu Jana Długosza plac położony na tyłach Colle
gium Maius, gdzie w roku następnym wybudował Bursę Nową zwaną także Bursą 
Niemiecką. 

Od 1487 r. dzięki danym zawartym w Liber diligentiarum wiadomo, co Jan z Gło
gowa wykładał jako profesor na Wydziale Filozoficznym. Wykładał przede wszystkim 
dzieła Arystotelesa. Głównym przedmiotem na jego zajęciach była filozofia, chociaż 
komentował także dzieła z zakresu logiki, retoryki, astronomii i geografii. W jego 
wykładach próżno szukać autorów, których dzieła świadczyłyby o humanistycznych 
zainteresowaniach Jana z Głogowa. Był on jednak poważanym wówczas profesorem 
i pracowitym uczonym. 

Od co najmniej 1475 r. ogłaszał coroczne prognostyki związane z zaćmieniami 
Słońca i Księżyca. Jego prognostyki ukazywały się drukiem po łacinie i niemiecku, 
w Krakowie, Lipsku i Merseburgu. W jednym z prognostyków zapowiedział, że chrze
ścijaństwu grozi jeszcze większe nieszczęście niż przebrzmiała wówczas herezja hu- 
sycka. Nieszczęście to dla Kościoła miał przynieść „czarny zakonnik”. Po wystąpieniu 
Marcina Lutra, noszącego habit dominikański, skojarzono to z prognostykiem Jana 
z Głogowa, uważając autora prognostyku za wielkiego wróża. Wykładając dzieło Jana 
Sacrobosco Tractatus de Sphaerae, Jan z Głogowa napisał do niego komentarz, który' 
był swego rodzaju podręcznikiem dla studentów. Komentarz Jana z Głogowa zdobył 
duże uznanie, ponieważ był wielokrotnie kopiowany i używany nic tylko w Krako
wie. Równie dużym powodzeniem cieszył się jego komentarz do dzieła z zakresu 
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astronomii teoretycznej Gerarda z Sabbionety Theorica planetanim. W 1492 r. Jan 
z Głogowa napisał dzieło Tractatus resolutas pro supputandis motibus corporum caele- 
stium. Podał w nim opis gwiazdozbiorów i ich znaczenie dla astrologii oraz wykazał, 
że „Tablice” astronomiczne Jana Bianchiego, które były dotąd w użyciu, są już niewy
starczające. Do najbardziej znanych dzieł Jana z Głogowa należą te, które ukazały się 
drukiem. W 1514 r. wyszła drukiem druga część Sumy astrologicznej pt. Tractatus prae- 
clarissimus in iudiciis astrorum de mutatione a'éris. W rękopisach pozostały jeszcze trzy 
traktaty wchodzące w skład Sumy. Wprowadzenie do astrologii, O horoskopach i O wybo
rze szczęśliwych dni, które znane są z wielu kopii rękopiśmiennych. W traktacie Persua- 
sio brevis, cjuonwdo astrologiae studium religioni Christianae non est adversum, quomodo 
licitum et veris catholicis utilissimum dowodził, że astrologia nie jest sprzeczna z wiarą 
katolicką, co więcej, jest bardzo pożyteczna dla Kościoła. Jan z Głogowa zajmował się 
także aktualnymi wydarzeniami astronomiczno-astrologicznymi. W 1503 r. napisał 
dziełko Utrum stellarum et planetarum figurationes caelestes variae anno Salvatoris 1503 
et 4 venturas rerum mirabilium adventum t. okazji wydarzenia astronomicznego, jakim 
było zbliżenie się w 1504 r. Saturna i Jowisza. Jan z Głogowa jest także autorem dzie
ła Introductorium cosmographiae komentującego Kosmografię Ptolomeusza. Traktat ten 
zachował się w rękopisie. Natomiast na egzemplarzu Kosmografii Ptolemeusza wyda
nym w 1486 r. w Ulm, który był w posiadaniu Jana z Głogowa, znajdują się jego 
notaty w formie obszernych glos, które historycy geografii widzieli jako przygotowa
nie do wydania nowego podręcznika geografii z końca XV w.

W niektórych pracach filozoficznych poruszał także zagadnienia astronomiczne, 
w tym zastanawiał się, czy ciała niebieskie mogą równocześnie poruszać się dwoma 
ruchami. Stwierdza także, że Słońce jest najgodniejszą planetą, która jest źródłem 
światła i w bliżej nieznany mu sposób kieruje ruchem innych planet.

Poglądy filozoficzne Jana z Głogowa stanowią nadal zadanie badawcze dla histo
ryków filozofii, jednak na podstawie znanych i opracowanych jego dzieł z zakresu 
filozofii można stwierdzić, że był zwolennikiem poglądów Awerroesa i racjonalistycznie 
nastawionych filozofów, takich jak Jan z Jandun i Paweł z Wenecji. Z niektórymi szcze
gółowymi poglądami tych filozofów, w tym i Awerroesa, Jan z Głogowa jednak pole
mizował. Liczne jego dzieła filozoficzne nie osiągnęły podobnego znaczenia i sławy, 
jakim cieszyły się prace z zakresu astronomii i astrologii. O swoich dziełach napisał, 
że tworzył je dla chwały Bożej, sławy Uniwersytetu i ku pożytkowi studentów.

Jan z Głogowa w bliżej nie określonym czasie, ale zapewne w latach siedemdzie
siątych XV w., studiował teologię i uzyskał stopień bakałarza. Porzucił jednak tę na
ukę i przez czterdzieści lat, z niewielką przerwą wykładał na Wydziale Sztuk Wyzwo
lonych Uniwersytetu Krakowskiego. Krótkim epizodem życia Jana z Głogowa poza 
Krakowem był jego pobyt w Wiedniu w latach 1497—1498. Starał się wówczas ob
jąć katedrę na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wykładał w Wiedniu matematykę, napo
tkał jednak w tamtejszym środowisku nieprzychylną dla siebie atmosferę i w 1498 r. 
powrócił na Akademię Krakowską. W Krakowie ze znanych nam godności duchow
nych pełnił obowiązki kanonika kolegiaty św. Floriana na Kleparzu.
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Miał licznych uczniów, którzy wychwalali jego wiedzę, szczególnie w zakresie 
astronomii, astrologii i matematyki. W 1490 r. Jan z Głogowa był prywatnym pre
ceptorem księcia Janusza Aleksandrowicza Holszańskiego, który w tym czasie studio
wał w Krakowie. Do znanych profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, wykształco
nych pod kierunkiem Jana z Głogowa i Wojciecha z Brudzewa, którzy w drugiej po
łowie XV w. byli najwybitniejszymi profesorami astronomii i astrologii, należeli: Marcin 
Łysy z Krakowa, Stanisław Selig z Krakowa, Wojciech z Pniew, Stanisław Bylica z Ol
kusza, Bernard Kapustka z Biskupiego, Stanisław Biel, Wojciech Krypa z Szamotuł, 
Leonard z Dobczyc i prawdopodobnie Michał Falkner z Wrocławia. Współcześni ko
ledzy uniwersyteccy nazywali Jana z Głogowa ozdobą Uniwersytetu Krakowskiego 
(Jan Solfa), inni wychwalali jego nadzwyczajną znajomość języka łacińskiego. Przez 
młodszych humanistów, w tym Szymona Marycjusza z Pilzna i Stanisława Orzechow
skiego, był przedstawiany jako typowy scholastyczny barbarzyńca, nie dopuszczający 
nowych humanistycznych prądów. Jan z Głogowa zmarł w Krakowie 11 lutego 1507 
z powodu ataku apopleksji. Został pochowany w kolegiacie św. Floriana na Kleparzu.
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