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JAN URSYN z Krakowa, starszy
(ur. ok. 1457 r., zm. ok. 1503 r.)

Pochodził z zamożnej mieszczańskiej rodziny z Krakowa. Urodził się około 1457 r. 
Był synem kupca i fi nansisty, ławnika i rajcy Pawła Bära (Bera, z j. niem. Niedźwiedź, 
stąd zlatynizowane nazwisko Ursinus) i Barbary Lang. Miał trzy siostry i trzech braci.

W semestrze zimowym 1473 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. 
W 1477 r. uzyskał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych. W księdze promocji Wy-
działu Artium ten wpis został wyróżniony dopiskiem: „Ursinus, licencjat prawa i dok-
tor medycyny”. Brak podobnego określenia utrudnia jednoznaczną identyfi kację za-
pisu o promocji magisterskiej; prawdopodobnie odbyła się ona w 1478 r. Chronologia 
jego dalszych studiów nie jest całkiem pewna. Wiadomo, że około 1481–1483 r. Jan 
podjął studia prawnicze w Krakowie lub Rzymie. W 1486 r. był w Krakowie i wykła-
dał na uniwersytecie dzieło Salustiusza Spisek Katyliny. Wygłosił wtedy inauguracyj-
ną mowę pochwalną na cześć sztuki wymowy. Następnie ponownie wyjechał do Ita-
lii, tym razem na studia medyczne do Padwy. Tam 12 marca 1487 r. uzyskał stopień 
doktora medycyny. Jako swoich mistrzów wymieniał Pietra Rocobonella z Wenecji 
i Andrea Brentę z Padwy. Pod koniec 1487 lub na początku 1488 r. przez Bolonię 

wyjechał do Rzymu, gdzie prowa-
dził studia z zakresu sztuk wyzwo-
lonych w duchu humanistycznym 
pod kierunkiem Pomponiusza 
Letusa. Równocześnie postanowił 
dopełnić swe wykształcenie praw-
nicze i przed 1488 r. uzyskał stopień 
licencjata dekretów. Tytułu doktora 
praw nigdy nie osiągnął.

W 1488 r. powrócił do Krakowa 
i został przyjęty na Wydział Medy-
cyny, odbywając stosowną dysputę 

Karta z Modus epistolandi Jana Ursyna 
(BJ Incun. Qu 2642, k. 1r A III)



i wygłaszając mowę pochwalną medycyny. Prowadził aktywne życie naukowo-kul-
turalne na uniwersytecie i poza nim w kręgu wczesnych humanistów. Był członkiem 
Sodalitas Vistulana założonej około 1489/1490 r. przez Konrada Celtisa. Celtis po-
święcił mu jedną ze swoich ód Ad Ursum medicum et astronomum de situ Cracoviae, 
w której nazwał go „wzorem uczonych mężów” i wychwalał jego subtelny intelekt; 
w tytule zasugerował pasje astronomiczne Ursyna. Na uczelni spotkały go jednak 
nieprzyjemności; był oskarżany o oczernianie profesury. Zapewne z tego powodu 
dwukrotnie wyjeżdżał na Litwę, najpierw w latach 1491–1492, potem na krótko 
w 1493/1494 r. W 1492 r. w imieniu Uniwersytetu Krakowskiego wygłosił mowę do 
króla Jana Olbrachta, prosząc go o wsparcie uczelni po wielkim pożarze Krakowa. 
Ostatecznie wrócił do ojczystego miasta w 1494 r., zapewne dzięki pomocy Fryde-
ryka Jagiellończyka. W 1495 r. ponownie był obecny na uczelni. Wygłosił wykład 
wstępny do Instytucji Justyniana. Była to kolejna próba uruchomienia na Uniwersyte-
cie Krakowskim wykładów z prawa rzymskiego, niestety zapewne niekontynuowana. 
Z nieznanych przyczyn zrzekł się prawa miejskiego w 1496 r.

Był żonaty z Anną Kromer. Miał dwóch synów: Stanisława i Hieronima. Zmarł 
prawdopodobnie w Krakowie około 1503 r. 

Jego najsławniejszym dziełem jest wydany w 1495 lub 1496 r. pierwszy polski 
podręcznik z zakresu epistolografi i Modus epistolandi. W 1497 r. w jednym z inwen-
tarzy miejskich wspomniano też Ars carminum jego autorstwa, zapewne podręcznik 
poetyki, dziś nieznany.
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