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ц. к. академічної ґімназиї у Львові

за рік шкільний 1899/1900.

З м і ет:

І. Наукова часть — Ілля Кокорудз: Я г а й л о н ь с к и й. У н ї
в е р с и т е т. Єго засновок, розвиток і значінє.

II
.

Урядова часть — Директора.

Накладом фонду наукового.
---------,--,--,---------------------------

У ЛЬВОВІ, 1900.

З друкарнї Наукового Товариства імени Шевченка
під зарядом К

.

Беднарского



-



373, L/ 77
1 772

15 %) уга

мЯГАМЛ0НЬ(КИМ УНІВЕРСИТЕТ,

Єго засновок, розвиток і значінє.

(Відчит виголошений в салї „Народного Дому" для ґімназияльної молодежи
в день обходу 500-літного ювілею тогож унїверситету).

Нинїшного дня обходить учений сьвіт в Кракові 500-лїтне

єствованє унїверситету, званого по імени свого відновителя

короля Ягайла — Ягайлоньским. З'їхали ся там учені і пред
ставителї розмаїтих наукових інституций зі всїх сторін сьвіта,

щоб вiдсьвяткувати той 500-лїтний ювілей так гідно, як справдї
належить ся такій науковій інституциї, що наче сонце посилала

свої проміня сьвітла і просьвіти через 500 лїт не тілько краям

і народам, що колись входили в склад польскої держави, але
також сусїдним землям.

Ся інституция була справдї alma mater т. є. мати корми
телька, що живила 20 поколїнь людскости наукою і знанєм,

що видала сотки і сотки сьвящеників, професорів, лїкарів, су
диїв і немало учених. З єї нїдра вийшло богато знаменитих
мужів, що відкрили неодну нову правду, що розвязали неодну
загадку людскости і приспішили поступ в уладженю житя
людий на земли. От хочби згадати таких славних мужів, як
астроном Ни к о л а й К о п е р н и к, історик Ян Длу f o ш, Фі
льософ Я н з І л о т о в а, гуманїст і Фільольої Гр и г о р і й з Сa
н ока, математик В о й т їх з Бру дзе в а, поет Ян Коха
н о в с к и й, перекладчик Біблїй старого і нового Завіта на то
дїшню живу мову руску Франц С к о р и н а, лицарский ко
роль Іван ІІІ. С о б є с к и й і богато иньших.
Тому-ж і Тобі, дорога молодежи, що способиш ся стати

в ряди спадкоємців і продовжателів взнеслих змагань науки

і просьвіти для ублагородненя і ущасливленя свого народа,

личить також вiдсьвяткувати той ювілей, а то тим більше, що
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се наукове заведенє, сеся академічна ґімназия, в котрій обра
зуєш ся і виховуєш ся, єсть спадчиною по давній кольонїї кра
кiвскої академії. Длятого посьвяти, дорога молодежи, тих кілька
хвиль вислуханю відчиту про заснованє, розвій і значінє тої

краківскої наукової інституциї, званої первістно академією,

а відтак унїверситетом, що в ХV. віцї і більшій части ХVІ-го
віка була одинокою найвисшою школою і одиноким жере
лом просьвіти і науки на цїлий північний Всхід Европи.

Як на Руси доперва по заведеню християньства князем Во
лодимиром зачинають закладати ся школи в цїли ширеня христи
яньскої просьвіти, що єї сюда приносили грецкі сьвященики

з Царгорода, так також в Польщі доперва по принятю Хри
стової віри Мечиславом І. в 965. р. закладають ся школи,
а в них ширять ся науки, які тодї знано і плекано на Заходї
і які приносили до Польщі з собою чужоземцї, спроваджувані
з Італїї і Франциї на обсадженє ново-заложених епископств.
Школи закладано при катедрах і они звали ся — катедральні;

при монастирях звали-сь — монастирскі, [найлучші іменно бе
недиктиньскі]: при церквах — парохіяльні. В парохіяльних шко
лах учено читати, писати, дещо латиньскої мови, рахунків,

мінїстрантури т. є. способу служеня до Служби Божої, цер
ковного співу і катехизму. Висші школи т. є. катедральні,
деякі монастирскі і мунїцишальні т. є. мійскі, удїлювали будьто
в части, будьто в цїлости наук, що входили в обсяг шкіл се
реднoвiчниx, знаних під назвою trivium і quadrivium. В trivium

учено граматшки, реторики і диялектики, в quadrivium — - арит
метики, музики т. є. співу церковного, ґеометриї і астрономії

в полученю з астрольоґією і наукою о калєндарі. Слїди таких

висших шкіл катедральних появляють ся вже в ХІ. і ХІІ.
столїтю в Гнєзнї. Познани, Кракові і по иньших місцях. — Але
довго, бо аж до 1364. р

.,

н
е було в Польщі найвисшої школи,

академією або унїверситетом званої, які-то школи вже від

давна були в иньших европейских краях, як, приміром, в Італїї

в Салєрнї вже від ХІ. віка з славним видїлом медичним, —

в Бононїї з славним видїлом правничим, — в Парижи з го
лосними видїлами теольоґії і Фільософії. Длятого т
і молодцї,

котрим н
е вистарчали школи краєві а мали средства мате
рияльні і запал д

о науки, удавали ся д
о

тих-то заграничних
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висших шкіл. Рух молодежи, що виїзджала до заграничних ака
демій з Польщі, Руси, Литви, Чех і иньших славяньских зе
мель, мусїв бути великий, коли володїтель Чех, Кароль IV.,

чув ся спонуканим, заснувати в 1348. р. в Празї свою академію.
Се була перша академія в середній Европі і заразом най
близша Полякам і Русинам. Длятого то Поляки і Русини ви
їзджають в ХІV. віцї громадно до Праги, так що в рр. 1370—
1400 перебувало в праскій академії 790 Поляків разом з Ру
синами, а з тих в слїдуючім віцї 37 — між ними і Русини —
були професорами в академії краківскій.

Краківску академію, другу в славяньских землях, за
снував в 16 лїт по заснованю праскої, т. є. в р. 1364., ко
роль Казимир Великий ; а позаяк в середних віках розуміло

ся само собою, що кожде научуванє виходить з церкви і що
вcї школи від найнизших до найвисших вяжуть ся тїсно з орґа
нїзациєю і потребами церкви, длятого заснованє тої академії
мусїв ще потвердити найвисший зверхник західної церкви
т. є. папа. Тим папою був Урбан V.
Щож то є академія ? Первістно „академія” то був про

сторий парк недалеко Атен, названий так від героя Академа;

було ту звичайнс місце для проходів і ґімнастичних вправ
атеньскої молодежи. Основателем того парку був Кимон, ко
трий прикрасив єго алєями з плятанів і хорошими кльомбами.
Шлятон, котрий мав в суcїдстві свою віллю, приходив щоденно

до того шарку чи-то академії з своїми учениками і викладав
їм свою Фільософію, звідки шлятоньска школа Фільософічна
має назву академічної. — ІВ нинїшних часах академії мають
двояке значінє: 6 то або висші наукові заведеня т. 6. школи,

або наукові товариства з характером державним. В першім

разї академія значить то само, що нинїшний університет або
давнїйше, від ХІI. віка почавши, так зване s t u di u m g e n e
в а І е. Ся назва не означала викладу вcїх наук, але тілько

школу для всїх : studium generale замикало в собі понятє цілої

u n і v e r si ta t і s учеників, а ся унїверситас творила замкнену
корпорацию в родї середновічних цехів. S t u d і u m g e n e ra le
мало привілей научати (ubique docendi), — наданий єму князем,

о скілько дотикав єго краю, а затверджений головою церкви,

о скілько той привілей мав значінє в цїлій християньскій су
спільности. Таке st u di u m g e n e ra l e мало і то значінє, що
розмаїті школи хоронили ся під єго крила, яко крила Аlmae
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Мatris, коли потребували учителїв з висшим образованєм, на
дїлених стешенем науковим. А таких людий могло дати тілько
st u di u m g e n e r a le або академія, бо она тілько мала право
надавати степенї наукові своїм ученикам а радше своїм членам

(socii corporis). Межи тими членами тревала корпорацийна

звязь через ціле житє. Де такий socius учив, там школа на
зивала ся кольонїєю академії, згідно з нею дїлала і від неї
разом з людьми одержувала і напрям науки.
Таким stu di u m g e n e r ale і такою u n і v e rsitas була

академія, заснована Казимиром Великим. Сю академію устроїв

Казимир Великий на взір академії бононьскої, славної з науки

права. О науку того предмету ходило Казимирови Великому

передовсім, бо він занимався усталенєм законодавства в Польщі
і хотїв, щоб держава мала добрих і здібних судиїв. Крім
правничого виділу був ту ще видїл медичний і Фільософічний.
Видїлу теольоґічного не було, бо папа бояв ся, щоби в краю,

віддаленім від Риму, не вкрала ся при викладї теольоґії єресь.

Внутрішне урядженє тої академії було зовсїм таке саме,

як в академії бононьскій. На чолї академії стояв епископ

краківский. Ученики мали самоуправу. Самі спосеред себе

вибирали ректора т. є. управителя студентів, котрий відбирав

від них присягу на послух і рішав спори між ними. Мали
також немалий привілей, бо прислугувало їм „п р а в о з а н я т и
на с в о є м e ш к а н є к о ж ди й дім після в п о д о б и", о ви
сокости же чиншу рішала комісия, до котрої входили в рівнім
числї студенти і міщани. Бідному ученикови легко мож було
вистарати ся о позичку, бо сам король помагав в таких

справах.
-

Та, на жаль, ся академія недовго жила. Що йно узріла
денне сьвітло, що йно почав з катедр розлягати ся голос про
Фесорів, а вже вмер Казимир Великий, а буря, що стала тодї

шалїти по цїлім краю, зморозила і ту ще нїжненьку ростину.
Напад на Польщу Бранденбурцїв і Литовцїв, неприхильне
і недбале зглядом Польщі панованє Людвика угорского, бунти

в краю проти Угрів задля їх самоволї, дворічне безкоролївство
по смерти Людвика і загальне замішанє — се подїї, котрі
зовсїм не могли пособляти розвиткови що йно заснованої ака
демії. Она стала з кождим роком ушадати, а студенти пере
носили-сь, як давнїйше, на заграничні академії. Академія Ка
зимирівска не одержала-сь мабуть навіть до кінця ХІV. віка.
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З упадку підніс академію дошерва король Ягайло з намови
Ядвиги.
Ядвига, дочка Людвика угорского, вступивши 14-лїтною

королївною в 1384 р. на трон краківский, вийшла в два роки

пізнїйше замуж за великого князя литовского Ягайла. Сей
князь, доси поганин, приняв віру Христову і почав також Ли
товцїв навертати на віру католицку. Він оснував епископство
в Вильнї і вислав сьвящеників католицких на Литву, щоб ши
рили віру християньску. Но вскорі побачив, що для так ве
ликого, сьвіжо наверненого краю не має подостатком сьвяще
ників і що найлїпше сповнили би свою місию серед литов
ского народа сьвященики Литовцї. Позаяк на академії Казими
рівскій не було в наслїдок опору папи видїлу теольоґічного,

длятого оснувала королева Ядвига своїм коштом при академії

в Празї за дозволом ческого короля Вячеслава так звану „кол
л є t і ю л и т о в с ку" в 1397. р., в котрій найшло безплатне
поміщенє і удержанє 12-ьох молодих Литовцїв. Але то сред
ство не зараджувало потребі. Треба було конче дістати дозвіл

від папи на основанє в краю видїлу теольоґічного, а то тим
більше, що і Польща потребувала духовеньства. Вкінци по
довших старанях удало ся Ядвизї і Ягайлови виєднати у папи
БонїФатія ІХ. дозвіл на відновленє в Кракові академії, але
вже з видїлом теольоґічним.

Дозвіл був, та не було гроший на устроєнє нової ака
демії, бо скарб королївский був пустий. Ту прийшла в поміч
знову королева Ядвига і записала перед своєю смертию (1399. р.)

вcї свої дорогоцінности на річ нової академії; не меньше
і Ягайло не щадив свого родинного майна на ту цїль. Тим спо
собом могло прийти до сьвяточного отвореня нової академії

вже по смерти Ядвиги в 1400. р. 22. лишня. Торжество отво
реня розпочав перший ректор нової академії, вихованець пра
скої академії, Станислав С к а л ь м є р чи к мовою, виголоше
ною в присутности короля Ягайла, а в мові тій говорив про

значінє і пожиток наук, котрі академія має ширити і роз
повсюднювати.

Інтересно буде для вас, пізнати, який був устрій академії,

як складано іспити, чого учено і які були бодай деякі слав
нїйші професори.

Краківска академія устроєна була на лад академії па
рискої. В парискій академії, як вгорі було сказано, розвива
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ли-сь найбільше науки теольоґічні і они надавали неначе напрям

цїлій академії. В наслїдок сего і лад в цїлій академії був
такий, як на видїлї теольоґічнім, в котрім панувала велика

карність і ведено житє майже монаше. Ученики і професори
мешкали разом, піддані строгій карности. Такий устрій названо
системом коллєґіяльним т. є. збірним. Такий сам систем був

і на краківскій академії. І ту професори і ученики мешкали
разом в коллєґіях. А були дві коллєґії: старша і молодша.
В першій мешкали професори і ученики теольоґії, а в другій
професори і ученики права і Фільософії. Члени медичного ви
дїлу, зобовязані удїлювати шомочи хорим, не мешкали в коллє
fiях. Прoвід і нагляд в коллєґіях мали наставники ; до них
належав заряд домом і обовязки господарів. Члени коллєґії
їли разом при спільнім столї; в часї обіду один з них читав
голосно, а другі слухали.

Однак в коллєfіях мешкала тілько заможнїйша молодїж, що

могла зложити оплату за удержанє ; з біднїйших же діставали

приміщенє в коллєґіях лише тi, що їх взято до послуги, щоби
своїм добродїям чистили одїж і чоботи, палили в печах, носили
воду, бігали на посилки, служили до Служби Божої, співали

на утрени і на вечірни в костелї і брали участь у всїх про
цесиях і похоронах. Для иньшої бідної а пильної молодежи

були бурси, що стояли під безпосередним зарядом або ака
демії або поодиноких професорів. Карність i спoсiб житя
в бурсах був також майже чернечий.

Найдавнїйша була „бурса убогих", заснована Яном Існерієм,

учеником і професором академії краківскої, в 1409. р., пере
дoвcїм для молодежи з Литви і Руси. Побільшив єї відтак

лїтописець Ян Длуґош, а вкінци польска королева Анна з Я
гайлонів.

Друга була бурса 6 p у c ал и м ск а, заложена кардиналом
і краківским епископом Збігневом Олєснїцким в і 454. р. Там
удержувано 100 бідних студентів так зі стану шляхотского,

як і міщаньского та селяньского. Ся бурса складала ся з 50

комнат і з салї на біблїотеку, до котрої дарував згаданий
кардинал вcї свої власні книги.

Трету бурсу, призначену передовcїм для студентів права,

оснував лїтописець Ян Длугош в 1470. р. Крім тих бурс осно
вувано пізнїйше ще много иньших, бо в тодїшних часах бла
городні люди закладали бурси, замісць робити записи на стипендиї.
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Звідти то походить, що на краківскій академії, як на
тодїшні часи, було молодежи богато: в протягу ХV. віка було
там 12.000 учеників. Бо ж приступ до академії мав кождий,

так син шляхтича, як і міщаньский та селяньский, щоби лйше

був католицкої віри. З незаможних дїтий селяньских виростали

через працю і пильність нераз знані і знамениті мужі.
Цїла академія була піддана під догляд найвисшого зверх

ника с. є. канцлера академії, що ним був кождоразовий епи
скоп краківский. Но безпосередним паном в академії був рек
тор, вибираний з круга професорів. До ректора заносили жа
лоби наставники коллєґій ; без єго дозволу не вільно було

арештувати осіб, що належали до якої коллєfії, а навіть су
дова власть уставала супроти професорів і учеників. Ба, на
віть злочинець, як то бувало в стариннім Римі, міг в коллєґії
неначе в сьвятинї шукати захисту і без дозволу ректора не

вільно єго було потягати до судової відвічальности.

При боцї ректора стали чотири декани, представителї

чотирoх видїлів, творячи наче прибічну єго раду. Декани укла
дали спис диспут, які відбували ся кождої суботи і недїлї,

і принимали зголошеня від учеників, що хотїли робити іспит.
Інтересно також пізнати хоч побіжно деякі звичаї, що

тодї були при іспитах. Були три степенї ісшитів: шерший, най
низший на бакалявpeата або, як загально говорено, на бака
ларя, — другий степень на маґістра, а третий або найвисший
на професора. Хто хотїв здавати іспит на бакаларя, мусїв
научити ся граматики, диялєктики (т

.

є. штуки розумованя),

реторики (т
.

є. штуки хорошого говореня", музики (т
.

є. співу

церковного) і Фільософії. На cї студиї треба було 4 лїт н
а

академії. Крім того такий кандидат був д
о

іспиту тілько тодї
шрипущений, єсли н

е опускав викладів і диспут, єсли в нїчім

н
е ухибив академії і єсли присяг, що нїколи н
е буде визна

вати блудної науки Гуса. Іспит полягав н
а

диспутї (т
.

є. ученій

розмові) помежи кандидатом н
а бакаларя з одної сторони,

а проФесорами і деканами з другої сторони. Коли диспута

скінчила ся і вишала для кандидатів щасливо, то тоді ішли

з проФесорами — до лазнї. Тодї один з деканів відзивав ся

тими словами: Кохані панове кандидати ! Доси ми працювали

в потї чола; а що ми, питаючи, а ви, відповідаючи, помучили
ся, то, скінчивши нашу працю, ідїм д
о лазнї, щоб обмити піт.

А коли так очистимо тіло, т
о стараймо ся стерти і з душі
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нашої бруд, бо нїкому не тайно, як нам ще много недостає.

Але поправити обичаї і берегти правил моральности є в люд
скій силї, так, що хто хоче, може в одній хвилї стати ся
чесним.

По випареню в лазнї відбував ся спільний шир. Хто дістав
дипльом на бакалявpeата, міг учити в школах низших. Коли
бакалар хотїв зістати м а f і стр ом, то мусїв ще через два
роки учити ся етики (т

.

є. правил чесного житя і дїланя), ма
тематики, астрономії і полїтики (штуки рядити державою). По
такій дворічній науцї cїдав кандидат д

о іспиту, а по успішнім
іспитї, я

к
і перше, провадив ексaмiнаторів д
о

лазнї і устроював

шир. Яко маґістер, міг вже учити в коллєґії молодшій.
Коли маґістер хотїв осягнути степень професора і учити

в коллєґії старшій, т
о мусїв знов піддати ся висшому іспи

тови і заплатити за титул професора 1"/9 тисячи золотих.

А тепер застановимо ся над тим, які науки плекала

краківска академія і які були славнїйші професори.
Як вже з Фундацийного акту, списаного королем Ягайлом,

видно, цїлию краківскої академії від часів Ягайла було ши

р е н є і о б о р о н а в i р и
,

я к о під ста в и людс к о г о щ a

стя. З того виходить, що теольоґічний видїл уважав король
Ягайло найважнїйшим спосеред усїх. Звідти-то дбано найбільше
про науку теольоґії. Крім того грізна своїм наглим взростом
могучість Магометан, з різншх cтopiн проявляюче ся відступ
ництво від віри, спори і роздори н

а

шапскім престолї,

що занимали безустанною працею синоди і собори, будили
загальну чуйність і ревність в оборонї цїлости і прав західної
церкви. Длятого-то т е о л ь о 1 і я і получена з нею схолястична
Фільософія видала ся тодї найпотрібнїйшою наукою і занимала
уми найбільшого числа учених. Краківска академія образувала
передовcїм теольоґів і канонїстів, між котрими відзначили ся

в ХV. віцї отcї: Ян з Кент (т
.

є. св. Ян Канти), Ян з Льґоти,

Андрій з Кокоржина, Ян з Освєнцїма і Сендзївой Чехель. Ви
ступали сї мужі в оборонї прав костела і опирали ся релїtiй
ним новаторствам, як, приміром, в славній диспутї з Гуситами,

відбутій в Кракові 1431. р. в присутности Ягайла.
Крім теольоґії розвинула ся в краківскій академії дуже

хорошо схолястична Фільософія, астрономія і математика. Фі
льософія була т

о

наука перенята від старинних учених, іменно

від знаменитого грецкого ученого Аристотеля, і розвинена
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дальше християньскими мудрцями, що понятя обявленої ре
лїґії лучили з виображенями старинних. Розум шнув ся до
витолкованя річий собі недоступних, силуючи-сь погодити свої

переконаня з вірою, — звідки вивязували ся учені спори,
узброєні диялєктикою т. є. штукою доказуваня при помочи
розумованя, поринаючого в дрібничних Формулках. Позаяк сю

Фільософію плекано по школах, то дістала она назву „сіх о
ля ст и ч н о ї". Коли на заходї ся схолястична Фільософія вже
стала відцвитати, то краківска академія, а з нею й більша

часть учених з'ужила майже цілий ХV. вік на ту блудну
науку, котра не зродила пожиточного овочу. Між тодїшними
Фільософами на краківскій академії вславив ся передовcїм

Я н з І л o f o в а, родом з Шлезиї, котрий в своїх письмах вп
ложив вcї части Фільософії найумілїйше. Він вславив ся на
укою в краю і за границею. Крім него чільнїйшими Фільосо
Фами були ще Ян зі Стобницї і Михайло з Вроцлава.
Побіч схолястичної Фільософії процвитала в краківскій

академії також математика і астрономія. Звичайно один і той
сам учений занимав ся обома тими науками, а до того ще
й Фільософією. Західна церков підмагала іменно науку астро
номії, бо на підставі обчислень астрономів укладано калєндар.

Побіч астрономії плекано на академії в тодїшних часах також

астрольоґію т. є. штуку вичитуваня з зьвізд людскої будуччини,

предсказуваня нашеред слоти або погоди, означуваня відповід
ної пори до виїзду, — взагалї видаваня так званих проґно
стиків. Навіть найученїйші з професорів академії занимали ся

залюбки астрольоґією, хоть та наука була зовсїм блудна і опи
рала ся на зовсїм блудних підставах, бо будуччини людскої

нїхто не відгадає; знає єї лише один Бог. При нинїшнім станї
наук нїхто розумний астрольоґією не занимає ся. З того ви
димо, як наука в своїм поступі сходить часом на манівцї, доки

не дійде до вислїдженя правдивого стану річи. Першим астро
номом в краківскій академії був М а р т и н з II е р е м и шля,
бакалар, маґістер а відтак і професор астрономії в тійже ака
демії, що викладав також на унїверситетї в Липску, Падуі,

Бононїї і Празї.

Ще більше вславив ся Мартин з Ольку ша стар ши й,
що, одержавши титул бакаларя в Кракові, перенїс ся до Падуи,

а пізнїйше викладав на унїверситетї прешбурскім на Уграх.
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Однак обох сих прикрив своєю славою В о й т їх з Бр у—
д з ева, найбільша слава краківскої академії в ХV. віцї. Був
він не меньше знаменитим математиком як астрономом. Обра
зував ся в академії краківскій і відтак був в нїй професором.
На єго виклади з'їзджали ся до Кракова чужоземцї, а помежи
ними знаний поет Нїмець К о н рад Це л ь т е с. З єго викладів
користав, хоть їх на унїверситетї не слухав, найзнаменитший
учений ХVІ. віка, той, що задержав — як говорено — сонце
в бігу, а шхнув землю, т. є. Ни к о л а й Ко п е р н и к.
Маючи у себе таких знаменитих учених, краківска ака

демія зачала в ХV. віцї бути славною не тілько в цїлій пів
нічно-всхідній Европі, але також в суcїдних західних краях.
Значінєм і повагою не уступала она нїякій з заграничних ака
демій, з виїмком хиба італїйских. Горнули ся тому до неї на

науку Поляки, Литовцї і Русинн, розуміє-сь, католицкої віри,
як, приміром, Франц Скорина з Полоцка, що 1506. р. дістав

в краківскій академії степень бакаларя, а відтак, зіставши

доктором медицини в академії бононьскій, осiв на якийсь час
в ческій Празї і перевів Біблїю старого і нового завіта на то
дїшний живий народний руский язик, іменно же на білоруске
наріче, що тодї було на Литві і Руси язиком урядовим. Гор
нули ся дальше до краківскої академії в ХV. віцї також
Чехи, Нїмцї, Угри, а — що важнїйше, навіть Італїйцї та Фран
цузи. Ба, не тілько студенти, але і бакаларі, маґістри, про
Фесори унїверситетів віденьского, бононьского, шариского при
їздили до Кракова, щоб слухати викладів тамошних професорів.

Навіть даньскі і шведскі гостї засїдали на лавах краківскої
академії, принаджені славою професорів. ХV. вік єсть то час
найсьвітлїйшого розцьвіту краківскої академії. Той розцьвіт
і слава академії були причиною того, що она мала перева
жаючий вплив і значінє не тілько в справах полїтичних, але
і в справах західної церкви. Монархи поважають єї і зносять
ся з нею. Польскі королї беруть славних мужів, вийшовших

з краківскої академії, і професорів на виховавцїв своїх синів.
Приміром, Він к е н т і й Кот, професор краківскої академії,
був учителем синів Ягайла. Король Казимир Ягайлович повірив

вихованє своїх синів ученому історикови Я н о в и Дл у f o ш е в и,
що був насамперед канонїком в Кракові, а під конець житя

зістав архиепископом львівским ; а був він учеником краків
скої академії. І пізнїйше, король Жиґмонт III. поручив на
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самперед вихованє синів королївских дворян, відтак вихованє

своєї доньки Анни Мариї, а вкінци вихованє королевича Воло
дислава — бувшому вихованцеви краківскої академії Гав
р и і л о в и II р е в а н що му, синови міщанина з Хелмна, що
єго відтак король підніс до стану шляхотского і надав єму
назву Влади сла в с к и й.

-

Но не тілько виховавцями королївских синів були професори

і мужі вийшовші з академії краківскої, але їх уживали королї
також до найтруднїйших посольств та дипльоматичних укладів

і переговорів, до Риму і до чужих королївских дворів. На со
борах т. є. на з'їздах епископів в Констанциї і Базилєї уче
ність краківских професорів заяснїла повним блеском в очах

цїлої Европи.
Щоби пособити успішнїйшому ширеню і поглублюваню

просьвіти і науки, заложила краківска академія при собі бі
блїотеку, котра поволи росла. Вже в першій половинї ХV. віка
пocїдав кождий видїл, кожда коллєґія і кожда бурса свої
осібні книгозбори. Пізнїйше получено вcї ті збори разом і по
міщено в академії. Збогачували єї відтак безустанно профе
сори своїми рукописями; також бувші ученики академії, ви
їхавши за границю, закуповували і привозили звідтам цїнні
книги, писані на перґамінї або на таньпім, чим перґамін, бавов
нянім папері і даровували біблїотеці, приміром, твори Горація,
Лївія, Верґілїя, тих перших віщунів гуманїзму. Коли винайдено
друк, [а заложив в Кракові першу друкарню 1465. р. Г і н т е р
Ц а й н е р з Равтлїнґен, а відтак около 1480. р. Сь в я т о по л к
Ф і о л ь, що почав друкувати в язицї церковно-славяньскім
книги церковні], то скуповувано сейчас до біблїотеки книжки

друковані. Сеся біблїотека по нинї так взросла, що єсть одною

з поважнїйших біблїотек в Европі.

ШЦоби cїяти просьвіту по веїх землях, що належали до

польскої держави, і дати можність бажаючим науки пригото
вити ся до академічних студий, краківска академія закладала

вже від самого початку свого істнованя богато ишкіл низших

і середних. Такі школи звали ся а к а де м і ч н и м и к о л ь о
н ї я м и, в котрих учили вислані академією бакаларі, маґістри
і доктори. Одні кольонїї закладала академія сама, до иньших,
вже істпуючих, лише висилала учителїв, а богато кольонїй

мала в своїм власнім зарядї. — В самім Кракові мала ака
демія в ХVІ. віцї під своїм зверхництвом 13 парафіяльних
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шкіл, а в 1588. р. ocнувала ще в власнім зарядї, в цїли при
готовуваня до публичних студий в академії, школу звану
с 1asses p ri y at a e, з котрої витворила-сь нинїшна ґімназия
св. Анни в Кракові; по провінціональних містах мала своїх
кольонїй около 40.

З такої академічної кольонїї витворила ся і наша акаде
мічна руска ґімназия. Початок єї припадає на ХІV. вік. Була то
первістно мійска школа, основана у Львові около 1382. р. В се
рединї ХV. віка стала та школа кольонїєю краківскої академії
і одержала від неї своїх маґістрів і ректорів, котрих львівский
маґістрат оплачував сам. В першій половинї ХVIII. віка одер
жала та школа назву „Gymnasium academicum" і була підне
сена заразом до степени висшого закладу наукового, коли іменно

злучено з нею курси Фільософічний і теольоґічний. На тім сте
пени одержала ся тота школа і по прилученю Галичини до
Австриї в 1772. p., тілько відлучено від неї по заснованю львів
ского унїверситету (раз в 1784. р., а відтак другий раз в 1817. р.)
курси Фільософічний і теольоґічний, так що она остала ся
тілько 6-клясовою ґімназиєю. 1850. р. розширено єї до 8-кля
сової ґімназиї з нїмецким викладовим язиком, а 1873. р. введено

вже у всїх клясах викладову мову руску.
Ба, навіть за м о й с к а академія, заснована в 1593. р.

канцлєром Яном Замойским в Замостю, уважала-сь кольонїєю

краківскої академії, бо взяла від неї своїх професорів.

Вкінци треба додати, що краківска академія послужила

взірцем також нашому київскому митрополитови Петру Могилї
в устроєню заснованої ним в 1632. р. київскої коллєriї.

Але найбільше значінє і повагу мала краківска академія
тільки до часу завитаня до польскої держави гуманїзму. Потім
вже стала сеся академія упадати і сточувала ся чимраз низше,

щоби віджити аж за наших днїв т. є. під панованєм австрийскім

і стати ся наново похіднею просьвіти і науки. Повільного па
даня краківскої академії були причини ось такі: Першою
причиною було вороже становище академії супроти гум a
н ї з му. Під впливом заграницї, іменно Італїї, будить ся в Поль
щі і на Руси під конець ХV. віка гуманїзм т. є. замилуванє
до сьвiта старинного, грецкого і римского, і до єго лїтератури,

штуки і старини. Греки, а за їх приміром старинні Римляни
сотворили так прехороші поетичні дїла, видали таке множество

наукових книг, що і нинї ще уносимо ся над тими творами
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і беремо їх собі за взір. Тимчасом в середних віках забуто
о тих преважних скарбах. Аж коли по занятю Турками Цар
города 1453. р. грецкі учені розбрили-сь по Італїї і західних
краях, розбудили они любов і запал до сьвiта старинного.
Той гуманїзм чарував сьвіт учених і образованих і підбивав

їх серця, бо він був веселий, не понурий, тїшив ся сим люд
ским дочасним житєм, образував почутє того, що красне, учив
відчувати красу природи та радість і розкоши з одної сторони,

а з другої також і смутки, які приносить людске житє, і пе
реобразовував цїлу природу чоловіка, роблячи з людий суво
рих та умертвляючих ся — людий веселих та розлюбованих
в туземнім житю.

Зразу приняла той гуманїзм до свого дому також кра
кiвска академія і згодила ся на виклади гуманїстів і обясню
ванє з катедр новим способом творів старинних поетів: Вер
тілїя, Овідія, бесїдника Ціцерона і иньших. Поміж професорами
гуманїстами, як ЗомерФельд, Корвін, Урзін, відзначав ся осо
бливо Гр и горі й з С а н о к а, котрий, перенявши ся в Нїмеччинї
гуманїзмом, розпочав в краківскій академії виклади в дусї
гуманїстичнім, що тїшили ся дуже великим успіхом. [Потім
зістав Григорій з Санока архиєпископом львівским і дав иньшим
примір, як належить дбати о свою диeщезию].

Та не довго гостив гуманїзм в мурах краківскої ака
демії. Старі і суворі професори стали обавляти ся, щоби при
хильники гуманїзму, що любували ся звучною мовою латинь
скою і грецкою, що залюбки читали хороші старинні поеми і з за
нятєм розчитували ся в старинних дїлах, розправляючих про

устрій держави, про ряд, про участь люду в правлїню, —
щоби они вкінци під впливом тих поганьских творів самі не

стали ся напів поганами і не зачали остигати в католицкій

вірі. Налякала ся отже краківска академія того нового гума
нїзму і виперла єго з своїх мурів. Стало ся то з початком
ХVІ. віка. Гуманїзм, завинувшись в свою старинну шату, вий
шов, мов ображений гість, а при виходї поглянув ще мило
серно на мури академії і, злобно усьміхнувши-сь, шепнув:
„Не знаєте, що не мене, а себе погубляєте. Відверне ся від
вас весь край і ви зачнете розпадати ся в руіну. Ваші салї
будуть пусті, а чужоземцї будуть з вас сьміяти ся. Шкода
менї вас трохи, бо бодай через якийсь час мав край з вас по
житок". І так дїйстно незадовго стало ся. Гуманїзм переніс ся
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з усьміхненим лицем до палат епископских, до дворів пань
скпx, до хуторів шляхотских, а дебудь з'явив ся, являли ся
разом з ним радість і веселість. Тілько в мурах краківскої
академії панував монастирский смуток. І загал образованих
так переняв ся гумапїзмом, що вже в другій половинї
ХVІ. віка відвернув ся зовсїм від краківскої академії, яко
противницї гуманїзму, а виїздив на висше образованє до за
граничних унїверситетів. Від того часу отже краківска ака
демія стала хилити ся до упадку. Так то все буває: Хто не
йде наперед, той йде взад.

Другою причиною єї упадку були материяльні, грошеві
відносини.

Майно краківскої академії було велике, завдяки різним
даровизнам, як, приміром, краківского епископа Тилїцкого, маль
таньского рицаря Вартоломея Новодворского, згаданого вже

Гавриіла Владиславского і т. д. Виносило оно 6 мілїонів зол.

польских. Та зле ним заряджувано. Посесори дібр академії
і єї парохій передумували тілько над тим, як узискати би для
себе найбільший дохід ; тому-ж не робили потрібних вкладів
в господарство, пустошили рілю і обнижали тим способом
з року на рік вартість майна. Очевидно, що доходи з тих зе
мель стали малїти. — Що гірше, майно академії в землях
не тілько тратило на вартости, але й стало топнїти в наслїдок

захланности деяких одиниць. Уживали они різних негідних
способів, щоби часть Фундацийної власности академії собі при
своїти. Звідти-то мусїла академія все провадити розмаїті дуже

коштовні процеси. Нїчо дивного, що в виду такого роздрапу
ваня майна академії і значних процесових видатків почала

она грошево недомагати, що відбило ся некористно і на плат
нях професорів і на дїяльности бурс. Коли в ХV. віцї убігали
ся о катедри на краківскій академії що найзнаменитші учені,

то в ХVІ. віцї не думають они трудити ся за малу винагороду.
Отже викладають люди меньших здібностий, не увзглядняючи

найновійшого напряму гуманїстичного, і мають що раз меньше

слухачів. Кождий заможнїйший студент волить удати ся на

унїверситет до Нїмеччини або до Італїї. На такий громадний
виїзд молодежи за границю жалує ся поет Ян Кохан вский

в своїй поемі „Сатир“.

Третою причиною упадку краківскої академії було су
перництво Єзуітів і звідти борба о привілей ученя.
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Закон Єзуітів, котрого цїлию було воювати з єретиками,

заснований в ХVІ. віцї св. Ігнатієм Льойолею, спровадив до
польскої держави в 1564. р. варміньский епископ Гозій. Від
тої пори розширюють ся Єзуіти в польскій державі дуже
скоро. Зискують в краю великий вплив, а їх школи середні
при підпертю короля Жиґмонта III. множать ся так скоро,
що вже в 1616. р. мали Єзуіти 18 коллєґій в Польщі, Руси
і Литві, а число монастирів було вже так велике, що в 1608. р.
повстали дві провінциї: польска і литовско-руска. Крім кол
лєґій мали надто академію в Вильнї, засновану Стефаном

Баторим в 1578. р
.,

рівну що д
о

прав академії краківскій.

Але н
е

досить було Єзуітам одної академії, они постановили

отворити другу для Великопольщі в Познани (на що Жиґмонт
III. позволив в 1612 р.), а пізнїйше і у Львові, тим більше,
що обавляли ся, щоби Русини н

а основі гадяцкого договору

з 1658. р
.

н
е заснували у Львові рускої академії. На основанє

Єзуітскої академії у Львові дав призвіл король Ян Казимир

в 1661. р
. Краківска академія, видячи, що вимикає cя їй

з рук вплив на вихованє, зачинає виступати зараз з початку
проти закладаня шкіл середних себ-то коллєґій в тих місцях,

д
е

вже були кольонїї академії. Тим горячійше протестує проти
отвираня Єзуітских академій в Познани і у Львові. Прихо
дить д

о завзятих, соблазняючих спорів. Коли Єзуiти отвирають
якусь школу, являє ся н

а

торжестві отвореня посол краківскої

академії і закладає протест. Повстає замішанє ; кождої хвилї
грозить навіть острійше зіткненє. Відтак спір вступає н

а

иньшу

, дорогу. Обі сторони відкликують ся д
о короля, від короля д
о

сойму, відтак д
о

папи. Множать ся стоси судових жалоб, за
взятє прибирає нечувані розміри. — Що гірше, ученики одної

і другої школи, єзуітскої і академічної, зводять також з со
бою бійки, нераз кровавi, нераз небезпечні. А додаймо, що

в середних школах бували тодї старші ученики, нїж нинї,

що носили оруже при боцї; н
е

трудно отже було о небезпечну

рану. По такій бійцї наступали знову судові процеси і т. д.

без кінця. Оконечно вигравала процес майже все академія
краківска, опираючи-сь н

а

давнім привілею, що н
е вільно отви

рати иньших шкіл там, д
е

находять ся школи академії, і що
она тілько єсть „одиноким жерелом" наук в Польщі, як ска
зано в расta conventa Володислава IV. з 1633. р. Звідти т
о

і академію в Познани з розказу папи замкнено п
о роцї єство
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ваня в 1613. р. і академію львівску по столїтнім спорі казано
також замкнути в р. 1763. так приказом короля, як і ріше
н8м п8пи.

Та що з тої Формальної побіди краківскої академії ?
Академія помимо своїх привілеїв не могла, при своїм лихім
Фінансовім станї і при своїй заскорузлости, іти в заводи з мо
гучим законом єзуітским, що мав на свої услуги вcї тодїшні
средства наукові, численні і добірні сили учительскі, далекі
звязи, а що найважнїйше, могучу ідею. Длятого школи єзуітскі,

яко поступовійші, розвивали ся і стягали молодїж, а академічні

ледви животїли. Яка була заскорузлість в самій академії кра
кiвскій почавши від ХVII. віка, видно, приміром, найлїпше
з того, що там зовсїм не знано нї винайденя люнети Галілєєм,

нї астрономічних відкрить Івана Кеплєра, а професори занимали
ся писанєм панегіриків т. є. похвальних віршів в честь мож
них осіб.

Коли же від середини ХVIII. віка зачали школи оо. Пія
рів, зреформовані Станиславом Конарским, з'єднувати собі

загальне узнанє, то краківска академія з своїми школами ще

більше пішла взад. -

По тім більше як 200-лїтнім упадку зачинає підносити ся
краківска академія доперва по 1. розборі польскої держави

в 1772. p
.,

а властиво п
о

заснованю Едукацийної Комісиї.
Перший розбір Польщі опамятав Шоляків; они стали го

рячково працювати около реформи т. є. полїпшеня ряду, скарбу,

війска, а головно просьвіти в своїй хоть дуже обкроєній, але

ще самостійній річи посполитій.

Стало ся, що несповна рік потім знїс папа Климентій
ХIV. закон Єзуітів. Тодї т

о еойм річи посполитої польскої
ухвалив, позісталі добра єзуітского закону обернути н

а цїли

вихованя і просьвіти, і визначив окрему комісию, так звану
Ком і си ю е ду к а ц и й н y

,

щоби заняла ся виключно справами

шкільними і поправою шкільництва. Ся комісия заняла ся

реформою н
е тілько шкіл середниx, званих видїловими, під

видїлових, т
.

є. повітових і людових, але також помислила

і о реФормі академії краківскої, котра від нової орґанїзациї

мала стояти н
а чолї вcїх шкіл в королївстві. Переведенє ре
Форми академії поручено Гуґонови Коллонтаєви, канонїкови
краківскому, молодому, б

о 27-лїтному, здібному мужеви, що

образував ся насамперед в краківскій академії, а відтак
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в Римі. Гуґон Коллонтай насамперед перевів, що поєзуітскі
добра, хоть призначені соймом на цїли вихованя, а однак вже
марновані, віддано в заряд Едукацийної Комісиї, і в той спосіб
охоронив їх від розхоплюваня захланними одиницями. Відтак
в 1777. р. виїхав Гуґон Коллонтай до Кракова і перевів таку
реФорму академії: Насамперед завів лад в зарядї добрами
академії, установивши до того окремого урядника, званого

прокуратором. Відтак зібрав порозкидані по розмаїтих акаде
мічних домах части біблїотеки в одну цїлість i вiддaв над

нею опіку окремим біблїотекарям. — Дальше змінив шлян наук
і викладів і спровадив нових, здібних професорів. Давні ви
клади Фільософічні, ведені в дуcї схолястичнім, перестарілім,

знїс і заборонив видавати калєндар з проґностиками, а нато
місць впровадив науки кождoму потрібні, як Фізику, природо
писну історию, полїтичну економію, хемію і т. д. Потім збу
дував при помочи професора Яна Снядецкого астрономічну
обсерваторию, а крім того хемічну лябораторию і заснував
хірургічну школу.

Ся реформа укінчила-сь в 1783. р. — Так зреформована
академія мала від тепер виконувати також надзір над всїми

школами в королївстві і мала достарчати здібних учителїв для
шкіл. Щоби се остатне можна зробити, то Гуґон Коллонтай

заснував при академії так звану „Семінарию кандидатів до

стану учительского". Так отже через реформу Коллонтая
з давна заскорузла академія, скинувши з себе середновічні
шати, стала жити новим житєм.

По 1783. р. дізнавала краківска академия тої самої долї,

що й Краків. Від 1795. року опинив ся Краків під панованєм
Австриї. Недовго опісля, бо в 1801. р

.,

австрийский ряд пе
ремінив краківску академію н

а

унїверситет н
а

взір унївер
ситетів нїмецких і впровадив яко мову викладову язик нїмецкий,

а много професорів Поляків застушив професорами Нїмцями.

Так тревало д
о

1809. р
. В cїм роцї входить Краків в склад

Князївства Варшавского, а в 1815. р
.

стає Краків враз з при
лежним округом независимою републикою і позістає нею аж

д
о

1846. р
.

Через цїлий той час знов гомонить з катедр кра
кiвского унїверситету мова польска. Се бо сейчас в 1809. р

.

кн.

Йосиф Понятовский видав розпорядженє, щоби краківский унї
верситет наново перестроїти в дусї реформи Коллонтаївскої

і впровадити польску мову яко викладову. Професорів Нїмцїв
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заступлено знов Поляками. Крім того кн. Йосиф Понятовский
розширив права краківского унїверситету, бо не тілько, що
назад піддав під єго верховодство вcї школи середні і низші,

але й ще дав єму право, іменувати учителїв і директорів
у всїх школах і їх віддаляти.
В 1846. р. прилучено Краків з округом до Австриї. Знов

мало шо малу заведено в краківскім університетї мову нїмецку.
яко урядову і викладову, знов спроваджувано професорів —
Нїмцїв, аж доки на підставі розпорядженя з 1869. р

.,

що
ввело мову польску яко урядову у всі уряди і школи в цілій
Галичинї, н

е почали від 1870 р
.

відбувати ся всї виклади

і практичні вправи в польскій мові. Нїмецкий виклад поли
шено тілько н

а

катедрі нїмецкої мови і лїтератури. З роком же
1893. отворено там також катедру україньско-рускої мови

і лїтератури.
Від 1870. року безвпинно вже підносить ся краківский

унїверситет чим раз висше: Число професорів взростає, а по
між ними досить було і Русинів, що своїми науковими пра
цями і викладами принесли славу і унїверситетови і причинили

ся д
о

посуненя науки і у нас; згадаю о
т хочби проФ. Анатоля

Левицкого, що своїми працями роз'яснив середну добу, т. є.

литовску-руску, нашої минувшини. З професорів Поляків. за
слугують н

а згадку: знаменитий ФільосоФ Йосиф Кремер, істо
рик Йосиф Шуйский, учений лїкар Йосиф Маєр, пізнїйший
мінїстер скарбу Юлїян Дунаєвский, теперішний віцепрезидент

Ради шкільної краєвої Михайло Бобржиньский, ґраФ Станислав
Тарновский, Казимир Моравский і иньші.
Число молодежи також з року на рік росте без порів

наня більше, як в часах викладів нїмецких. Рідна мова від
клонює молодїж удавати ся н

а

чужі університети, а при
тягає її до себе. І україньско-руска молодїж від того часу

в немалім числї записує ся н
а

різні виділи краківского унї
верситету, а іменно на медичний, позаяк д

о

недавна у Львові

н
е було того видїлу. Нинї краківский унїверситет єсть одиноким

чисто-польским найвиcшим огнищем науки, [бо львiвекий унї
верситет єсть утраквістичний], з котрого польска молодїж

може черпати просьвіту в рідній мові, б
о
в нїмецкій державі

тотаж молодїж мусить слухати викладів нїмецких, а в ро
сийскій викладів московских.
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Єще на одну заслугу краківского університету мусимо
вказати, а то на заснованє з єго почину в 1809. р. І н ст и
туту а к а де м і ч н о г о, котрий в 1872. р. переобразовано на
півдержавну інституцию наукову, звану к р а к і в с к о ю А ка
де м і є ю на ук, що єї презеса, секретаря і протектора іменує
сам цїсар, а ряд дає велику субвенцию на наукові видавництва.

Ся а к а де м і я на у к шосуває наукові дослїди все наперед
і то не тілько в областях, дотикаючих польского народу, але
також зробила неодно добро для україньско-рускої науки,

іменно видаванєм материялів з обсягу антропольоґії і етноґраФії.

По cїм короткім оглядї основаня, розвою і значiня кра
кiвского унїверситету, остає нам закінчити сей відчит жиче
нями, висказаними королем Казимиром Великим в Фундацийній
грамотї, щоби сей унїверситет і на дальше був перенятий го
рячим бажанєм ширеня добра і щастя поміж людьми, щоби

дбав о їх поправу і щоби видавав людий прозірливих і думкою
зрілих та мужів богатих в чесноту і здібности.
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