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Jakub z Szadka (J. Sz.), syn Stanisława, urodził si  około 1412 r. zapewne  
w zamo nej, szadkowskiej rodzinie mieszcza skiej. W 1428 r. rozpocz ł studia 
w Akademii Krakowskiej na Wydziale Nauk Wyzwolonych (artes liberales1). 
Razem z nim do metryki studentów tego rocznika wpisał si  Andrzej z Szadka, 
by  mo e jego krewny2. W 1429 r. J. Sz. uzyskał tytuł bakałarza, a w zimie 1432 r.3 
magistra sztuk wyzwolonych (baccalarius artium liberalium). Studiował razem 
z Janem Długoszem4, z którym zaprzyja nił si  i pó niej przez wiele lat współ-
pracował, podejmuj c kolejne misje dyplomatyczne. 

                                                 
* Tadeusz Marszał, prof. dr hab., kierownik Katedry Zagospodarowania rodowiska i Polityki 

Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. 
1 Artes liberalas (nauki/sztuki wyzwolone) obejmowały siedem umiej tno ci godnych 

człowieka wolnego i były wykładane w redniowieczu w dwóch grupach: pierwsza to tzw. 
Trivium, na które składała si  nauka gramatyki (łacina), retoryki (sztuka przemawiania i pisania 
listów) i dialektyki (nauka logicznego my lenia, oparta na logice Arystotelesa), oraz druga grupa 
tzw. Quadrivium, obejmuj ca cztery przedmioty: algebr  (podstawy działa  matematycznych), 
geometri  (m. in. dzisiejsza geografia), astronomi  (m. in. nauka sporz dzania kalendarzy)  
i muzyk . 

2 Andrzej z Szadka, pó niejszy prepozyt klasztoru kłobuckiego i proboszcz parafii w Kłobucku. 
3 Inne daty dotycz ce okresu studiów J. Sz. podaje w swojej pracy M. Zwiercan (zob. 

bibliografia), który pisze o J. Sz.: student Uniwersytetu Krakowskiego od r. 1425, bakałarz sztuk 
wyzwolonych w r. 1427 i mistrz w r. 1430. 

4 Jan Długosz, herbu Wieniawa (ur. 1415 – zm. 1480), wybitny historyk, dyplomata i ducho-
wny. Studiował na Akademii Krakowskiej; zaufany współpracownik biskupa krakowskiego 
Zbigniewa Ole nickiego, w 1437 r. został kanonikiem krakowskim. Po mierci Ole nickiego 
słu ył Kazimierzowi Jagiello czykowi i był wychowawc  synów królewskich. Długosz tu  przed 
mierci  w 1480 r. został arcybiskupem-nominatem lwowskim. Autor wielu prac historycznych,  

w tym Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego), które składaj  si  z dwunastu ksi g opisuj cych histori  Polski od czasów 
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W 1434 r. J. Sz. obj ł funkcj  dziekana Wydziału Sztuk Wyzwolonych 
(Artium). Wykładaj c „sztuki wyzwolone”, jednocze nie coraz bardziej intere-
sował si  zagadnieniami prawniczymi. Konsekwencj  tych nowych zaintere-
sowa  była decyzja o przeniesieniu si  na Wydział Prawa, gdzie około 1460 r. 
uzyskał tytuł doktora dekretów. 

Wybitne zdolno ci J. Sz. zwróciły uwag  kardynała Zbigniewa 
Ole nickiego5, za którego po rednictwem zwi zał si  ze stronnictwem króla 
Kazimierza Jagiello czyka6. W lecie 1441 r. J. Sz. z ramienia uniwersytetu i bi-
skupa krakowskiego Ole nickiego wyjechał, wraz z Janem Elgotem7 oraz 
Markiem Bonfilim8, na sobór bazylejski9 – jak pisze K. Morawski: w połowie 
roku 1441 pojawił si  w Bazylei i inkorporował si  do koncylium młody 
magister wszechnicy Jagiello skiej Jakób ze Szadka. Czy on tu miał zast pi  
Dersława z Borzynowa10 i Stanisława Sobniowskiego11, który na razie pozostali 

                                                                                                                         
najdawniejszych do roku 1480 (najwi ksze dzieło historiograficzne polskiego redniowiecza  
i jedno z najwa niejszych w Europie). 
5 Zbigniew Ole nicki (ur. 1389 – zm. 1455), w latach 1423–1455 biskup krakowski, a od  
1451 r. pierwszy kardynał narodowo ci polskiej, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III 
Warne czyka. Swój talent polityczny i zdolno ci po wi cił dynastii Jagiellonów, wywieraj c 
ogromny wpływ na ich polityk . 
6 Kazimierz Andrzej Jagiello czyk (ur. 1427 – zm. 1492), młodszy syn Władysława Jagiełły, 
wielki ksi  Litwy (1440–1492), po mierci brata Władysława wybrany w 1445 r. na tron Polski, 
który obj ł w 1447 r. 
7 Jan Elgot (zm. 1452), kanonik, a od 1439 r. scholastyk (członek kapituły sprawuj cy nadzór nad 
szkołami w diecezji) kapituły krakowskiej, doktor prawa, profesor i rektor (1427 oraz 1437–1438) 
Akademii Krakowskiej. 
8 Marek Bonfili, włoski uczony i dyplomata, humanista, profesor teologii, w latach trzydziestych 
XV w. przebywał dłu szy czas na dworze biskupim Z. Ole nickiego. 

9 Sobór bazylejski został zwołany przez papie a Marcina V, ale rozpocz ł si  w 1423 r., ju  po 
jego mierci za pontyfikatu Eugeniusza IV. Celem soboru było rozwi zanie problemu husytyzmu, 
zaprowadzenie pokoju mi dzy władcami chrze cija skimi oraz reforma ko cioła. W 1433 r. papie  
Eugeniusz IV podj ł prób  zamkni cia obrad i przeniesienia soboru do Bolonii (m. in. ze wzgl du 
na rokowania w sprawie unii z Grekami), uznaj c go za niewa ny (z powodu uchwalenia dekretu  
o wy szo ci soboru nad papie em). W zwi zku z tym w 1438 r. zwołał obrady soborowe  
w Ferrarze, na które zostali zaproszeni – cesarz bizantyjski Jan VII i patriarcha Konstantynopola 
Józef II, co miało doprowadzi  do unii z prawosławiem. W styczniu 1439 r. obrady soboru 
przeniesiono do Florencji. W tym okresie na plan pierwszy wysuwało si  starcie dwóch 
przeciwstawnych pogl dów: idei koncyliaryzmu (ograniczaj cej w istotny sposób władz  papie a 
na rzecz soboru) i teorii supremacji władzy papieskiej nad soborem. Jednocze nie sobór  
w Bazylei, pomimo podj tej próby rozwi zania go, nadal obradował i rozwi zał si  dopiero  
w 1449 r., uznaj c za papie a Mikołaja V. 

10 Dersław z Borzymowa, doktor dekretów, archidiakon krakowski, rektor Uniwersytetu 
Jagiello skiego (1431–1432). 

11 Stanisław Sobniowski, z Sobniowa (zm. 1454), prepozyt (przewodnicz cy kapituły 
katedralnej/kolegiackiej) trydencki, kanclerz ksi stwa i biskupstwa Trydentu (od 1425 r.), kanonik 
krakowski i płocki, scholastyk (członek kapituły, sprawuj cy nadzór nad szkołami w diecezji) 
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w kraju?12 Posłowie Ole nickiego 29 grudnia 1441 r. zło yli obediencj 13 i wy-
powiedzieli si  po stronie soborowego papie a Feliksa V14. 

Przed 1455 r. J. Sz. został oficjałem15 sandomierskim i kanonikiem16 
kieleckim, a przed 1446 r. kanonikiem sandomierskim. Protekcji Ole nickiego 
zawdzi czał tak e inne, niezbyt zreszt  dochodowe beneficja17: wicekustodi 18 
sandomiersk  (przed 1441 r.), prepozytur 19 w Obrazowie pod Sandomierzem20, 
plebani  w Piotrowinie (1450 r.)21 i Zago ciu22. 

                                                                                                                         
pozna ski, dziekan Wydziału Artium Akademii Krakowskiej (1419 r.), poseł soboru bazylejskiego 
do Polski, protonotariusz apostolski (infułat – godno  ko cielna). 

12 K. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiello skiego. rednie wieki i odrodzenie, t. 1, 
Kraków 1900, s. 366. 

13 Obediencja – przysi ga posłusze stwa, składana przez duchownych.  
14 Feliks V (ur. 1383 – zm. 1451), w 1439 r. wybrany przez sobór, obraduj cy w Bazylei, 

antypapie em w opozycji do papie a Eugeniusza IV, zrezygnował w 1449 r., uznaj c 
zwierzchnictwo nad Ko ciołem Eugeniusza IV. 

15 Oficjał − zast pca biskupa w sprawach s dowych, mianowany przez niego duchowny, 
stoj cy na czele s du duchownego. 

16 Kanonik − wczesno redniowieczna nazwa duchownych, yj cych według reguł 
kanonicznych przy ko ciołach biskupich (katedrach), pozostaj cych pod bezpo redni  jurysdykcj  
ordynariusza, m. in. wyr czali biskupa w sprawowaniu czynno ci liturgicznych podczas 
uroczysto ci religijnych. Kanonicy wchodzili w skład kapituły katedralnej (lub kolegiackiej). 
Kapituła stanowiła rodzaj rady biskupiej. Kanonicy katedralni otrzymywali tzw. prebend , tj. 
uposa enie duchownych, zasadniczo niepoł czone ze sprawowaniem obowi zków duszpa-
sterskich. Prebendy zapewniały utrzymanie duchownym nieposiadaj cym dochodów z działalno ci 
duszpasterskiej, jak np. w przypadku kanoników sprawuj cych funkcje administracyjne w diecezji. 
Były ustanawiane na ró nych dochodach ko cioła, w szczególno ci pochodz cych z dziesi cin. 

17 W Ko ciele katolickim beneficjum to stanowisko (urz d), z którym s  zwi zane dochody. 
18 Kustodia – jednostka administracyjna w zakonach franciszka skich (zespół klasztorów), 

podlegaj ca kustoszowi; tak e urz d kustosza. 
19 Prepozytura – probostwo ko cioła kapitulnego kolegiackiego; godno  (urz d) prepozyta 

(proboszcza) kolegiaty lub przewodnicz cego kapituły katedralnej. 
20 Obrazów stanowił uposa enie ko cioła w. Ducha w Sandomierzu, który nale ał (podobnie 

jak szpital i klasztor) do Zakonu Kanoników Regularnych. 
21 Piotrowin, dzi  Piotrawin, miejscowo  poło ona nad Wisł  w gminie Łaziska, w latach 

1310–1865 własno  kapituły krakowskiej. Biskup Ole nicki ufundował w Piotrowinie nowy 
ko ciół, konsekrowany w 1441 r. 

22 W XV w. cz sto dochodziło do kumulacji prebend i urz dów ko cielnych w zwi zku z bra-
kiem stałej rezydencji, co odbijało si  na poziomie pracy duszpasterskiej. Plebana, który 
przebywał poza parafi , musiał zast powa  wikary. O innych jeszcze „zaj ciach” J. Sz. wspomina 
J. Wi niewski: wiadczy w klasztorze koprzywnickim w 1451 r. w potwierdzeniu inkorporacji 
ołtarzów w. Wawrzy ca i w. Jadwigi. Ten sam Jakób wyst puje w dokumencie inkorporacji 
prebendy w. Wojciecha w Sandomierzu, w przywileju Michała, opata wi tokrzyskiego w 1467 
roku, który to patronat nale ał do klasztoru w. Krzyskiego. Zob. J. Wi niewski, Katalog prałatów 
i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 r. tudzie  sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 
1866 r., Radom 1928, s. 86. 
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W 1453 r. J. Sz. przyj ł prawo miejskie w Krakowie, co wi zało si  ze 
zło eniem stosownej przysi gi i z wpisem do ksi gi przyj  prawa miejskiego 
(album civile) oraz zobowi zaniem do przestrzegania obowi zuj cych w mie cie 
praw i dostosowywania si  do rozporz dze  władz miejskich. Obywatelstwo 
miejskie dawało równie  cały szereg korzy ci, jak cho by mo liwo  wolnego 
prowadzenia działalno ci gospodarczej i członkostwa w bractwach kupieckich 
czy cechach rzemie lniczych oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz 
miejskich23.  

Wa n  dat  w yciu J. Sz. był 15 maja 1455 r., kiedy to na sejmie  
w Piotrkowie Trybunalskim za biegło  w naukach i zasługi dla Korony 
Kazimierz IV Jagiello czyk nobilitował go, podnosz c do stanu szlacheckiego. 
Poniewa  J. Sz. przyja nił si  z Długoszem, ten u yczył mu przy nobilitacji 
swojego herbu Wieniawa24. 

W nast pnych latach J. Sz. po wi cił si  słu bie dyplomatycznej, pełni c  
z polecenia króla w okresie kolejnych dwóch dziesi cioleci (od połowy lat 
pi dziesi tych do połowy lat siedemdziesi tych XV w.) ró ne misje 
dyplomatyczne. Był jednym z najczynniejszych dyplomatów Kazimierza 
Jagiello czyka, który obdarzał go zaufaniem i zaszczytami za pełn  oddania 
gotowo  słu enia sprawom publicznym.  

W 1457 r. J. Sz., jako wybitny prawnik-praktyk, uczestniczył we wszystkich 
wa niejszych rokowaniach z zakonem krzy ackim25. Wraz z Długoszem 
prowadził pertraktacje z dowódc  czeskich wojsk zaci nych, pozostaj cych na 
słu bie krzy ackiej, Ulrykiem Czerwonk 26 w sprawie wykupu Malborka. 
Wiosn  1457 r., razem z innymi przedstawicielami króla polskiego (Andrzejem 
T czy skim27, Janem Rytwia skim28 i Janem Długoszem), przybył do Torunia, 

                                                 
23 By zosta  obywatelem miejskim, nale ało spełni  szereg warunków okre lonych w prze-

pisach miejskich, m. in. by  urodzonym z legalnego zwi zku i przedstawi  por czenie dwóch 
zamo nych obywateli miasta; w wielu miastach obowi zywały dodatkowe uregulowania, jak 
cho by stosowna wpłata do kasy miejskiej czy zobowi zanie do nabycia nieruchomo ci w mie cie. 

24 Wieniawa (Bawoł, Pernstern, Pierstynia, Pier cina, ubrza Głowa) – herb szlachecki 
pochodzenia morawskiego z XI w. (w złotym polu czarna ubrza głowa ze złotym kołem w noz-
drzach, w klejnocie pół ukoronowanego lwa złotego z mieczem). Herbem tym piecz towali si   
m. in. Długoszowie. Najstarsza znana piecz  z herbem Wieniawa pochodzi z 1382 r. 

25 W 1454 r. Kazimierz Jagiello czyk, wykorzystuj c bunt miast pruskich przeciwko 
zakonowi krzy ackiemu, wznowił wojn  z Krzy akami, zajmuj c prawie całe Prusy i rozpoczy-
naj c wojn , zwan  pó niej trzynastoletni . 

26 Ulryk (Oldrzych) Czerwonka (zm. 1465), po sprzeda y Polsce zamków krzy ackich  
w Malborku, Tczewie i Iławie, w nagrod  sprawował urz d starosty na zamkach w Kowalewie, 

wieciu i Golubiu. Po powrocie do Pragi w 1460 r. uwi ziony, po dwóch latach został uwolniony 
dzi ki polskiej interwencji i ponownie powrócił do Polski, gdzie w 1462 r. brał udział w odbiciu 
zamku w Golubiu z r k krzy ackich. 

27 Andrzej T czy ski (ur. 1412/13 – zm. 1461), starosta kra nicki, rabszty ski (od 1441 r.)  
i chełmski (od 1455 r.), jeden z dowódców wojsk polskich w czasie wojny trzynastoletniej. 
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aby w obecno ci Czerwonki dokona  wypłaty dla wojsk zaci nych. Poniewa  
jednak zaci ni, przebywaj cy w Malborku, odmówili przybycia po zapłat  do 
odległego Torunia, tote  J. Sz. wraz z innymi delegatami królewskimi 11 
kwietnia udał si  Wisł  do Gda ska, gdzie przybył 16 kwietnia. W maju 
uczestniczył w pertraktacjach z Gda skiem w celu zdobycia brakuj cych do 
zapłaty 30 tys. złotych. Efektem tym działa  było przej cie przez Polaków 
zamku w Malborku (a tak e Tczewie i Iławie), w drodze odkupienia go od 
wojsk czeskich, którym zakon krzy acki z powodu trudno ci finansowych nie 
był w stanie wypłaci  ołdu. Po opłaceniu ogromnej sumy 190 tys. florenów 
w gierskich 7 czerwca 1457 r. król Kazimierz Jagiello czyk wjechał na zamek, 
natomiast stolica zakonu i siedziba wielkiego mistrza Ludwiga von 
Erlichshausena29 została przeniesiona do Królewca. 

J. Sz. był gor cym zwolennikiem odzyskania i wł czenia do Korony 
Mazowsza. W obronie praw króla polskiego do Mazowsza wyst pował na 
sejmie walnym w Piotrkowie Trybunalskim w listopadzie 1462 r., dowodz c 
praw polskiego monarchy do ksi stwa płockiego30. mier  bez ennego i bez-
dzietnego Władysława II31 wytworzyła na Mazowszu now  sytuacj , gdy  
posiadło ci Piastów mazowieckich (m. in. ziemia płocka, rawska, sochaczewska, 
gostyni ska i bełska) znalazły si  bez prawowitego dziedzica. W ród 
potencjalnych spadkobierców najpowa niejszymi pretendentami do obj cia 
spadku był ksi  mazowiecki Konrad III Rudy32 (na rzecz którego przekazała 
władz  w Płocku Katarzyna Siemowitówna) oraz król Polski Kazimierz 
Jagiello czyk, który uwa ał, e ziemie te były lennem Korony i po mierci 

                                                                                                                         
Zamordowany przez tłum mieszczan krakowskich za pobicie płatnerza (rzemie lnika 
wykonuj cego zbroje). 

28 Jan Rytwia ski, z Rytwian (ur. 1422 – zm. 1478/79), starosta sandomierski, marszałek 
wielki koronny (od 1462 r.), wojewoda krakowski (od 1477 r.). 

29 Ludwig von Erlichshausen, komtur w Kowalewie (1442–1447) i Gniewie (1447–1450), 
wielki mistrz zakonu krzy ackiego w latach 1450–1467, problemy finansowe zakonu w okresie 
wojny trzynastoletniej sprawiły, e stał si  wi niem własnej armii, a wojska zaci ne, które 
domagały si  wypłaty ołdu, dwukrotnie brały go za zakładnika. 

30 Zgodnie z wcze niejszymi ustaleniami, po mierci Kazimierza Wielkiego w 1370 r. 
ksi stwo płockie przeszło w r ce Siemowita III, ksi cia rawskiego, który na krótko zjednoczył całe 
Mazowsze. Siemowit III ponownie podzielił dzielnic  mi dzy dwóch synów: Janusza I, zwanego 
Starym, ksi cia warszawskiego i Siemowita IV, ksi cia płockiego. W chwili mierci ostatniego  
z synów Siemowita IV – Władysława II w 1462 r. – Kazimierz Jagiello czyk zamierzał przył czy  
ksi stwo płockie do Korony, ale przeszło ono w r ce potomków Janusza I, synów Bolesława IV: 
Kazimierza, który po wyborze na biskupa płockiego odst pił ziemi  płock  swojemu bratu 
Januszowi III. Wraz z nagł  mierci  Janusza III 14 lutego 1495 r. ksi stwo płockie zostało 
wł czone do Królestwa Polskiego. 

31 Władysław II zmarł w wieku 14 lat, najprawdopodobniej na gru lic , w lutym 1462 r. 
32 Konrad III Rudy (ur. około 1448 – zm. 1503), ksi  z rodu Piastów mazowieckich, syn 

ksi cia warszawskiego Bolesława IV, pretendent do dziedziczenia wi kszo ci obszaru Mazowsza. 
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ostatniego przedstawiciela Piastów zachodniego Mazowsza winny wej  w jego 
posiadanie. Opini  t  potwierdzali prawnicy: Jan D brówka33, Mikołaj  
z Kalisza34 i Jakub z Szadka, których porady zasi gał król przed rokowaniami 
polsko-mazowieckimi. Kazimierz Jagiello czyk, broni c swego stanowiska, 
wyznaczył na 11 listopada 1462 r. zjazd w Piotrkowie i postanowił rozstrzygn  
spór w formie procesu s dowego. Król mianował s dzi  Stefana Ostroroga, 
pods dkiem podkomorzego lubelskiego Grota z Ostrowa, a asesorami (ławnikami) 
członków rady królewskiej. 

Rzecznikami króla w procesie zostali wybrani wybitni prawnicy, doktorzy 
praw: Jakub z Szadka i Jan Ostroróg35, którzy opierali swoje dowody na 
przechowywanych w krakowskim Archiwum Koronnym dokumentach hołdo-
wniczych ksi t mazowieckich, pochodz cych jeszcze z czasów Kazimierza 
Wielkiego. 

Proces ten dla strony mazowieckiej był parodi  s du ze wzgl du na 
stronniczo dobrany skład trybunału, tote  Konrad III za dał polubownego 
rozstrzygni cia sporu przez pełnomocników obu stron, a po odrzuceniu tego 

dania strona mazowiecka zerwała obrady i wyjechała z Piotrkowa. Pomimo 
wyjazdu ksi cia, s d jednak dalej obradował i 15 listopada 1462 r. wydał wyrok, 
przyznaj cy ziemi  rawsk  i gostyni sk  Koronie i królowi polskiemu. 
Stanowiło to pocz tek powolnego procesu inkorporacji pozostałych ziem 
mazowieckich do Królestwa Polskiego36. 

J. Sz., doktor dekretów, został ponownie powołany przez Kazimierza 
Jagiello czyka, wraz z Janem z D brówki oraz Janem Długoszem, do prowa-
dzenia misji dyplomatycznych w sporze z Krzy akami w ko cowej fazie wojny 
trzynastoletniej, w latach 1463–146437. 

                                                 
33 Jan D brówka, z D brówki (ur. około 1400 – zm. 1472) doktor dekretów i teologii, dziekan 

Wydziału Sztuk Wyzwolonych (1433), profesor i dziewi ciokrotny rektor Akademii Krakowskiej 
(w latach 1446/72), kanonik katedry krakowskiej, wybitny uczony i komentator Kroniki  
W. Kadłubka. 

34 Mikołaj z Kalisza, doktor dekretów, profesor i rektor Akademii Karkowskiej (1453 oraz 
1463–1464), kanonik gnie nie ski i krakowski, wikariusz generalny i oficjał w diecezji 
gnie nie skiej.  

35 Jan Ostroróg (ur. 1436 – zm. 1501), wojewoda pozna ski, wykształcony na uniwersytetach 
w Erfurcie i Bolonii, otrzymał tytuł doktora obojga praw (tj. cywilnego i kanonicznego), po 
powrocie do Polski w 1462 r. doradca Kazimierza Jagiello czyka i Jana Olbrachta. 

36 W 1576 r. wł czono ziemi  sochaczewsk , w 1495 r. ziemi  płock , a w 1526 r. (po mierci 
ostatniego Piasta mazowieckiego Janusza III) król Zygmunt I inkorporował pozostał  cz  
ksi cego Mazowsza. 

37 Przygotowania do tej misji obejmowały m. in. zgromadzenie materiałów historiograficznych 
i genealogicznych (które były przeredagowywane i uzupełniane jeszcze w 1462 r.), wspartych 
wyci gami z Kroniki oliwskiej, dotycz cymi lat 1305–1310 oraz z Exordium ordinis 
Cruciferorum. 
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1 maja 1463 r. w Brze ciu Kujawskim rozpocz ły si  obrady przedstawicieli 
obu stron, polskiej i krzy ackiej, z udziałem legata papieskiego Hieronima  
z Lando38. Była to ju  kolejna, trzecia próba rokowa  pokojowych w sprawie 
Prus przy wsparciu zewn trznego arbitra. Delegacji polskiej przewodniczył 
kanclerz Jan Gruszczy ski39, a w jej skład (obok wojewodów i innych urz -
dników wielkopolsko-kujawskich) wchodzili najwybitniejsi polscy prawnicy,  
m. in. J. Sz. (wraz z Janem D brówk , Maciejem z Raci ka40 i S dziwojem  
z Czechla41). W czasie spotkania w Brze ciu Kujawskim J. Sz. polemizował  
z prezentuj cym prokrzy ackie stanowisko legatem papieskim Hieronimem. 
Ostatecznie ta pierwsza mediacja papiestwa zako czyła si  całkowitym 
fiaskiem, a legat papieski opu cił Brze , udaj c si  do Wrocławia.  

Pó niej J. Sz. jeszcze dwukrotnie posłował do siedziby Hieronima we 
Wrocławiu, podejmuj c próby (nieskuteczne zreszt ) nakłonienia go do ust pstw 
wobec polskich da  w sporze z Krzy akami oraz zdj cia kl twy, nało onej  
w 1455 r. przez papie a Kaliksta III (i zawieszonej w 1459 r. przez Piusa II) na 
Zwi zek Stanów Pruskich i Polsk 42. Z polecenia króla poselstwo polskie, na 
czele z J. Sz. oraz marszałkiem koronnym Janem Rytwia skim, po raz pierwszy 
udało si  do Wrocławia w drugiej połowie sierpnia 1463 r. z daniem, aby legat 
papieski przestał traktowa  poddanych pruskich jako wykl tych. Polacy 
powoływali si  przy tym na nieznan  bli ej bull  Piusa II, w której papie  miał 
o wiadczy  królowi, i  podobnie jak poprzednicy nie nakładał ekskomuniki na 
Zwi zek Pruski. Polacy uzale niali równie  udział legata w dalszych 
pertraktacjach pokojowych od jego publicznego o wiadczenia, i  Prusacy nie s  
obło eni kl tw . Te wygórowane, i nie zawsze licz ce si  z faktami, dania 
polskiej delegacji nie mogły zosta  jednak spełnione, a obliczone były raczej na 
utr cenie misji prowadzonej przez stronniczego rozjemc . 

                                                 
38 Hieronim Lado, arcybiskup Krety, legat papieski w Polsce, nakłaniał króla do pokoju  

z Krzy akami, ale podczas próby mediacji i rokowa  w Brze ciu wykazał tak  stronniczo , e 
potem odmówiono mu przyj cia na dworze królewskim w Krakowie. 

39 Jan Gruszczy ski (ur. 1405 – zm. 1473), biskup krakowski i arcybiskup gnie nie ski, 
prymas Polski (1463–1472), kanclerz wielki koronny (1454–1469). 

40 Maciej z Raci a (zm. około 1483), kaznodzieja, prawnik, dyplomata. 
41 S dziwój z Czechli lub Czechla (zm. około 1476), historyk, teolog, kanonik gnie nie ski, 

profesor Akademii Krakowskiej. 
42 Powstały w 1440 r. Zwi zek Stanów Pruskich wypowiedział w 1454 r. posłusze stwo 

wielkiemu mistrzowi zakonu krzy ackiego, zwrócił si  do króla polskiego z pro b  o inkorporacj  
(wł czenie) do Królestwa Polskiego i rozpocz ł powstanie przeciw Krzy akom na terenie Prus. 
Kazimierz Jagiello czyk, wykorzystuj c bunt, wznowił wojn  z Krzy akami, zajmuj c prawie całe 
Prusy. Pod wpływem zakonu papie  Kalikst III 24 wrze nia 1455 r. nało ył kl tw  na Zwi zek 
Pruski i jego popleczników. Kolejni papie e Pius II i Paweł II zaliczyli do tych popleczników 
imiennie króla polskiego. Ekskomunika została zniesiona ostatecznie przez papie a Pawła II 
dopiero po zawarciu pokoju toru skiego w 1466 r. 
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Kolejn  prób  rozwi zania konfliktu polsko-krzy ackiego była misja 
rozjemcza, podj ta przez Lubek 43. Zarówno król polski, jak i wielki mistrz 
zakonu krzy ackiego jesieni  1463 r. wyrazili zgod  na przedło on  im przez 
Jana Brachta, sekretarza lubeckiego, propozycj  rokowa . 

W lipcu 1464 r. na ratuszu w Toruniu została zorganizowana konferencja  
z udziałem arbitrów hanzeatyckich44, którzy podj li si  próby doprowadzenia do 
pokoju mi dzy Polsk  a zakonem krzy ackim. Sprawy polskiej w trakcie tej 
konferencji miała broni  upełnomocniona przez króla delegacja zło ona z bisku-
pa Jana Lutka45, najwybitniejszych polskich uczonych-prawników: obok J. Sz., 
równie  Jana D brówki, Macieja z Raci ka i Jana Długosza, o miu woje-
wodów wielkopolsko-kujawskich, dwóch kasztelanów (Jana T czy skiego46  
i Jana Czarnkowskiego47), czterech rycerzy pruskich, czterech przedstawicieli 
Torunia, pi ciu gda szczan (w tym jeden duchowny ze stopniem licencjata 
dekretów) oraz dwóch elbl an. J. Sz. wraz z pozostałymi prawnikami przygo-
tował memoriały dowodz ce historycznych praw Polski do ziem pomorskich, 
ci gaj c uprzednio od cystersów oliwskich i dominikanów gda skich kopie 

dokumentów władców polskich oraz kroniki. 
Na pierwszym spotkaniu, które odbyło si  3 lipca na ratuszu toru skim,  

w imieniu Polski przemawiał tu przede wszystkiem Jakób z Szadka; po nim mo e 
zabrał głos D brówka48. J. Sz. przedstawił prawa Polski do Pomorza, ziemi 
chełmi skiej i michałowskiej jako ziemi osiadłej i posiadanej przez naród 
plemienia i j zyka polskiego, który nazwy górom, rzekom i innym miejscom 

                                                 
43 Lubeka (miasto w płn. Niemczech) w XV w. była drugim co do wielko ci miastem Niemiec 

oraz najwi kszym i najsilniejszym członkiem zwi zku miast hanzeatyckich ( redniowieczna 
organizacja handlowa). Lubeka zdominowała wymian  handlow  ze Skandynawi  i pa stwami 
basenu Morza Bałtyckiego (marka lubecka stała si  główn  walut  handlow  w tym regionie), 
eksportuj c na północ i wschód Europy m. in. sól, jeden z najwa niejszych towarów tamtych 
czasów. Pot ga gospodarcza Lubeki przekładała si  na znacz ce wpływy polityczne. 

44 Delegacja miasta hanzeatyckich, które w czasie wojny trzynastoletniej zachowały 
neutralno  i ze wzgl du na handel pragn ły jak najszybszego zako czenia działa  wojennych, 
składała si  z biskupa Lubeki Arnolda, dwóch jego kanoników, burmistrza Lubeki Henryka 
Kastropa, dwóch rajców oraz siedmiu przedstawicieli innych miast hanzeatyckich (Roztoki, 
Wismaru, Lüneburga, Rygi i Dorpatu). 

45 Jan Lutek z Brzezia (ur. około 1405 – zm. 1471), doktor prawa, sekretarz ksi cia Witolda,  
a nast pnie króla Władysława Jagiełły, podkanclerz koronny, biskup kujawsko-pomorski (1463–
1464), biskup krakowski (od 1464 r.), członek kapituły krakowskiej, pozna skiej, płockiej  
i gnie nie skiej, bliski współpracownik (kapelan) papie a Mikołaja V. 

46 Jan T czy ski (zm. 1498), syn Andrzeja (zob. przyp. 27), starosta sandomierski i kasztelan 
wi licki (od 1485 r.). 

47 Jan Czarnkowski (zm. po 1465), podkomorzy pozna ski, kasztelan gnie nie ski (od około 
1454 r.). 

48 Por. K. Morawski, Historya…, t. 2, s. 51. 
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wprzódy ponadawał, zanim zakon krzy acki powstał49, ujmuj c w pi tnastu 
artykułach przesłanki historyczne, jurydyczne i toponomastyczne50, przemawia-
j ce za powrotem tych ziem do Korony51. Odwoływał si  przy tym do granic 
naturalnych tych ziem i do naturalnego prawa do buntu ludów ujarzmionych sił  
przez naje d ców. Przygotowana mowa to dokument oparty na naukowych 
przesłankach, który stanowił dowód na istotny wkład nauki polskiej w doku-
mentowanie polsko ci ziem poło onych nad Bałtykiem. Argumentacja J. Sz. 
nawi zywała do sposobu dowodzenia Pawła Włodkowica52, z którego dzieł 
zapewne korzystał.  

W przygotowaniu pi tnastopunktowego memoriału, przedstawionego przez 
stron  polsk , oprócz J. Sz., który jako kanonista, powołany był do formuło-
wania uczonego memoryału w sposób odpowiedni do wymaga  ówczesnej 
jurysprudencyi, udział brali Jan Długosz i doktor teologii Jan D brówka, którzy 
dostarczyli argumentów historycznych, uzasadniaj cych dania Polaków. 
Magister Jan Lindau, sekretarz rady miejskiej w Gda sku i historyk z czasów 
wojny trzynastoletniej, który równie  w tym zje dzie brał udział, nazwał ich  
w swojej kronice Thumhern und grossen Doctores und gelarten und weisen 
Mannen53. Jak pisz  znakomici historycy M. Bobrzy ski i S. Smolka, przygoto-
wanie do pertraktacji z Krzy akami obejmowało wertowanie kronik, natomiast 
owocem tych studiów był obszerny memoriał historyczny, na 15 artykułów 
rozło ony, który Jakub z Szadka dla obja nienia z tymi sprawami hanzeatów  
3 lipca w ratuszu toru skim odczytał54. Podj te w Toruniu rozmowy pokojowe 
                                                 

49 Por. zachowane teksty mów J. Sz. Słowa: według niew tpliwie cisłej relacji Długosza, 
przytacza równie  W. Kamieniecki, Ponad zgiełkiem walk narodowo ciowych. Idea Jagiello ska, 
Warszawa 1929, s. 28.  

50 Toponomastyka – dział j zykoznawstwa, zajmuj cy si  badaniem znaczenia i pochodzenia 
nazw geograficznych. 

51 Według F. Kiryka, w dowodzeniu praw historycznych Polski do ziem nad doln  Wisł  
prawnika J. Sz. i historyka Jana Długosza wyprzedził Henryk z Góry, który ju  w 1455 r. pod 
kierunkiem mistrza Jana D brówki przygotował Oratio contra Cruciferos (Traktat przeciw 
Krzy akom). Zob. F. Kiryk, Nauk przemo nych perła, [w:] Dzieje narodu i pa stwa polskiego, 
Kraków 1986, s. 70. 

52 Paweł Włodkowic z Brudzenia (ur. około 1370 – zm. 1435/36), uczony, pisarz religijny  
i polityczny, doktor prawa kanonicznego, profesor i rektor (1414–1415) Akademii Krakowskiej, 
sformułował tez  o mo liwo ci pokojowego współistnienia pa stw chrze cija skich i pogan, 
opowiadał si  za prawem pogan do zachowania własnej to samo ci politycznej i przeciwko 
nawracaniu ich sił ; swoimi wyst pieniami przyczynił si  do wzrostu mi dzynarodowego 
znaczenia Polski na pocz tku XV w. 

53 Kanonikom i wielkim doktorom oraz uczonym i wiatłym ludziom. 
54 Por. M. Bobrzy ski, S. Smolka, Jan Długosz, jego ycie i stanowisko w pi miennictwie, 

Kraków 1893, s. 115–116. Niektórzy historycy autorstwo memoriału przypisuj  J. Długoszowi 
(por. J. Caro, Geschichte Polens, Bd. 5, Gotha 1886, s. 204–205). W sprawozdaniu delegacji 
hanzeatyckiej z rokowa  toru skich figuruje równie  informacja, e wbrew temu co twierdz , za 
Janem Długoszem, polscy historycy, memoriał przedstawił nie J. Sz., lecz Jan D brówka, który 
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nie doprowadziły jednak do adnych rezultatów, a mediacja lubecko-
hanzeatycka zako czyła si  niepowodzeniem. 

W rokowaniach z Krzy akami J. Sz. uczestniczył te  w latach nast pnych, 
wyst puj c zwykle wspólnie z J. Długoszem. Z polecenia króla Kazimierza brał 
udział w pertraktacjach z Krzy akami, prowadzonych w dniach 30 sierpnia –  
3 wrze nia 1465 r. na Mierzei Wi lanej, w Kobellgrube55, gdy wszyscy panowie 
tak duchowni, jak i wieccy dla dalekiej podró y i morowego powietrza, które 
panowało w całych Prusach, uchylali si  od powinno ci56. W delegacji zakonu 
czołow  rol  odgrywał pisarz wielkiego mistrza Stefan z Nidzicy57, z którym 
dyskusje na temat praw Polski do Pomorza prowadził J. Sz. Pertraktacje te 
jednak okazały si  bezowocne – strona polska ponowiła postulaty toru skie, nie 
zgadzaj c si  na odst pienie Malborka zakonowi i uznanie przez niego króla 
tylko za „opiekuna”. Po pi ciu dniach rozmów zjazd zako czono, a delegacja 
krzy acka udała si  do Królewca, aby przedstawi  postulaty strony polskiej 
wielkiemu mistrzowi krzy ackiemu – rokowania miały zosta  wznowione po 2–
4 tygodniach. Komisarze królewscy: J. Sz. i J. Długosz jeszcze 19 pa dziernika 
czekali w Malborku na wyznaczenie terminu ponownego podj cia rozmów  
w sprawie układów dotycz cych Sztumu i Malborka. I cho  ostatecznie wzno-
wienie rozmów nie doszło do skutku, to pertraktacje prowadzone na Mierzei 
Wi lanej były wa nym krokiem ku zbli eniu stanowisk – strona krzy acka była 
ju  gotowa ust pi  w sprawie Pomorza i wła ciwie głównym przedmiotem sporu 
pozostawała jedynie kwestia Malborka. 

Wa n  rol  odegrał równie  J. Sz., wchodz c w skład grona doradców 
królewskich podczas rokowa  toru skich, prowadzonych z udziałem stanów 
pruskich i przy po rednictwie legata papieskiego Rudolfa58 we wrze niu (od 23 
wrze nia) i pa dzierniku 1466 r. Pocz tkowo mediacje odbywały si  w trzech 
namiotach pod zamkiem dybowskim (podtoru ska Nieszawa). Delegacji 
polskiej przewodniczył biskup włocławski Jakub z Sienna59, a obok niego  

                                                                                                                         
przemówił najpierw po polsku, po czym kto  inny imieniem Wincenty (zapewne sekretarz 
królewski i pó niejszy biskup chełmi ski Wincenty Kiełbasa) przeło ył memoriał na j zyk 
niemiecki, a z kolei D brówka odczytał memoriał po łacinie, j zyku ówczesnej dyplomacji. Zob. 
Hanserezesse, Abt. 2: 1431–1476, bearb. von G. von der Ropp, Leipzig 1888, s. 336. 

55 Obecnie jest to cz  miejscowo ci Stegny (rejon ko cioła), poło onej na Mierzei Wi lanej.  
56 Morowym powietrzem okre lano rozprzestrzenianie si  chorób zaka nych o du ej 

miertelno ci (epidemie d umy, czarnej ospy, kiły, cholery tyfusu itp.). 
57 Stefan z Nidzicy, (z Niborka), (zm. 1495), biskup chełmi ski (1480–1495), sekretarz 

wielkiego mistrza krzy ackiego, kanonik warmi ski. 
58 Rudolf von Rüdesheim (ur. około 1402 – zm. 1482), legat papieski, biskup wrocławski (od 

1468 r.). Mediacj  t  przyj to głównie z powodu wyczerpania finansowego obydwu stron. 
59 Jakub z Sienna (ur. 1413 – zm. 1480), biskup krakowski (1461 – 1463), biskup włocławski 

(od 1464 r.), arcybiskup gnie nie ski i prymas Polski (od 1474 r.). 
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w rozmowach uczestniczyli: wojewoda kaliski Stanisław Ostroróg60, marszałek 
koronny Jan Rytwia ski, kasztelan kaliski Piotr Skóra z Gaju61 i sekretarz 
królewski Wincenty Kiełbasa62 oraz uczeni: doktor Jakub z Szadka i Jan 
Długosz63. Ostatni  faz  mediacji, która doprowadziła do ostatecznego ustalenia 
warunków umowy pokojowej, rozpocz to po przybyciu do Torunia wielkiego 
mistrza Ludwiga von Erlichshausena, najprawdopodobniej 10 pa dziernika.  

Ostateczne rozmowy prowadziła na toru skim Dworze Artusa64 komisja  
w w skim składzie, w której ze strony polskiej uczestniczyli: Jan Rytwia ski, 
Wincenty Kiełbasa, J. Sz. i Jan Długosz, a ze strony zakonu: komtur Henryk 
Reuss von Plauen65, kanclerz wielkiego mistrza Jan Winkeler i pisarz Stefan  
z Nidzicy. Obradom tej komisji przewodniczył legat papieski, a uczestniczyli  
w niej równie  przedstawiciele stanów pruskich. W rezultacie tygodniowych 
obrad opracowano projekt traktatu toru skiego, ostatecznie uzgodnionego  
17 pa dziernika, a zaprzysi onego 19 pa dziernika tego roku. J. Sz. wniósł 
istotny wkład w jego przygotowanie, redaguj c (najprawdopodobniej we 
współpracy z innymi wybitnymi polskimi prawnikami, doktorami dekretów: 
archidiakonem gnie nie skim Henrykiem Oporowskim66 i kanonikiem 
włocławskim Maciejem z Raci ka) od strony prawnej warunki pokoju, na mocy 
którego Polska odzyskała Pomorze Gda skie, ziemi  chełmi sk  i michałowsk , 
uzyskała zachodni pas Prus z Malborkiem i Elbl giem; z trzech biskupstw 
pruskich: chełmi skie wracało do ko cioła polskiego, warmi skie pozostawało 

                                                 
60 Stanisław Ostroróg (ur. około 1400 – zm. 1477), wojewoda kaliski (od 1453 r.), wojewoda 

pozna ski (od 1475 r.), starosta generalny Wielkopolski; ojciec Jana (por. przyp. 35). 
61 Piotr Skóra z Gaju i Ki czyna (zm. 1468), kasztelan kaliski, starosta generalny 

Wielkopolski, starosta obornicki. 
62 Wincenty Kiełbasa (ur. około 1425 – zm. 1478), biskup chełmi ski (od 1467 r.), sekretarz 

królewski, cieszył si  uznaniem jako dyplomata. 
63 Stany pruskie reprezentowali: biskup warmi ski Paweł Legendorf, gubernator cibor 

Bła y ski, rycerze: Mikołaj Pilewski i Otton Machwicz, oraz rajcy trzech wielkich miast: 
Gda ska, Torunia i Elbl ga.  

64 Dwór Artusa znajdował si  w płd. pierzei Rynku (obecnie nr 6), gdzie w XV w. na miejscu 
dzisiejszej neorenesansowej budowli stały trzy budynki: z lewej strony niewielka kamienica 
pełni ca funkcj  mieszkania sekretarza Rady Miejskiej, po rodku pierwszy gmach Dworu Artusa 
(zbudowany w latach 1385–1386, nosz cy wówczas nazw  Dom Towarzyski, b d cy siedziba 
Bractwa w. Jerzego, którego członkami byli zamo ni mieszczanie), a po prawej jeszcze jedna 
kamieniczka. 

65 Henryk Reuss von Plauen (zm. 1470), komtur elbl ski (od 1441 r.) i pasł cki (od 1466 r.), 
wielki szpitalnik (od 1441 r.) i faktyczny zwierzchnik zakonu w czasach gdy wielkim mistrzem 
był jego wuj, Ludiwg von Erlichshausen (zob. przyp. 29), wielki mistrz zakonu krzy ackiego 
(1469–1470). 

66 Henryk (Andrzej ?) Oporowski (zm. 1483), kanonik krakowski, gnie nie ski i płocki, archi-
diakon gnie nie ski (w 1466 r.), sekretarz królewski (w 1464 r.), administrator apostolski diecezji 
przemyskiej (od 1476 r.), biskup przemyski (1479–1481) i kujawsko-pomorski (od 1481 r.). 
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pod protekcj  króla polskiego, a pomeza skie67 otrzymywał w do ywotni  
administracj  sekretarz królewski Wincenty Kiełbasa68. Nazwisko J. Sz. figuruje 
w ród wiadków na akcie traktatu toru skiego, obok innych uczonych: Jana 
Długosza, Jana Stanki69 i Pawła z Głowiny. 

W imieniu kapituły krakowskiej J. Sz. brał udział w synodach prowincjo-
nalnych70: w 1464 r. w Wolborzu oraz w 1466 r. w Łowiczu. Na synodach tych 
m. in. uchwalono kontrybucje królewskie71, które miały sfinansowa  opłacenie 
wojsk zaci nych, walcz cych po stronie polskiej. 

Na synodzie w Ł czycy, który obrady rozpocz ł 20 stycznia 1466 r. pod 
przewodnictwem arcybiskupa Jana Gruszczy skiego, uczestniczyli osobi cie  
m. in. biskup włocławski Jakub z Sienna i biskup pozna ski Andrzej Bni ski72. 
Doktor J. Sz. wraz z Janem Długoszem oraz Stanisławem z Kobylina 
reprezentowali nieobecnego osobi cie biskupa krakowskiego. Synod przez trzy 
dni radził nad mo liwymi formami pomocy królowi Kazimierzowi 
Jagiello czykowi i Rzeczypospolitej. W trakcie obrad podj to tak e uchwał   
o wznowieniu gło nego w tamtych czasach procesu archidiakona Jana Pieni ka 
i pozbawienie go godno ci i beneficjów za dokonane zbrodnie73 . 

                                                 
67 Diecezja pomeza ska ze stolic  biskupi  w Kwidzynie i Prabutach istniała do 1601 r., kiedy 

decyzj  papie a Klemensa VIII została inkorporowana do diecezji chełmi skiej. Obszar diecezji 
pomeza skiej w 90% pokrywa si  z terytorium obecnej diecezji elbl skiej. 

68 Odzyskany przez Polsk  obszar nazwano Prusami Królewskimi (Wschodnimi). Reszta ziem 
Prus (cz  zachodnia), zwana Prusami Krzy ackimi (Zakonnymi), pozostawała w r kach zakonu 
jako lenno polskie. Ka dy mistrz krzy acki podlegał władzy króla polskiego i był zobowi zany 
zło y  mu hołd, staj c si  w ten sposób ksi ciem i senatorem Królestwa. Do zakonu odt d mogli 
te  wst powa  Polacy. Ponadto dokument regulował spraw  uwolnienia je ców oraz wymian  
zamków i miast. 

69 Jan Stanko (ur. około 1430 – zm. 1493/94), lekarz, przyrodnik, kanonik kapituły 
krakowskiej, profesor Akademii Krakowskiej (od 1470 r.), nadworny lekarz Kazimierza 
Jagiello czyka, autor Antibolomenon, jednego z najobszerniejszych w redniowieczu katalogów 
ro lin, zwierz t i minerałów. 

70 Synod prowincjonalny – zebranie przedstawicieli duchowie stwa metropolii (prowincji 
ko cielnej, zło onej z kilku diecezji). 

71 Kontrybucja – danina (podatek) na rzecz panuj cego. 
72 Andrzej Bni ski (ur. 1396 – zm. 1479), sekretarz Władysława Jagiełły, biskup pozna ski 

(od 1439 r.). 
73 Wydarzenie to było tak wówczas gło ne, e sam królewski kronikarz Jan Długosz napisał: 

Tymczasem zdarzył si  straszny i okropny wypadek, którego wielko  i rzadko  skłoniły mnie do 
jego opisania. Nie s dz , eby od czasów przyj cia przez Polaków wi tej wiary zdarzył si  równy 
lub podobny. I cho  byłoby miło raczej przemilcze  ten wyst pek, to jednak ze wzgl du na 
sprawiedliwo  i na okropno  najstraszliwszej zbrodni opisz  to w Rocznikach. Rzecz miała si  
nast puj co: Dorota Boglewska, ona znakomitego rycerza Jakuba Boglewskiego, skrycie 
romansowała z archidiakonem gnie nie skim i dziekanem ł czyckim, Janem Pieni kiem. Rycerz 
Jakub Boglewski herbu Ko lerogi nie zwa ał na zło liwe plotki o tym, e ona do m owych 
herbowych rogów dodaje mu jeszcze inne, ani na ostrze enia, e niektórzy knuj  nawet zamach na 
jego ycie. W dniu 6 stycznia 1466 r. na pi cego Jakuba Boglewskiego napadło trzech ludzi  
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Kolejn  znacz c  misj  dyplomatyczn , w której uczestniczył J. Sz., było po-
redniczenie w staraniach Kazimierza IV Jagiello czyka o koron  czesk   

i w giersk  dla synów króla. W zwi zku z t  spraw , wraz z J. Długoszem, brał 
udział w zje dzie dyplomatów polskich czeskich i w gierskich w Nysie  
w 1473 r.74 – rokowania te nie doprowadziły jednak do rozwi zania wcze niej 
powstałego polsko-w gierskiego konfliktu75.  

W 1475 r. jako ekspert prawny uczestniczył w rokowaniach z królem 
w gierskim Maciejem Korwinem76 w Nowym S czu. Rokowania te dotyczyły 
granic Rusi i Wołoszczyzny z W grami.  

                                                                                                                         
z jego słu by, działaj c z namowy wspomnianego Jana Pieni ka i Doroty Boglewskiej. Wtargn li 
oni do sypialni Boglewskich i tam w obecno ci wspomnianej Doroty zamordowali Jakuba. 
Nazajutrz, po wypadku, wczesnym witem, zajechał do Ł czeszyc rodzony brat zabitego, 
wojewoda warszawski Mikołaj Boglewski. Na miejscu uj to jedynie ow  Dorot  Boglewsk , on  
zamordowanego, i jej słu c , która była dokładnie poinformowana o zamiarach swojej pani. 
Potem schwytano pozostałych. Sam archidiakon Jan Pieni ek zdołał tej samej nocy uj  prawie 
20 mil pod Ł czyc , aby łatwiej było mo na zaprzeczy  tej zbrodni. Wojewoda urz dził rozpraw  
s dow  przeciwko zbrodniarzom. Na Jana Pieni ka mo na było wyda  wyrok skazuj cy, jako e 
odnaleziono jego własnor czny list pisany do Doroty, w którym były konkretne projekty zbrodni, 
niemniej pozostawał on na razie nieuchwytny. Dorocie Boglewskiej i jej słu cej „upiekło si ” 
tym razem, jako e wojewoda Mikołaj, uj ty pro bami franciszkanów z klasztoru w Warszawie, 
aby przynajmniej kobietom zapewni  nietykalno , odst pił od pierwotnego zamiaru, tj. od 
zakopania ich ywcem w ziemi. Natomiast bezpo redniego sprawc  zbrodni przykuto do ziemi  
i ywcem wn trzno ci wyrwano, a nast pnie nieszcz nika po wiartowano, aby nikt wi cej nie dał 
si  uwie  namowom wszetecznych kobiet. Na synodzie w Ł czycy postanowiono, e archidia-
kona Jana Pieni ka, odpowiedzialnego za opisan  zbrodni , po wznowieniu wła ciwego 
post powania s dowego, pozbawi si  godno ci kapła skich i beneficjów, po to by po wieczne 
czasy pokutował w wi zieniu w celu przebłagania Boga i aby odsun  zgorszenie, jakie powstało 
w ród rycerstwa i ludu. Por. A. Z. Rola-St ycki, Ł czeszyce wioska sławna, „Okolica” 2003, nr 6 (38). 

74 O rokowaniach w Nysie Jerzy Kozarzewski w wierszu Dwór biskupi (3 wrze nia 1993) 
pisze tak: lecz to w Nysie. Kolejno w tym mie cie / – obcym stronom w zatargach – miało doj  do 
zjazdu. / Stawili si  wszyscy, jakby chcieli wreszcie / liczy  tu na spotkanie pod szcz liw  
gwiazd . / W skład polskiej delegacji, przybyłej z Krakowa, / wchodziło trzech biskupów, formuł 
biegły radca / z kancelarii królewskiej i mistrzowie słowa: / Jan Długosz, Jakub z Szadka, którym 
taka praca /znana był , gdy  nie raz do niej ich wzywano. 

75 Po mierci króla czeskiego Jerzego z Podiebradu (marzec 1471 r.), w maju szlachta czeska 
obwołała Władysława Jagiello czyka, syna Kazimierza, królem czeskim. W tym samym roku 
wybuchła wojna z Maciejem Korwinem, królem w gierskim o Czechy i l sk. W pa dzierniku 
1471 r. król Kazimierz podj ł nieudan  wypraw  na W gry, której celem miało by  usuni cie 
Macieja Korwina i intronizacja na tronie w gierskim syna Kazimierza. W odwecie W grzy 
najechali Małopolsk . Konflikt zbrojny, pomimo licznych prób, trwał do grudnia 1474 r., kiedy 
zawarto rozejm z W grami, potwierdzony ugod  zawart  w listopadzie 1478 r. w Wyszehradzie  
i układem pokojowym, zawartym w kwietniu 1479 r. w Budzie. 

76 Maciej Korwin (ur. 1443 – zm. 1490), król W gier (od 1458 r.), za którego panowania kraj 
był u szczytu pot gi, król Czech (1469–1478), mecenas sztuki, zało yciel uniwersytetu w Pozsóny 
(dzisiejsza Bratysława). 
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Wszystkie dokonania J. Sz. w sferze dyplomatycznej pozwalaj  go zaliczy , 
wraz z tak znakomitymi postaciami, jak: Stanisław ze Skarbimierza77, Paweł 
Włodkowic, Andrzej Łaskarz78, Jan D brówka i Jan Długosz, do grona najwy-
bitniejszych bojowników o prawa Polski do ziem rewindykowanych w XV w.  

Usługi J. Sz., wiadczone Koronie, nie pozostawały bez wynagrodzenia.  
W 1468 r. otrzymał probostwo przemyskie (do 1470 r.). Pełnił równie  funkcj  
nadwornego audytora (iudex curiae)79 na dworze krakowskiego biskupa Jana 
Lutka z Brzezia. Po mierci Lutka, jako kanonik krakowski, brał udział w po-
siedzeniu kapituły krakowskiej 27 maja 1471 r., maj cej wybra  nowego 
administratora diecezji80. W 1474 r. J. Sz., który wcze niej ju  wypełniał funkcje 
s downicze, został mianowany oficjałem krakowskim81 i otrzymał prepozytur  
w. Michała w Krakowie. Pomimo ogromnych zasług nie doczekał si  infuły82, 

co by  mo e miało zwi zek z jego mieszcza skim pochodzeniem. 27 lipca 1476 r. 

                                                 
77 Stanisław ze Skarbimierza (ur. po 1360 – zm. 1431), kanonik kapituły katedralnej na 

Wawelu, wikariusz generalny, spowiednik królewski, doktor prawa, profesor i rektor (w 1400  
i 1413 r.) Akademii Krakowskiej, znakomity mówca, na jego działalno  pisarsk  składaj  si  
przede wszystkim kazania, uwa any jest (razem z Pawłem Włodkowicem) za twórc  polskiej 
szkoły prawa mi dzynarodowego. 

78 Andrzej Łaskarz z Gosławic (ur. 1362 – zm. 1426), biskup pozna ski, dyplomata, kanclerz 
królowej Jadwigi, doktor praw, uczestnik soborów, reformator. 

79 Audytor w kurii biskupiej nale ał w XV w. do naczelnych urz dników kurii i przewodniczył 
s dowi biskupiemu, czyli audytorium. 

80 Por. J. Polkowski, Katalog r kopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1864, s. 125. 
81 Przykładem wypełniania funkcji s dowych przez J. z Sz., zanim jeszcze został oficjałem 

krakowskim (zast pc  biskupa w sprawach s dowych), mo e by  sprawa zanotowana pod dat   
20 grudnia 1470 r., gdy biskup wrocławski Rudolf powierzył mu (oraz drugiemu kanonikowi 
krakowskiemu Sedziwojowi z T czyna) rozpatrzenie apelacji Jakuba, kupca z Wi licy, 
oskar onemu przez Stanisława ze Sczuczky, kleryka diecezji krakowskiej, o niespłacenie długu  
w wysoko ci 100 florenów w gierskich: pewien kupiec niejaki Jakub z Wi licy wiecki […] 
apelował od wyroku do Stolicy Apostolskiej, jednak nie do samej Kurii, ale do Rudolfa biskupa 
wrocławskiego, b d cego wysłannikiem papieskim z tytułem legata „de latere” na tym terenie. 
Rudolf spraw  tej apelacji powierzył panom Jakubowi z Szadka i S dziwojowi z T czyna 
kanonikom krakowskim […]. Poniewa  sam Stanisław uznał kanoników i komisarzy za 
podejrzanych, gdy  sprzyjali oni Jakubowi, zarzucił im stronniczo  i za dał wyznaczenia 
arbitrów s dowych. Po odrzuceniu tego wniosku s dziowie ogłosili, e b d  kontynuowa  
rozpraw  do ko ca, i e ska  Stanisława i gro c innymi karami mimo jego zapowiedzi nale nej 
prawem apelacji do Stolicy Apostolskiej. Zob. Bullarium Poloniae, t. 7: 1464–1471, Romae–
Lublin 2006 (druk 2007). 

82 Infuła – odmiana mitry (nakrycia głowy biskupa podczas spełniania czynno ci 
liturgicznych) bez ozdób, w kolorze białym, noszona przez infułata podczas sprawowania 
czynno ci liturgicznych. Infułat – protonotariusz apostolski, maj cy niegdy  przywilej noszenia 
infuły (inaczej: prałat uprzywilejowany). 
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biskup krakowski Jan z Rzeszowa83 powołał J. Sz. na wysoki urz d wikariusza 
generalnego84.  

Po 1475 r. J. Sz. porzucił dyplomacj , by całkowicie po wi ci  si  obowi - 
zkom w kapitule i uniwersytetowi.  

Dwukrotnie pełnił funkcj  rektora Akademii Krakowskiej: w roku 1474 oraz 
w latach 1475–1476, i jak pisze K. Morawski: godno  ta [...] zaznaczyła si  
wa n  reform  w dziejach wszechnicy85. Jego zasług  było przebudowanie 
budynku Kolegium Mniejszego (Collegium Minus)86 w tym okresie87 oraz 
unormowanie funkcjonowania Bursy Ubogich (Contuberium Pauperum)88, 
poprzez wydanie wielu zarz dze  dla kanoników i studentów. W 1476 r. J. Sz., 
za zgod  całego Uniwersytetu, ufundował Collegium Artistarum, przeznaczaj c 
na ten cel ró ne fundusze, m. in. prywatne fundacje katedr i legat89 Jana  
z D brówki w wysoko ci 600 florenów miały da  uposa enie dla dwóch katedr 
filologii, z których ka da miała otrzymywa  10 grzywien rocznie90. Za rektoratu 
J. Sz. w latach 1475–1476 dokonano reformy obowi zuj cego od 1449 r. progra-
mu nauczania Kolegium Mniejszego91. 

                                                 
83 Jan z Rzeszowa (Jan VI Rzeszowski), herbu Półkozic (ur. Około 1411–zm. 1488), podskarbi 

wielki koronny (1469–1471), biskup krakowski (od 1471 r.). 
84 Wikariusz generalny – prałat (lub biskup sufragan) wyznaczony przez ordynariusza do 

pomocy w zarz dzaniu diecezj . 
85 Por. K. Morawski, Historya…, t. 2, s. 52. 
86 Akademia Krakowska w XV w. prowadziła nauczanie na czterech wydziałach. ycie 

codzienne profesorów toczyło si  w ramach systemu kolegialnego (kolegia), odpowiadaj cego po 
cz ci dzisiejszym wydziałom uniwersyteckim. 

87 Za rektoratu J. Sz.: na zebraniu magistrów uniwersytetu powzi to tedy uchwał , aby dom 
murowany, le cy na tyłach kollegium wi kszego, zwany burs  Divitum, przeznaczy  na 
pomieszczenie mniejszych kollegiatów z wyj tkiem seniora bursy ubogich. Uchwała wylicza ich 
dziesi ciu: kollegiata Nowkowa, Stobnera, Marcina Króla, Katarzyny M ykowej, Mikołaja  
z Brze nicy, Zaborowskiego, altaryst  w ko ciele Wszystkich wi tych, w ko cu dwóch wie o 
(1473) uposa onych kollegiatów Jana D brówki. Wreszcie wi c po tylu zmiennych kolejach 
znale li ci kollegiaci stały przytułek i rozmieszczenie na tyłach dzisiejszej biblioteki, w blisko ci 
bursy Jeruzalem, czyli dzisiejszego Collegium Novum. Por. K. Morawski, Historya…, t. 2, s. 60. 

88 Bursa – internat dla studentów, zwany tak od wspólnej sakiewki, z której dzi ki hojno ci 
dobroczy ców korzystali niezamo ni studenci. Utrzymanie zapewniały bursie nadania fundacyjne, 
opłaty wnoszone przez studentów (opłata wst pna, opałowa, i komorne), oraz ofiary dora ne; 
ubodzy studenci byli zwalniani z opłat całkowicie lub cz ciowo. Bursa Ubogich, zwana te  
Isnerowsk , powstała w 1409 r. i mie ciła si  na rogu ulic Goł biej i Wi lanej. W pokojach 
frontowych mieszkali bogaci studenci, a opłaty wnoszone przez nich przeznaczano na utrzymanie 
ubogich uczniów, mieszkaj cych w oficynie. 

89 Legat, tj. zapis testamentowy. 
90 Por. M. Biskup, K. Górski, Kazimierz Jagiello czyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy 

XV wieku, Warszawa 1987, s. 303–304. 
91 W porównaniu z programem z 1449 r. m. in. usuni to Laborintus Eberharda z Bremy  

i Kronik  mistrza Wincentego, a wprowadzono De oratoria institutione Kwintyliana, zachowuj c 
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J. Sz. był te  pierwszym znanym z imienia i nazwiska wykładowc  Kroniki92 
„mistrza” Wincentego, zwanego Kadłubkiem, oraz komentarza do tej e Kroniki, 
autorstwa Jana z D brówki. W trakcie prowadzonych w 1436 r. wykładów 
omawiał Liber quadripartitus93, obja niaj c terminy łaci skie polskimi słowami. 
Do dzi  zachowały si  dwa kodeksy94 spisane pod dyktando J. Sz.95, stanowi ce 
zapis wykładów prowadzonych w 1446 r., w trakcie których omawiał Kronik  
Kadłubka z komentarzem D brówki. Pierwszy z tych kodeksów został spisany 
przez Jana z Wielkopolski, który nazywał siebie klerykiem i sług  J. Sz.. 
Komentarz przekazany w wykładzie został uzupełniony kilkoma glosami96, 
interpolacjami97 oraz przeredagowaniami. Drugi z kodeksów został spisany 
przez bli ej nieokre lonego Jakuba98. W pó niejszych latach kodeksy, zawie-
raj ce teksty wykładów J. Sz., wykorzystywali na zaj ciach ze studentami inni 

                                                                                                                         
jednak do uznania wykładowcy mo liwo  dalszego wykorzystania Kroniki  Kadłubka do nauki 
wymowy. 

92 Kronika  polska (Chronica Polonorum), spisana w latach 1190–1205 po łacinie przez 
Wincentego Kadłubka na polecenie ksi cia Kazimierza II Sprawiedliwego, przedstawia dzieje 
Polski od czasów pradawnych do 1202 r. Cztery tomy tej kroniki, obok Kroniki Galla Anonima, 
stanowi  główne (cho  niezbyt wiarygodne) ródło wiedzy na temat pocz tków pa stwa 
polskiego.  

93 Tekst ten znajduje si  w Bibliotece Jagiello skiej – rkps 2251. 
94 Kodeks – jedna z form ksi ki (stosowana od ko ca I w. po Chr., współcze nie najbardziej 

popularna); zbiór kart zł czonych (szytych, klejonych) na jednym z brzegów (grzbiet ksi ki). 
Inne formy ksi ek to: zwój, leporello (harmonijka, kolejne grzbiety klejone po przeciwległych 
stronach druku), ksi ka elektroniczna. 

95 Kodeksy te znajduj  si  w: Bibliotece Czartoryskich – rkps 1317 oraz Bibliotece Kapituły 
Krakowskiej – 218 (226). 

96 Glosa – przypis odnosz cy si  do poszczególnych słów lub fragmentów tekstu, 
wprowadzony przez kopist  manuskryptu lub czytelnika na marginesie strony ksi ki. 

97 Interpolacja – wstawienie do istniej cego tekstu fragmentów (słów lub zda ), które nie 
znajdowały si  w oryginalnym tek cie. 

98 Zob. M. Zwiercan, Zainteresowania historyczne społeczno ci Uniwersytetu Krakowskiego 
 w XV w., [w:] T. Michałowska (red.),  Literatura i kultura pó nego redniowiecza w Polsce, 
Warszawa 1993, s. 41–56. Jak podaje M. Zwiercan: Jeden z r kopisów z dyktanda Jakuba  
z Szadka został wzbogacony apokryficznym listem Władysława Warne czyka, traktatem „De 
emptione” Benedykta Hessego z Krakowa, profesora Uniwersytetu, dalej „Epitaphium Zavissi 
Nigri” Adama winki oraz fragmentami „Kroniki” Mierzwy w zmienionej redakcji, ró nej od 
pełnych tekstów dot d publikowanych. Nadto kopista dopisał noty o w. Stanisławie, biskupie 
krakowskim i mistrzu Wincentym, zaczerpni te z jakiego  katalogu biskupów krakowskich (tam e). 
Wzmiankowane dwa kodeksy, zawieraj ce wykład J. Sz., stały si  wzorcem dla kolejnych 
odpisów, sporz dzanych a  do roku 1481, z których do dzi  zachowało si  osiem (w Bibliotece 
Czartoryskich – rkps 1313; Bibliotece Jagiello skiej – rkps 2196, 2570, 2572, 2573, Przyb. 
147/53; Bibliotece Narodowej w Warszawie – rkps 3376 oraz Bibliotece PAN w Kórniku – rkps 
183). 
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profesorowie Uniwersytetu Jagiello skiego, m. in. Maciej z Kobylina99,  
a spis obowi zuj cych wykładów autorów klasycznych z 1492 r., zawieraj cy 
dziewi  pozycji, wymienia trzy wykłady zmarłego kilka lat wcze niej J. Sz., 
po wi cone dziełom Cycerona100. 

J. Sz. zmarł 28 pa dziernika 1487 r. w Krakowie w wieku 75 lat. W ci gu 
całego swojego ycia zgromadził poka ny ksi gozbiór, obejmuj cy zarówno 
kodeksy r kopi mienne, jak i inkunabuły101. Do dzi  zachowały si  spisane  
w kraju ksi gi o tre ciach teologicznych. Brak jest natomiast jakiegokolwiek 
ladu, aby w jego bibliotece były dzieła prawnicze, które jednak – cho by  

z uwagi na praktyk  prawnicz  – najpewniej gromadził. W swoich zbiorach  
J. Sz. posiadał m. in. dzieła Tomasza z Akwinu (cało  sumy teologicznej), 
liczne kazania (np. Mikołaja z Kozłowa102), De civitate Dei w. Augustyna z ko-
mentarzem103, Super Cantica Orozjusza104, Sentencje Lombarda105, Sermones de 
tempore et de sanctis Bernarda z Clairvaux106, konkordancj  biblijn 107 i wiele 
innych dzieł niezwi zanych z teologi . Wi kszo  tych zbiorów przekazał 
kolegiom Akademii Krakowskiej: Collegium Maius oraz Collegium Minus  
w 1477 r.108 i w 1482 r.109 Tylko dwie z ksi ek po J. Sz. nie maj  zapisu, kiedy 
                                                 

99 Maciej z Kobylina, wypromowany w 1449 r. mistrz sztuk wyzwolonych, pó niejszy 
profesor teologii, kanonik ko cioła w. Floriana na Kleparzu i wielokrotny rektor Uniwersytetu. 

100 Marcus Tullius Cicero (106 przed Chr. – 43 przed Chr.), wybitny mówca rzymski, 
popularyzator filozofii greckiej, jego ogromny dorobek literacki stanowi  dzieła retoryczne  
i filozoficzne, listy i mowy. 

101 Inkunabuł – umowne okre lenie pierwszych druków, powstałych do ko ca XV w. 
102 Mikołaj z Kozłowa, Kozłowski (zm. 1444), profesor Uniwersytetu Jagiello skiego, 

wybitny teolog i utalentowany kaznodzieja, poseł na sobór w Bazylei. Jego kazania ze zbiorów  
J. Sz. s  w Bibliotece Jagiello skiej, sygn. BJ 2245 i 2335. 

103 W zbiorach Biblioteki Jagiello skiej, sygn. BJ 1219. Przy tym kodeksie zachowało si  
ciekawe wiadectwo o ko cz cym w XV w. swój ywot r kopisie pergaminowym Phisiologusa  
z XII w. w postaci wklejki ze wst pem znanego poety Hildeberta z Le Mans (de Lavardin); zob.  
J Zathey, Biblioteka Jagiello ska w latach 1364–1492, [w:] J. Zathey, A. Lewicka-Kami ska,  
L. Hajdukiewicz (red.), Historia Biblioteki Jagiello skiej”, t. 1, cz. 1, Kraków 1966, s. 103. 

104 Paweł Orozjusz (ur. około 385 – zm. przed 423), teolog chrze cija ski i historyk. 
105 Zob. w zbiorach Biblioteki Jagiello skiej, sygn. BJ 1512 Lombarda Sentencji, ks. II–IV: 

comparatus in Cracovia per Matheum Alberti de Szadek, scriptus per manus Blasii de Klodawo 
(1409 r.); por. J. Zathey, Biblioteka…, s. 102. Piotr Lombard (ur. ok. 1100 – zm. 1160/64), teolog, 
autor Quatuor libri sententiarum, dzieła wi cego tematycznie wszystkie tre ci wiary katolickiej, 
znane i powszechnie komentowane w redniowieczu. 

106 w. Bernard z Clairvaux (ur. 1091 – zm. 1153), filozof i mistyk, cysters, reformator ycia 
zakonnego, doktor Ko cioła, autor traktatów ascetyczno-mistycznych i dogmatycznych; 
wypracował mistyczn  teori  poznania. 

107 Konkordancja – zestawienie wszystkich słów (sentencji, znaków, sygnatur, dat) wraz  
z podaniem miejsc, w których mo na je znale , indeks; takie zestawienie sporz dzone dla 
tekstów biblijnych nosi nazw  konkordancji biblijnej. 

108 W 1477 r. przekazał Kolegium Wi kszemu inkunabuły zawieraj ce poszczególne cz ci  
(I oraz fragment cz ci II) sumy Tomasza z Akwinu (r kopisy w Bibliotece Jagiello skiej 1687  
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przeszły na własno  Uniwersytetu Jagiello skiego. Dzi  w zbiorach Biblioteki 
Jagiello skiej znajduje si  10 r kopisów i 3 inkunabuły ofiarowane Uniwersyte-
towi Krakowskiemu, z czego a  6 kodeksów zawiera dzieła Tomasza  
z Akwinu110. Niektóre inkunabuły i r kopisy darował kapitule krakowskiej111,  
a tak e kolegiacie sandomierskiej112.  

Wiele z tych r kopisów trafiało w r ce J. Sz. za po rednictwem studiuj cych 
i pracuj cych wcze niej na Akademii Krakowskiej jego krajan i krewnych  

                                                                                                                         
i 1741 oraz inkunabuły 1903 i 1916) oraz De civitate Dei Augustyna (r kopis w Bibliotece 
Jagiello skiej 1219). 

109 W 1482 r. przekazał Kolegium Wi kszemu m. in. Policraticus Jana z Salisbury z notami 
proweniencyjnymi kilku wła cicieli (r kopis w Bibliotece Jagiello skiej, sygn. 483) oraz kazania 
Mikołaja z Kozłowa (r kopisy w Bibliotece Jagiello skiej, sygn. 2335 i 2245). W tym samym 
roku ofiarował Kolegium Mniejszemu Sermones de tempore et de sanctis Bernarda z Clairvaux 
(inkubał w Bibiliotece Jagiello skiej, sygn. 725). 

110 Por. zbiory Biblioteki Jagiello skiej, sygn. BJ 1687, 1741, 1757, 759, 1512 i napisany dla 
Jakuba w 1454 r.. sygn. BJ 409. Zob. J., Zathey, Biblioteka…, s. 102. 

111 W spisie sporz dzonym w Archiwum Kapitulnym w ko cu XV w. w ród dzieł teolo-
gicznych s  dwa darowane ko ciołowi katedralnemu przez J. Sz., a mianowicie: r kopis folio 
papierowy, zwieraj cy addiciones ad lucam et scrutinium scripturarum oraz inkunabuł folio  
z Liber epistolarum beati Augustini. Pierwszy z tych kodeksów, pochodz cy z 1468 r., zachował 
si  do dzi  (Biblioteka Jagiello ska, sygn. 73 (104)), natomiast druk z listami w. Augustyna 
zagin ł. W zapisie testamentowym J. Sz. przekazał Katedrze Krakowskiej równie  kodeks (nie-
wspomniany we wspomnianym spisie z ko ca XV w.) zawieraj cy konkordancj  Biblii z 1471 r. 
(r kopis w Bibliotece Kapituły Krakowskiej, sygn. 72 (103)). Obydwa zachowane r kopisy s  
wzmiankowane przez ks. I. Polkowskiego w Katalogu…, s. 57–58. Pod pozycj  72 wymieniony 
jest Concordantiae Bibliorum. Kodeks papierowy in folio ... pi knie napisany z adnotacj  na 
pierwszej pergaminowej karcie: Concordancia Biblie Magistri Jacobi de Schadek decretorum 
doctoris Canonici Cracoviensis testamentaliter legate pro ecclesia majori Cracovien. Qui mortus 
est dominico die in festo sctorum Simonis et Jude aplorum noctis sequentis hora septima anno dni 
MCCCCLXXXVII i na ko cu: Explicit liber Concordanciarum biblie comparatus pro egregio viro 
mgro Jacobo de Szadek decretorum Doctore Canonico crac. Per manus cuiusdam Johannis Gross 
de lublin et est finitus sabbato in vigilia Nativitatis Marie Anno dom. MCCCCLXXI. Natomiast 
pod pozycj  73 zapisany jest Scrutinium Scripturarum. Kodeks papierowy in folio z napisem na 
pierwszej karcie pergaminowej: Centuagesius, Liber Jacobi de Schadek decretorum doctoris 
Canonici Cracovien. continens addiciones ad Lucam et scrutiniun scipturarum legatus 
testamentalis ecclesie Majori cracovien. anno 1482. Et mortuus dominico die in festo Simonis et 
Jude aplorum hora septima noctis anno dni MCCCCLXXXVII. 

112 Bibliotece kolegiaty sandomierskiej J. Sz. ofiarował Secunda pars Panteologie (zob.  
M. Hornowska, H. Zdzitowiecka-Jasie ska, Zbiory r kopi mienne w Polsce redniowiecznej, 
Warszawa 1947, s. 303). Jak pisze w 1928 r. ks. J. Wi niewski: W kapitularzu mamy ogromn  
ksi g , pierwszy druk, maj c  malowane inicjały: „Secunda pars Panteologie Reverendi patris 
domini Jacobi de Schadek decretorum doctoris, canonici et vicarii in spiritualibus Cracoviensis 
generalis olim ecclesiae Collegiatae bte Marie Sandomirien. Canonici legatum per eundem dicte 
ecclesiae sandomirien. Anno Domomi Mo quadringentesimo LXXXo secundo (1482 r.) Idem vero 
pater mortuus est die solis XXVIII octobris anno domini 1.4.8.7. (1487 r.) Oretur pro anima 
ipsius”. Zob. J. Wi niewski, Katalog…, s. 86. 
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z Szadku. I tak np. r kopis z dziełem Jana Salisbury113 Policraticus114 został 
wkrótce po napisaniu zakupiony przez Henryka z Radomia, nast pnie trafił do 
magistra Stanisława z Szadka115, profesora teologii, zmarłego w 1475 r., który 
przekazał go J. Sz., a ten darował go Collegium Maius. To, co wyró niało 
ksi gozbiór J. Sz. od wielu innych indywidualnie gromadzonych w tych czasach 
ksi gozbiorów, to fakt znalezienia si  w nim ksi g drukowanych. 

Ksi gozbiór J. Sz., cho  starannie dobrany, nie był typowy dla prawnika 
zaanga owanego w działalno  administracyjn  i dyplomatyczn , a raczej 
odzwierciedlał jego pozaprawnicze zainteresowania. Tworz  go głównie kopie, 
nie tylko pisane na zamówienie J. Sz., ale te  prawdopodobnie przez niego 
pieczołowicie kolekcjonowane w drodze zakupu116. Na jego zamówienie spisano 
wiele r kopisów, z których cz  do dzi  znajduje si  w zbiorach Biblioteki 
Jagiello skiej117 i Kapituły Krakowskiej118. Nie ma w jego bibliotece kodeksu, 
na którego marginesach nie znajdowałaby si  korekta tekstu. Autorów dobierał 
sobie starannie, a dzieła ich gromadził systematycznie na przestrzeni wielu lat. 
Faworyzowanym teologiem był niew tpliwie Tomasz z Akwinu J. Sz. wykazy-
wał du  trosk  o zgromadzony ksi gozbiór, tak e o szat  zewn trzn  kolekcjo-
nowanych ksi g. S  one czyste, porz dnie utrzymane, kilka z nich posiada 
ozdobn  opraw  introligatorsk . Dzi  na ka dym z zachowanych r kopisów, 
nale cych niegdy  do J. Sz., po nocie proweniencyjnej znajduje si  wzmianka: 
et mortuus est die solis XXVIII mensis octobris a.d. 1487 oretur pro eo119. 

Wykonuj c zapis testamentowy J. Sz., z jego fundacji utworzono  
w Akademii Krakowskiej w 1491 r. now  kolegiatur 120 prawnicz  i zwi zan   
                                                 

113 Jan z Salisbury (ur. około 1120 – zm. 1180), angielski filozof, pisarz, biskup Chartres, 
przedstawiciel arystotelizmu, autor teokratycznej koncepcji pa stwa (Polycraticus). 

114 W zbiorach Biblioteki Jagiello skiej (sygn. BJ 483). 
115 Stanisław z Szadka (zm. 1475), syn Floriana, wpisany na Uniwersytet Krakowski w 1436 

r., bakałarz sztuk wyzwolonych, magisterium uzyskał w 1444 r., profesor teologii w 1454 r., 
piastował godno  dziekana Wydziału Filozoficznego, a w latach 1463–1464 dziekana Wydziału 
Teologicznego, prepozyt Collegium Maius (1463 r.), rektor Akademii Krakowskiej (1469 r.). 

116 J. z Sz. zakupił, m. in. w 1476 r. za bardzo wysok  kwot  dziesi ciu dukatów w gierskich, 
norymberskie wydanie z oficyny Antoniego Kobergera inkunabału Catena Aurea Tomasza  
z Akwinu (Biblioteka Jagiello ska, sygn. 1871). Od swego krajana, a mo e krewnego – o czym 
wiadczy zapis: per me Matheum Alberti de Schadek in Cracouia – zakupił traktat De vita Christi 

oraz pisane r k  Bła eja z Kłodawy drug  i czwart  ksi g  Sentencji Lombarda (Biblioteka 
Jagiello ska, sygn. 1512), natomiast od pewnego M cisława kupił za jedn  grzywn  XV-wieczny, 
papierowy, licz cy 510 stron r kopis, pisany kilkoma r kami w kraju, zawieraj cy cz  sumy 
teologicznej Tomasza z Akwinu. 

117 M. in. r kopis z 1454 r., sygn. 409, z 1456 r., sygn. 1687 oraz z 1474 r., sygn. 2245 i 2335. 
118 R kopis z 1471 r., sygn. 72(103). 
119 Wi cej o ksi gozbiorze J. Sz. zob. W. Szeli ska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu 

Krakowskiego w XV i pocz tkach XVI w., Wrocław 1966, s. 80–83. 
120 Kolegiatura – katedra uniwersytecka, jednostka organizacyjna wydziału Akademii 

Krakowskiej (kolegiat – członek kolegium profesorskiego, mieszkaj cy zwykle w kolegium). 
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z ni  altari 121 pod wezwaniem w. Jana w katedrze krakowskiej. Powołan  
kolegiatur  (pi t  ju  na Wydziale Prawa Akademii Krakowskiej) była Katedra 
Reguł Prawa (regilare iuris), a miał ni  kierowa  ka dorazowo senior122 Bursy 
Prawników (Kanonistów)123. W ramach tej katedry wykładano, obok prawa 
kanonicznego, tak e elementy prawa rzymskiego124. Dla seniora bursy 
kanonistów uposa enie zapewnił J. Sz., który stał si  pod tym wzgl dem 
dobrodziejem uniwersytetu. W 1491 r. egzekutor jego testamentu Mikołaj  
z Koprzywnicy wyposa ył ołtarz w. Jana w katedrze zwany ante portam 
Latinam; altarysta miał z czasem pobiera  16 grzywien, by  seniorem bursy 
Długosza i wykłada  kanony. Jako senior b dzie on w swej bursie dwa razy 
tygodniowo urz dza  dysput , prócz tego w dniach statutami okre lonych, 
przeznaczonych dla drugorz dnych przedmiotów prawniczych, obja nia   
w kollegium czwart  ksi g  dekretałów125. Podstaw  materialnego funkcjono-
wania tej katedry były, obok zapisu testamentowego J. Sz., tak e nadania innych 
darczy ców126, m. in. biskupów krakowskich: Tomasza Strzempi skiego127  
i Piotra Wysza128. 

Uczeni pochodz cy z Szadku, poprzez swój dorobek naukowy i działalno  
dydaktyczn , a tak e zaanga owanie społeczne, brali udział w budowie pozycji 

                                                 
121 Altaria – rodzaj fundacji (beneficjum, prebendy, uposa enia duchownych niezwi zanego  

z wykonywaniem obowi zków duszpasterskich) ko cielnej, której celem jest sprawowanie kultu 
(odprawianie mszy) przez altarzyst  (posiadacza altarii, beneficjenta) przy wyznaczonym 
specjalnie do tego celu ołtarzu katedralnym, kolegiackim lub parafialnym. 

122 Senior – bezpo redni przeło ony, wyznaczany z młodszego personelu dydaktycznego lub 
ze starszych mieszka ców bursy, maj cych stopnie naukowe. Głównym przeło onym bursy był 
rewizor, wybierany z grona profesorów. 

123 Bursa Prawników, czyli Kanoników, została zało ona w 1451 r. przez J. Długosza. 
124 Pierwszymi wykładowcami podstaw prawa rzymskiego w katedrze, ufundowanej przez  

J. Sz., byli znakomici cudzoziemcy: Garsias z Sewilli, Lodovico Aliphio i Piotr Rozjusz (Pedro 
Ruis de Moros). 

125 Zob. K. Morawski, Historya…, t. 1, Kraków 1900, s. 91. 
126 Przeci tne roczne uposa enie profesorów krakowskich w XV w. (nie licz c Wydziału 

Teologii) wynosiło około 10–12 grzywien, czyli znacznie mniej ni  bogatych kupców czy 
zamo niejszej szlachty, czerpi cej dochody z folwarków, i było niewiele wy sze ni  zarobki 
rzemie lników czy nawet lepiej uposa onych pachołków i słu by miejskiej (wynagrodzenie 
tygodniowe profesora wynosiło około 11 groszy, podczas gdy wynagrodzenie robotnika 
niewykwalifikowanego wahało si  w granicach 6–9 groszy, a murarz zarabiał 30 groszy 
tygodniowo; za 11 groszy mo na było kupi  barana, kop  jaj i kop  serków, wzgl dnie łokie  
sukna lu skiego). Zob. J. Pelc, Ceny w Krakowie w latach 1369–1600, Lwów 1935, s. 6–91. 

127 Tomasz Strzempi ski (ur. 1398 – zm. 1460), biskup krakowski (od 1455 r.), podkanclerzy 
koronny (od 1454 r.), teolog, doktor dekretów, profesor i rektor (1432–1433 i 1443–1444) 
Akademii Krakowskiej. 

128 Piotr Wysz Radoli ski (ur. ok. 1354 – zm. 1414), biskup krakowski (od 1392 r.), biskup 
pozna ski (od 1412 r.), doktor obojga praw, kanclerz dworu królowej Jadwigi (od 1391 r.), 
pierwszy kanclerz Akademii Krakowskiej. 
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Akademii Krakowskiej w redniowiecznej Europie. Jednym z nich był Jakub, 
współtwórca pionierskiego podej cia do teorii prawa narodów i praw człowieka, 
uwzgl dniaj cego odwołanie si  do praw natury, Ewangelii oraz do nauczania 
papie y i soborów129. Jest on uwa any, obok takich postaci, jak np. Paweł 
Włodkowic czy Stanisław ze Skarbimierza130, za jednego z polskich twórców 
prawa mi dzynarodowego, którego szczególny rozwój w naszym kraju przypada 
na XV w. Był to czas, w którym konflikty z zakonem krzy ackim rozstrzygane 
były na gruncie mi dzynarodowym w postaci sporów prawnych131. Niestety 
wiele z polskich redniowiecznych prawniczych dzieł spłon ło w po arze, który 
27 lipca 1719 r. zniszczył Collegium Iuridicum Akademii Krakowskiej, wraz  
z bibliotek  i archiwum uniwersyteckim. J. Sz., b d c uznanym polskim prawni-
kiem, stał si  prekursorem zasady narodowo ciowej na gruncie prawa mi dzyna-
rodowego, czołowym przedstawicielem polskiej szkoły „prawa narodów” (ius 
gentium). Zgodnie z zasad , głoszon  przez niego w trakcie rozstrzygania sporu 
z Krzy akami w 1466 r., do danego pa stwa powinny przynale e  te terytoria, 
które s  w wi kszo ci zamieszkałe przez ludno  etniczn , zamieszkuj c  to 
pa stwo.  

W 1922 r. Arnold van Gennep132, francuski uczony, etnolog i doradca rz du 
francuskiego w sprawach narodowo ciowych, wykazał, e idea narodowo ci  
i samostanowienia jest pochodzenia polskiego (a nie wywodzi si  z okresu 
napoleo skiego), i wskazał na Jakuba z Szadka, Jana Długosza i Jana D brówk  
jako jej prekursorów133. Według van Gennepa, to wła nie J. Sz. był pierwszym 
prawnikiem, który opracował systematyczny zbiór zasad dyplomacji mi dzyna-

                                                 
129 Podobne pogl dy na Akademii Krakowskiej głosili równie : Paweł Włodkowic, Łukasz  

z Wielkiego Ko mina, Benedykt Hesse i Andrzej Łaskarz. 
130 Obydwaj byli rektorami Akademii Krakowskiej i rozwin li teori  „wojny sprawiedliwej”. 

Ogromn  zasług  Pawła Włodkowica było sformułowanie na soborze w Konstancji prawa 
narodów do samostanowienia. 

131 Istotny z punktu widzenia rozstrzygania sporów prawnych był fakt, i  XV-wieczna Polska 
miała znakomitych prawników, w ród których mo na wymieni  równie  takie osoby, jak: Jakub 
Zaborowski (zm. 1449), Jan Elgot (zm. 1452), Deresław z Borzynowa (zm. 1452), Jakub z Zatora, 
Jan Puszka z Krakowa (zm. 1452) czy Tomasz Strzempi ski (zm. 1460). 

132 Arnold van Gennep (ur. 1873 – zm. 1957), francuski etnograf, prowadził badania nad 
francuskim folklorem i społeczno ciami plemiennymi, twórca teorii obrz dów przej cia. 
133 Jednak na poj cie narodowo ci po raz pierwszy powołano si  ju  w 1339 r.  
w warszawskim procesie polsko-krzy ackim, kiedy to wiadkowie argumentowali, e na ziemiach 
zagarni tych przez Krzy aków yje ludno  mówi ca po polsku i e ziemiami tymi władali 
ksi ta b d cy z j zyka, prawa i obyczaju Polakami, podlegaj cymi Królestwu Polskiemu. 
Argument ten ponownie pojawił si  w 1422 r. w trakcie procesu przed delegatem papieskim 
Antonimem Zeno, gdzie w przedstawionym wówczas memoriale (licz cym 114 artykułów), 
artykuł 15 powoływał si  na polsko  ziemi chełmi skiej. Zob. A. Wojtkowski, Tezy i argumenty 
polskie w sporach terytorialnych z Krzy akami, Olsztyn 1968, s. 6. 
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rodowej134. Z tego te  wzgl du francuski uczony uwa ał go za godnego 
prekursora Hugona Grocjusza135. Oprócz zasady narodowo ciowej (odwołuj cej 
si  do faktu zamieszkiwania ziem przez ludno  o j zyku i pochodzeniu 
polskim, która miastom, górom, rzekom i osadom nadała nazwy), van Gennep 
zwrócił uwag  na artykuł mówi cy o poddaniu si  Polsce stanów pruskich, które 
nie mog c znie  dłu ej aroganckiego, tyra skiego i uzurpowanego władztwa 
wielkiego mistrza i jego zakonu, powróciły pod władz  uprawnion  i przy-
rodzon , do czego je prawo boskie i ludzkie upowa niało. Jest to bez mała 
argument prawa naturalnego o samostanowieniu narodów, a w ka dym razie 
odwołanie si  do pewnego prawa rewolucyjnego, stoj cego ponad prawami 
suwerenno ci z podboju. Pozostałe argumenty Jakuba z Szadka, zdaniem van 
Gennepa, opierały si  wprawdzie na koncepcjach prawniczych, b d cych 
wówczas w obiegu, a mówi cych o prawie wypływaj cym z suwerenno ci 
monarchicznej, jednak na szczególn  uwag  zasługiwała ich nowatorska, jak na 
ówczesne czasy, forma136. 

Do dzi  zachowały si  (za po rednictwem J. Długosza) dwa teksty jego mów: 
 wygłoszonej na sejmie piotrkowskim w listopadzie 1462 r. w sprawie 

praw króla polskiego do Mazowsza; 
 wygłoszonej w 1464 r. w Toruniu w sprawie praw Polski do Pomorza137.  

Prawdopodobnie J. Sz. jest autorem jeszcze jednej – przypisywanej mu i za-
chowanej do dzi  – mowy, wygłoszonej w 1464 r., a zwi zanej z rokowaniami  
z zakonem krzy ackim – Oratio contra Cruciferos138. 

J. Sz. wymieniany jest równie  w ród osób zasłu onych dla polskich studiów 
biblijnych. Szczególnym jego wkładem było przekazanie rodowiskom 
naukowym cennej biblioteki, która słu yła innym w badaniach skrypturysty-
cznych139.  

Pami  o tym wybitnym Polaku, rodem z Szadku, i jego dziełach zachowała 
si  nie tylko w dokumentach i literaturze – jak pisze ks. J. Wi niewski: ma on na 
                                                 

134 Na gruncie polskim o pogl dach A. van Gennepa, dotycz cych roli polskich uczonych  
w rozwoju prawa mi dzynarodowego i uznaj cych J. Sz. za prekursora zasady narodowo ciowej, 
informował W. Kamienicki (Ponad zgiełkiem...), który pisał: Jest to wyko czona zupełnie teoria 
granic etnograficznych i słusznie jeden z pisarzów francuskich nazywa Jakuba z Szadka 
„pierwszym teoretykiem zasady narodowo ci” (tam e, s. 29). 

135 Hugi Grocjusz (ur. 1583 – zm. 1645), holenderski uczony, prawnik, filozof i dyplomata, 
zwany „ojcem prawa narodów”. Po raz pierwszy przedstawił kompletny system prawa 
mi dzynarodowego; ródłem prawa mi dzynarodowego uznał zwyczaj i praktyk , wypływaj ce  
z prawa natury, oraz umowy. Jest autorem dzieła Trzy ksi go o prawie wojny i pokoju. 

136 Por. M. Bobrzy ski, S. Smolka, Jan Długosz…, s. 115–116. 
137 Tekst w: J. Długosz, Historiae Polonica, t. 5, Kraków 1873–1878, s. 389–391; Scriptores 

rerum Prussicarum, Bd. 5, Leipzig 1874, s. 228–230. 
138 Tekst w t. 5 wydanym przez O. Balzera w: Monumenta. Poloniae historica, wyd.  

A. Bielowski, t. 1–5, Lwów 1864–1888; t. 6, Kraków 1893; t. 1–6, Warszawa 1960–1961, s. 192–205. 
139 Skrypturystycznych, tj. dotycz cych Pisma w. 
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Wawelu pomnik z napisem Anno Domini Millesimo quadringentesimo 
octuagesimo septimo die solis XXVIII mensis octobris oblit reverendus pater 
Dominus Jacobus de Schadek decretorum doctor canonicus et vicarius in 
spiritualibus cracoviensis generalis, hic quiescit.Orate Deum pro eo et Mariam 
Matrem eius140. 
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JAKUB OF SZADEK – PRIEST, DIPLOMAT AND LAWYER 

(born ca 1412 in Szadek – died 29 October 1487 in Cracow) 

Summary 

Jakub of Szadek is one of the many people from this small town (now in Central 
Poland), who in XV century came to Cracow to study, and played a significant role in 
the life of both the Jagiellonian University and the country. He is chiefly known for his 
diplomatic activity – being an eminent lawyer, he took part in many diplomatic missions 
during the 13-year war with the Teutonic Knights. He had a major part in the preparation 
of foundations for the signing of the peace treaty in Toru  in 1466. In the years 1474–
1476 he performed the function of Rector of Cracow Academy, contributing greatly to 
the extension of Collegium Minor. In 1476 he was appointed to the high position of vicar 
general in Cracow diocese.  
Jakub of Szadek is the co-author of a new approach to the theory of the rights of nations, 
and human rights, with reference to natural rights, the Gospel and the teachings of Popes 
and oecumenical councils. He is also one of Polish creators of international law, whose 
intensive development falls in Poland on XV century. In addition, he deserves the credit 
for invoking the nationality principle in international negotiations (the principle 
acknowledging the fact that particular regions are inhabited by people of Polish origin 
and speaking Polish language, who gave Polish names to cities, mountains, rivers and 
settlements). At least two texts of his speeches has been preserved until today thanks to 
J. Długosz, who was his friend. 
Jakub of Szadek died in 1487.   

 


