
Klemens z Gębic –
profesor Akademii Krakowskiej

     Urodził  się  ok.  1438r.  Nie  wiadomo jednak  z  jakiej  miejscowości  pochodził.  Jego 
nazwisko  wskazuje,  że  mogło  to  być  Zagajewo  w  parafii  Dębnica,  między  Gnieznem  
a Kłeckiem. Choć możliwe jest  też Zagajewo w parafii  Warta  lub Zagajewice  w parafii 
Kościelna Wieś w Brzeskiem. Ojciec Klemensa był szlachcicem, który utracił swą ojcowiznę 
i musiał przeprowadzić się do miasta. Tym miastem były Gębice.
     Pierwsze nauki Klemens pobierał w szkole parafialnej w Gębicach. Dalszą naukę mógł 
kontynuować  w  szkole  katedralnej  lub  kolegiackiej  być  może  w  Gnieźnie,  Włocławku, 
Kruszwicy  lub  Inowrocławiu.  Dokładnie  jednak  nie  wiadomo  w  którym  mieście.  Na 
Uniwersytet Krakowski zapisał się w 1453r., w wieku ok. 15 lat. Wpis kosztował go 2 grosze, 
co  świadczy  o  ubóstwie  Klemensa.  Tytuł  bakałarza  uzyskał  bardzo  szybko,  bo  już  na 
początku 1455r., zajmując 17 miejsce na 22 nowych bakałarzy. Miał wtedy ok.18 lat. Zmusiła 
go  do  tego  sytuacja  finansowa,  bo  dzięki  bakalaureatowi  mógł  zająć  się  nauczaniem  
w  szkołach  krakowskich,  a  tym  samym  zarabianiem  na  życie.  Spowodowało  to  jednak 
opóźnienie w zdobyciu tytułu magistra. Tytuł ten uzyskał dopiero w 1462r. Tym razem na 22 
nowych magistrów Klemens zajął 18 miejsce. 
     Po zdaniu egzaminu magisterskiego kontynuował pracę nauczycielską. W 1464r. uczył 
gramatyki w krakowskiej szkole parafialnej św. Szczepana. Była to praca tylko przejściowa, 
bo  wkrótce  został  zaangażowany  przez  wydział  sztuk  wyzwolonych  Uniwersytetu 
Krakowskiego. Dzięki temu poprawiła się jego sytuacja życiowa. Otrzymał lepsze mieszkanie 
w gmachu Kolegium, wyżywienie przy wspólnym stole i  wyższą pensję.  W 1470r. wraz  
z  Jakubem z Boksic  został  wybrany na prepozyta Kolegium Większego,  a  wiosną 1471r. 
Klemens został dziekanem wydziału sztuk wyzwolonych. Wszedł również w skład rady przy 
rektorze Janie z Dąbrówki.
     W 1473r. wraz z dwoma innymi profesorami zajmował się realizacją testamentu mistrza 
Macieja  z   Sąspowa,  który  prawdopodobnie  przygotowywał  Klemensa  do  studiów 
teologicznych. Rok później Klemens był już bakałarzem biblijnym po dwuletnich studiach 
komentowania Biblii  na wydziale  teologii.  W 1477r.  ponownie  wybrano go na prepozyta 
Kolegium Większego, a w 1478r. na dziekana wydziału sztuk wyzwolonych.
      O ostatnich latach życia Klemensa nie zachowało się zbyt wiele danych. Rok przed 
śmiercią był kanonikiem w uniwersyteckiej kolegiacie św. Floriana na Kleparzu w Krakowie, 
co  przysporzyło  mu  większych  dochodów  i  większego  prestiżu  wśród  profesorów. 
Jednocześnie zbliżał się do ukończenia studiów teologicznych. Jego kariera zmierzała więc ku 
wejściu  do kilkuosobowego grona  profesorów teologii  uniwersytetu krakowskiego – elity 
nauki polskiej.
       Przed Bożym Ciałem 1482r. w Krakowie zapanowała zaraza. Niestety, ofiarą jej padł 
Klemens z Gębic. Zmarł on pod koniec zarazy,  2 września 1482r., w wieku 44 lat. Klemensa 
pochowano w kolegiacie św. Floriana w Krakowie.
      Po uczonym pozostały książki – dwa rękopisy i dwa inkunabuły wydane w Norymberdze 
w 1474 r. Inkunabuły, czyli pierwsze książki drukowane, były wtedy nowinką techniczną jak 
widać nieobcą Klemensowi z Gębic. Nie wiadomo nic o jego wykładach. Przypuszcza się, że 
prowadził zajęcia z filozofii, komentując dzieła Arystotelesa. Zachował się rękopis z tekstami 
i  komentarzami  do  różnych   pism  Arystotelesa,  być  może  napisanymi  częściowo  przez 
przedwcześnie zmarłego uczonego z Gębic.
        

                                                                                oprac. Irena Tupalska


