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ojciech Blar z Brudzewa pochodził ze wsi. Pierwsze nauki miał odebrać 
w szkole parafialnej w Opocznie. Studia na Wydziale Sztuk Wyzwolo
nych Uniwersytetu Krakowskiego rozpoczął w semestrze zimowym 
1468/69. Z pozycji na końcu spisu immatrykulowanych w tymże se

mestrze, należałoby wnosić, że do księgi studentów został wpisany na początku 1469 r. 
jako Albertus Stephani de Brudzewo. Do Krakowa przybył jednak wcześniej i począt
kowo studiował, nie wpisując się do metryki studentów. Wojciech z Brudzewa naukę 
na Uniwersytecie Krakowskim rozpoczął w święto Bartłomieja Apostoła, czyli 24 sierp
nia 1468. Już w roku następnym, za dziekanatu Bernarda z Nysy, uzyskał stopień 
bakałarza sztuk wyzwolonych. Na początku 1474 r. został promowany na magistra 
filozofii. Stało się to za dziekanatu Jakuba z Boksie, późniejszego bliskiego współpra
cownika i następnie przyjaciela. Jego nauczycielem był Jan z Głogowa, pod którego 
kierunkiem zgłębiał tajniki matematyki. Inni mistrzowie, którzy wpłynęli na jego roz
wój naukowy to, być może, Jan Stercz z Kwieciszowa i Walenty z Zatora. Najpraw
dopodobniej po zakończeniu studiów filozoficznych rozpoczął pracę na Wydziale 
Artium. Na podstawie jego zachowanych prac należy wnosić, że wykładał przedmio
ty związane z astronomią i matematyką. W 1478 r. napisał traktat astronomiczno- 
matematyczny Cánones et Tabulae de originali, w tymże roku zapewne dla potrzeb 
prowadzonych wykładów skopiował dzieło Jana Regiomontana Kanony do Tablic kie
runków i ciat niebieskich. Jak długo był docentem — nie wiadomo. W 1476 r. był człon
kiem Kolegium Mniejszego i seniorem Bursy Węgierskiej. W dniu 6 marca 1483 zo
stał inkorporowany w skład Collegum Maius, otrzymał wówczas tak zwaną kolegia- 
turę królewską, natomiast od półrocza letniego 1492 r. był profesorem zwyczajnym. 
W czasie pracy jako profesor na Wydziale Artium, którym był do 1494 r., poza przed
miotami matematyczno-astronomicznymi wykładał dzieła Arystotelesa: De anima, 
De coelo et mundo, Degeneratione et corruptione, Meteorológica i inne. Duża część wy
mienionych dzieł Arystotelesa dotyczy nauk filozoficzno-przyrodniczych, które były 
jego domeną. Doceniając zasługi, profesorzy Wydziału Artium wybrali Wojciech z Bru
dzewa w półroczu zimowym 1485/86 na urząd dziekana tego fakultetu. W 1485 r. 
wszedł w skład humanistycznego koła literatów i uczonych skupionych w „Sodalitas 
Litteraria Vistulana”. Zostało ono założone przez wędrownego humanistę niemiec
kiego Konrada Celtisa i przebywającego już dłużej w Krakowie Filipa Kallimacha. 
Jako członek tego stowarzyszenia przybrał pseudonim Brutus. Zawarł też wówczas 
przyjaźń m. in. z Piotrem Bnińskim, biskupem włocławskim, profesorem Akademii 
Krakowskiej i medykiem Jakubem z Boksie oraz z Konradem Celtisem, którego był 
nauczycielem, i z którym później utrzymywał kontakt korespondencyjny. Jako profe
sor Collegium Maius około 1488 r. rozpoczął studia filozoficzne. W dniu 14 marca 
1490 uzyskał stopień bakałarza biblijnego teologii, a tym samym prawo objaśniania 
Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym. Około 1492 r. przeszedł na Wydział Teo
logiczny. W czasie studiów teologicznych, albo już podczas pracy na Wydziale Teolo
gicznym, napisał zaginione obecnie dzieło teologiczne. Rozpoczął wówczas także gło
szenie kazań. Następny stopień teologiczny, bakałarza-sentencjonariusza, zdobył 5 lu
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tego 1494. Został wówczas wybrany do kapituły kolegiaty' św. Floriana na Kleparzu. 
Studiów teologicznych jednak nie zakończył, ponieważ w tymże roku przeniósł się na 
Litwę. Objął tam obowiązki sekretarza wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Ja
giellończyka. Po krótkim pobycie na Litwie, w kwietniu 1495 r., Wojciech z Brudze
wa zmarł.

Według tradycji uniwersyteckiej podawanej od czasów Jana Brożka, Wojciech 
z Brudzewa miał być nauczycielem Mikołaja Kopernika. W czasie pobytu Mikołaja 
Kopernika w Krakowie nie wykładał co prawda astronomii, ale dziwne byłoby, by 
w tak niewielkim środowisku uniwersyteckim się nie spotkali. Młody, żądny wiedzy 
Kopernik, wykorzystał zapewne okazję zaczerpnięcia wiedzy od sławnego wówczas 
profesora Uniwersytetu Krakowskiego. Wojciech z Brudzewa uczył najprawdopodob
niej Mikołaja Kopernika poza oficjalnymi zajęciami uniwersyteckimi, jak to było w ów
czesnym zwyczaju.

W krakowskim środowisku uniwersyteckim dużym powodzeniem cieszyła się 
praca Wojciecha z Brudzewa Commentariolum super„Theoricas novasplanetarum” Geo
rgii Purbachii. Traktat ten był wówczas oficjalnym podręcznikiem astronomii teore
tycznej na Uniwersytecie Krakowskim. W dziele tym Wojciech z Brudzewa zrefero
wał poglądy Awerroesa i Arystotelesa na temat ckscentryki i epicykliki planet. W pra
cy swej nie wystąpił przeciw teorii występowania ekscentryków i epicyklik planet, ale 
wyraził wątpliwość co do ich istnienia. „Uważał je za twory wymyślone przez mate
matyków dla łatwiejszych obliczeń. Jego zdaniem, podobnie ma się rzecz z ekwan- 
tem, który jest tylko kołem fikcyjnym, nie mającym nic wspólnego z rzeczywistym 
ruchem planet” [Markowski]. Wojciech z Brudzewa był zwolennikiem teorii wyzna
wanej przez przedstawicieli szkoły burydanowskiej o ruchu względnym. Było to przy
gotowanie do teorii heliocentryzmu. Dostrzegał, że Słońce jest naturalnym źródłem 
światła dla znanych wówczas planet i miał wątpliwości co do teorii Ptolemeusza w od
niesieniu do Księżyca. Dostrzegał też liczne nieścisłości i niezgodności w ówczesnej 
wiedzy astronomicznej, był jednakże do końca zwolennikiem teorii geocentrycznej. 
Wyrażone w jego pracy wątpliwości przyczyniły się do krytycyzmu wobec oficjalnej 
astronomii szkolnej. Wojciech z Brudzewa traktat Commentariolum super „Theoricas 
novas Planetarum” Georgii Purbachii napisał w 1482 r. Dzieło to ukazało się drukiem 
w Mediolanie w 1495 r. Niestety druk tego dzieła został słabo przygotowany i znala
zło się w nim wiele błędów, opuszczeń liter i wyrazów, a nawet całych wierszy. 
W 1482 r. Wojciech z Brudzewa napisał dzieło Tabulae resolute pro supputandis moti- 
buscorporum coelestium. Traktat ten był komentarzem do „tablic astronomicznych zre
dukowanych do południka krakowskiego”. Przez długie lata używano go do obliczeń 
w krakowskim środowisku astronomiczno-astrologicznym. W rękopisach pozostało 
jeszcze kilka prac Wojciecha z Brudzewa, w tym: „Tabulae directionum Joannnis dc 
Regiomonte ingrossatae” powstałe w 1478 r., „Tractatus astrologici, Tabulae XII do- 
morum coeli super meridianum Cracov. a. d. 1511”. Opracował także Kalendarz astro- 
nomiczno-astrologiczny na rok 1481 oraz Kalendarz na rok 1491 lub 1492, z którego 
zachował się tylko fragment. Do ważnych dzieł napisanych przez Wojciecha z Bru
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dzewa należy tablica podająca położenie stałych gwiazd „Loca ortusque stelłarum 
fixarum”.

Mimo dużej biegłości w astronomii i matematyce Wojciech z Brudzewa mało 
zajmował się tak dochodową wówczas astrologią. Znane są tylko trzy drobne jego 
prace z tego zakresu. W 1481 r. napisał horoskop dla narodzonej wówczas córki swe
go przyjaciela Jana Morsztyna.

Wojciech z Brudzewa posiadał własną bibliotekę, którą przekazał Uniwersyteto
wi Krakowskiemu. Z tych zbiorów znanych jest obecnie pięć rękopisów i trzynaście 
inkunabułów. Jego biblioteka była znacznie obszerniejsza, jednak pożar Kolegium 
Filozofów, 29 lipca 1492, pozbawił go większości zbiorów, o czym pisał w liście do 
swego ucznia Konrada Celtisa.
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