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Może gdyby wrocławscy patrycjusze byli zręczniejszymi dyplomatami i lepiej za- 
biegali u papieża o interesy miasta, tak jak zrobiła to obawiająca się wrocławskiej 
konkurencji profesura Akademii Krakowskiej, to Wrocław miałby uniwersytet już 
od 515 lat. Dlaczego? Bo 20 lipca 1505 r. akt erekcyjny wszechnicy śląskiej podpisał 
Władysław II Jagiellończyk, król czeski i węgierski. Niestety, na powołanie Generale 

literarum Gymnasium we Wrocławiu zgody nie dał papież Juliusz II.

20 lIpcA 
  prawie się udało, czyli o nieudanej próbie 

  założenia we Wrocławiu uniwersytetu

WROcŁAWSKIE HISTORIE 

Być jak Padwa, Bolonia, Paryż, Wiedeń, Praga 

czy Kraków i mieć własny uniwersytet – o tym 

marzyli wrocławscy patrycjusze u progu XVI w. 

Orędownikiem założenia we Wrocławiu szkoły 

wyższej był Gregor Morenberg, sekretarz Rady  

Miejskiej w latach 1494–1518. Do swojego 

pomysłu przekonał i rajców miejskich, i legata 

papieskiego, ale co najważniejsze – króla cze- 

skiego i węgierskiego Władysława II Jagielloń-

czyka. Wydawało się, że wszystko zmierza ku  

dobremu. 20 lipca 1505 r. w Budzie król pod-

pisał przywilej fundacyjny Generale literarum 

Dokument fundacyjny Generale literarum Gymnasium wystawiony przez Władysława II Jagiellończyka w Budzie 20 lipca 1505 r.,  
fot. zbiory Archiwum Państwowego we Wrocławiu za: Marek L. Wójcik, Próba utworzenia Uniwersytetu we Wrocławiu  

w roku 1505 r., Wrocław 2005
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Gymnasium: „Postanowiliśmy [...] dla pomyślnego 
rozwoju naszej prawdziwej chrześcijańskiej religii, 
dla chwały i wywyższenia naszego królestwa  
i Korony Czech [...] ufundować uniwersytet, aby 
były na nim wykładane przez wyznaczonych  
i mianowanych w tym celu profesorów zasady 
teologii oraz prawa kanonicznego i cesarskiego, 
a także nauki filozofii, ponadto medycyny, gra-
matyki, dialektyki, retoryki, poetyki, arytmetyki, 
geometrii, muzyki i astronomii. Czynimy to  
w  naszym mieście Wrocławiu, które jest stolicą  
całego Śląska i z łatwością przewyższa wszystkie  
miasta Niemiec cudownie dobrym położeniem, 
znakomitością budynków i świetnych monu-
mentów, a ponadto kulturą mieszkańców”.

Wrocławska uczelnia miała mieć cztery wy- 

działy: teologii, prawa rzymskiego i kościelne- 

go, medycyny oraz filozofii obejmującej siedem 

sztuk wyzwolonych. Dzięki temu młodzież  

z terenu Śląska nie musiałaby wyjeżdżać do  

odległych ośrodków akademickich, tylko mo- 

głaby kształcić się na miejscu. Król zadbał też  

o to, by uczelnia miała godną siedzibę, a w Lip-

sku uformowano nawet katedry naukowe, któ- 

re wystarczyło przenieść do Wrocławia. Do 

szczęścia brakowało już tylko jednego: zgody 

papieża Juliusza II. O jej pozyskanie wrocławscy 

patrycjusze starali się za pośrednictwem pa- 

pieskiego legata. Do Rzymu wysłano nawet 

3000 florenów pochodzących z miejskiego bu- 

dżetu, co z nawiązką miało pokryć wszelkie 

koszty związane z wydaniem bulli erekcyjnej. 

Niestety, na nic zdały się wszystkie starania oraz 

dyplomatyczne zabiegi, gdyż papież nie tylko 

nie dał zgody, ale nawet stanowczo zabronił 

organizowania we Wrocławiu uniwersytetu.

Historycy już od kilku wieków zastanawiają się 

nad tym, co legło u podstaw papieskiej decy-

zji, tym bardziej, że była ona niespodziewana  

i mocno zadziwiająca, gdyż mniej więcej w tym  

samym czasie co Wrocław, o zgodę na założe- 

nie uczelni starały się także inne miasta, np. 

Wittenberga i Frankfurt – w ich przypadku 

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

papież nie sprzeciwił się. Skąd zatem odmowa 

dla Wrocławia? Wydaje się, że stoi za nią król 

polski Aleksander Jagiellończyk, który za na- 

mową profesorów z Akademii Krakowskiej 

2 listopada 1505 r. wystosował do papieża 

oficjalny protest. Najwyraźniej krakowscy aka- 

demicy obawiali się konkurencji ze strony 

nowej wrocławskiej uczelni, liczyli się bowiem 

z możliwością utraty dużej liczby studentów  

z terenu Śląska, a co za tym idzie – także  środ- 

ków finansowych. Zasłaniali się przy tym papie-

skim przywilejem z 1397 r., który gwarantował 

krakowskiej Alma Mater, że w odległości 40 mil  

od niej nie powstanie jakikolwiek inny fakultet 

teologiczny. Orędownik wrocławskiej uczelni, 

Gregor Morenberg, nie dał za wygraną i jeszcze  

przez dwa lata bronił powołania we Wrocławiu  

uniwersytetu. Niestety, zapał zarówno wroc-

ławskich rajców, jak i lokalnego duchowieństwa 

przygasł. Może gdyby mocniej poparli starania 

Morenberga, papież rozważyłby zmianę de- 

cyzji, a tak – chcąc zachować dobre stosunki 

z Królestwem Polskim i Krakowem – Juliusz II  

zdania nie zmienił. Wykazał przy tym, że pod- 

stawy materialne do utworzenia we Wrocławiu 

szkoły wyższej są niewystarczające. Tak zakoń-

czyły się starania o utworzenie we Wrocławiu 

pierwszej szkoły wyższej.

Niestety, cały spór z papieżem zniechęcił wła- 

dze miejskie Wrocławia do starania się o erygo-

wanie własnej uczelni aż na blisko dwa kolejne 

wieki. Dopiero dzięki staraniom jezuitów i de- 

cyzji cesarza Leopolda I Habsburga z 1702 r.  

powstał we Wrocławiu uniwersytet. Okolicz-

ności jego założenia to jednak już całkiem inna 

historia…
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