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T E R M IN U S

SZYMON STAROWOLSKI

ŻYWOTY BISKUPÓW  KRAKOWSKICH. 
PIOTR WYSZ, 32. BISKUP KRAKOWSKI1

Po śmierci biskupa krakowskiego Jana Radlicy o przydomku Mały kapi
tuła jednomyślnie wybrała jego następcę, Sieciecha z Chmielnika, kantora 
wiślickiego i kanonika krakowskiego, pochodzącego z rodu Różyców. Lecz 
królowa Jadwiga, urażona niewystarczającym — jak na królewską godność 
— zaopatrzeniem jej w niezbędne środki oraz niewłaściwym potraktowa
niem przez kanoników we wsi biskupiej Jaksice podczas wakatu na stolicy, 
postanowiła wynieść na stolicę biskupią w Krakowie Piotra Wysza, prepo
zyta króla Władysława, doktora obojga praw i zarazem swojego kanclerza. 
Tymczasem papież Bonifacy IX, usłyszawszy, że stolica w Krakowie jest 
nieobsadzona, ogłosił już wybór niejakiego Maffiola Rzymianina2, potom 
ka swego rodzonego brata, na biskupa krakowskiego. Wobec sprzeciwu 
króla Władysława i królowej Jadwigi unieważnił swoją nominację i roku 
Pańskiego 1392, podejmując istotnie najlepszą decyzję, mianował na bi

1 A utor składa podziękowania dr. hab. Cyprianowi Mielczarskiemu z Instytutu Filolo
gii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego za cenne uwagi na tem at niniejszego przekła
du. Żywot P iotra Wysza tłum aczony jest za wydaniem: S. S ta r o w o ls k i ,  Vitae Antistitum  
Cracoviensium per Simonem Starovolscium C.C., Primicerium Tarnoviensem, Editae. Additis 
Hexastichis Excellentis olim Viri, Christophori Contscii, Philosophiae Doctoris, Cracoviae 1658, 
s. 119—125. N a karcie tytułowej pierwszego wydania widnieje data 1655.

2 Maffiolo z Lam pugnano, synowiec Bonifacego IX, został następnie mianowany bisku
pem  płockim; nigdy nie pojawił się jednak na  terenie swojej polskiej diecezji (zob. J. S o n -  
d e l , Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, Kraków 2006, s. 102 
n.; L. Ł ę to w s k i ,  Katalog biskupów, prałatów i  kanoników krakowskich. Biskupi krakowscy, 
t. I, Kraków 1852, s. 309-338).
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skupa Piotra Wysza z Radoliny3, z pochodzenia szlachcica, herbu Bróg. 
Odznaczał się on hojnością względem ubogich, szczodrobliwością wobec 
duchownych i osób zakonnych, wspaniałomyślnością względem cierpią
cych niedostatek i nieszczęśliwych, miłością wobec wszystkich. Powodo
wany pobożnością nawiedził Ziemię Świętą. Na soborach w Sienie i Pizie 
bronił dobrego imienia Królestwa Polskiego. N a prośbę króla Władysława 
Jagiełły w wieczystym zapisie przeznaczył na rzecz prebendy Najświęt
szej Trójcy na zamku w Lublinie dziesięciny snopowe we wsiach Świdnik 
Większy i Świdnik Mniejszy, tak samo w dobrach wiejskich Krampiec, 
Raciborowice i Bystrzyca.

D o Kolegium Psałterzystów w katedrze krakowskiej, aby dniem i nocą 
nie ustawało w chwaleniu imienia Pańskiego, dodał z własnych biskupich 
dóbr, za zgodą kapituły, dziesięcinę snopową ze wsi Łuczyce (jednak nie
całą, ponieważ pewna jej część należy do kościoła w Luborzycy i jest prze
znaczona na przygotowanie lamp). Uczynił tak, ponieważ król Władysław 
wraz z Jadwigą królową przekazali biskupowi krakowskiemu i kapitule 
katedralnej zarządzanie wszelkimi sprawami tego kolegium oraz prawo pa
tronatu, ilekroć stanowiska te będą nieobsadzone.

Podobnie na prośbę królowej Jadwigi przeznaczył na stałe kościołowi 
parafialnemu w Siennie, za zgodą kapituły, najlepszą dziesięcinę w dobrach 
wiejskich Sienieńska Wola. N a prośbę zaś Klemensa z Moskorzewa, pod- 
kanclerza Królestwa Polskiego, przeznaczył na rzecz prebendy w zamku 
Kamieniec podwójną dziesięcinę ze swoich dóbr we wsiach Bratkówka 
i Wojkówka4 w okręgu bieckim.

N a prośbę Męciny z Konina, starosty lwowskiego herbu Rawa, ufundo
wał w Witowskiej Woli kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Krzy
ża. Przeznaczył dla niego z dóbr biskupich dziesięciny snopowe ze wspo
mnianej Witowskiej Woli, Pożogu i Rudek. Z kolei na prośbę Michała 
z Chmielowa, sędziego krakowskiego, herbu Półkozic, dla nowo ufundo
wanego wówczas kościoła w Popkowicach zapisał dziesięcinę ze wsi Kierz.

Krakowskiej bazylice wspaniałomyślnie darował złoty kielich, ornat 
wraz z dalmatykami z pozłacanego sukna z przedstawieniami swoich zna
ków herbowych, dzbany, kropielnicę, instrum ent na chór, misę oraz na
czynie na oliwę, a także srebrne naczynie na krzyżmo. W zniósł także chór

3 Starowolski jako miejsce urodzenia Wysza podaje Radolinę, a nie Radolin. Zob. 
W. S e ń k o , Piotr Wysz z  Radolina ijego dzieło ״ Speculum aureum”, Warszawa 1996, s. 286.

4 U  Starowolskiego: Gratkowka i Woyszkowka.
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kościoła w Bolechowicach, a ufundowałby przepiękną budowlę, gdyby 
był dłużej zasiadał na stolicy biskupiej w Krakowie. Poprawił i zdefinio
wał w niektórych punktach jej statuty, zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
przydzielania codziennych zadań5.

Pod jego rządami został wzniesiony w Tarnowie przez Jana, komesa 
tarnowskiego, kasztelana i starostę krakowskiego, kościół kolegiacki pod 
wezwaniem św. Marty. Do tej fundacji również biskup Piotr dołączył kilka 
dziesięcin.

Z kolei na Kazimierzu, przy poparciu króla Władysława, osadził przy 
kościele parafialnym Bożego Ciała kanoników regularnych, służących 
Bogu według reguły św. Augustyna. Sprowadził ich z Kłodzka, gdzie wów
czas z niezwykłą sumiennością przestrzegali zakonnych reguł. Król Włady
sław, kierując się swą pobożnością, odpowiednio ich zaopatrzył.

W  tym samym mniej więcej czasie zakończyła swe życie królowa Jadwi
ga, niewiasta o wyjątkowej świętości. Pochowano ją w lewej nawie krakow
skiej bazyliki przed głównym ołtarzem. Uczczono ją niezwykle uroczystym 
pogrzebem, w którym udział wzięły wspaniałe poselstwa wielu królów 
i papieża Bonifacego IX. Według relacji Marcina Kromera6 Jadwiga była 
obdarzona szczególną pobożnością i świętością życia, daleka od wszelkiej 
pychy, lekkomyślności i porywczego usposobienia, stroniąca zarówno od 
takiego spędzania wolnego czasu, jak i od innych zajęć, które były obce 
jej kobiecej godności. Cały swój czas poświęcała albo służbie Bożej, albo 
lekturze pism, które traktują o pobożności i kształtowaniu obyczajów, albo 
wreszcie słuchaniu i pocieszaniu żalących się wdów, sierot i innych nie
szczęśliwych ludzi. Natomiast swój ogromny majątek, który przywiozła ze 
sobą z ojcowskiego domu z Węgier, szczodrobliwie przeznaczała na po
trzeby biednych, służbę Bożą i użytek publiczny. Za życia wyposażyła dwa

5 Piotr Wysz uzależnił dochody kanoników  katedralnych od ich codziennej obecności 
na  nabożeństwach, czym wywołał sprzeciw duchownych. Zob. S. T ra w k o w s k i ,  Piotr z  Ra- 
dolina, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, W arszawa-Kraków 1981, s. 424.

6 Biograf biskupa Wysza cytuje w  tym  miejscu niem al dosłownie fragm ent z dzieła 
M . K rom era De origine et rebusgestis Polonorum, Basileae [1555], ks. XV, s. 256 n. N a tem at 
źródeł do Vitae Antistitum  Cracoviensium zob. F. B ie la k ,  Działalność naukowa Szymona 
Starowolskiego, ״Studia i M ateriały z Dziejów N auki Polskiej” 1957, t. V, z. 1, s. 275 n.; 
I. L e w a n d o w s k i ,  Wstęp, [do:] S. S ta r o w o ls k i ,  Wybór pism , W arszawa-W rocław 2005, 
s. XLVI n. K anonik krakowski jako główne swoje źródło podaje twórczość Jana Długosza. 
Powołuje się również n a  prace Macieja Miechowity, M arcina Kromera, Szymona Okolskie- 
go, Stanisława Kobierzyckiego, Pawła Piaseckiego, Stefana Damalewicza.
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ołtarze w bazylice krakowskiej. Z  kolei w Pradze utworzyła bardzo wielki 
dom dla Litwinów, którzy mieli się zająć zacnymi naukami, oraz dołączyła 
ogromne posiadłości, z których miało być pokrywane utrzymanie tych Li
twinów. Tenże dom, zwany potocznie Domem Królowej, jeszcze w czasach 
Długosza, nietknięty przez szaleństwo heretyków, stanowił całość wraz ze 
swoimi posiadłościami.

Umierając, Jadwiga cały pozostawiony przez siebie majątek zapisała 
w testamencie częściowo na hojne obdarowanie biednych, częściowo na 
przywrócenie w Krakowie Akademii, której początek na Kazimierzu dał 
Kazimierz Wielki7. Jako wykonawców swej ostatniej woli ogłosiła biskupa 
Piotra Wysza oraz kasztelana krakowskiego Jana Tęczyńskiego. Podarowała 
także krakowskiej bazylice szatę przeznaczoną do sprawowania świętych 
obrzędów, ozdobioną perłami i drogocennymi kamieniami. Opowiadają 
ponadto, że z powodu jej świętości przy jej grobie dokonywały się później 
pewne cuda, a gdy jeszcze żyła, dość często przemawiał do niej wizerunek 
ukrzyżowanego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Tak więc w roku 1400 odkupionego świata, dzięki nadzorowi wyko
nawców testamentu królowej Jadwigi i jeszcze większej hojności króla 
Władysława, została założona Akademia Krakowska, podzielona na dwa 
domy, czyli kolegia: jedno dla filozofów, teologów i medyków na ulicy, 
która wówczas nazywała się Żydowską, a teraz św. Anny; drugie dla praw
ników na ulicy, która prowadzi z miasta na zamek. To tutaj sam Piotr Wysz, 
biskup krakowski, w obecności wszystkich doktorów, prałatów i senatorów 
wygłosił pierwszy wykład z prawa kanonicznego, a w kunsztownej mowie 
polecił królowi Władysławowi i całemu państwu sprowadzonych z praskiej 
Akademii magistrów i doktorów wszelkich dziedzin.

Również w tym czasie król Władysław założył w Sączu klasztor pre- 
monstratensów8 i zgodnie z zarządzeniem biskupa Piotra powierzył tro
sce ich opata pobliski przytułek. Następnie wyruszył na wojnę w Prusach 
i w krwawej bitwie rozgromił pod Grunwaldem Krzyżaków. Wróciwszy 
jako zwycięzca do Krakowa, powodowany pobożnością, udał się pieszo do

7 W  Laudatio Alm ae Academiae Cracoviensis Starowolski nie w spom ina o Studium  G e
nerale założonym za Kazimierza Wielkiego oraz pom ija wkład Jadwigi w  dzieło odnowienia 
Akademii Krakowskiej, czyniąc W ładysława Jagiełłę twórcą odnowionej wszechnicy. Pisze 
natom iast o Wyszu, który przydzielił uniwersytetowi pięć beneficjów kościelnych. W  Pa- 
negyricus [...] Principi Vladislao IVconsecratus Starowolski pisze, że Jagiełło dał w  Krakowie 
wspaniałe schronienie M uzom  wygnanym z Lacjum i Grecji.

8 Prem onstratensi — inaczej norbertanie.
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bazyliki św. Stanisława i zawiesił w niej, na wieczną pamiątkę tak wspania
łego zwycięstwa, zdobyte na wrogach pięćdziesiąt jeden sztandarów i zna
ków wojskowych.

Z kolei Piotr Wysz, biskup krakowski, w roku 1412 po powrocie z sobo
ru w Pizie i dość długiej pielgrzymce do grobu Chrystusa, dotknięty jakimś 
odrętwieniem i bezwładem długo chorował (nie był jednak pozbawiony 
władz umysłowych). Gdy upłynęło dwadzieścia lat jego rządów na stolicy 
biskupiej w Krakowie, za sprawą Wojciecha Jastrzębca, biskupa poznań
skiego, który podżegał króla Władysława do interwencji, w tym samym 
roku, w którym powrócił do ojczyzny, został w brutalny sposób przenie
siony przez papieża Jana XXIII9 do Kościoła poznańskiego, jakby był nie
przydatnym szaleńcem. A przecież otoczony wielkim orszakiem przyjaciół 
udał się do króla sprawującego wówczas w Hrubieszowie zgromadzenie 
Królestwa, z zamiarem jego ułagodzenia. Nie uzyskał jednak niczego, bo
wiem kanclerz Jastrzębiec starał się właśnie o biskupstwo krakowskie i stał 
na przeszkodzie. Co więcej, sam król pochwycił własnymi rękami i kazał 
wtrącić do więzienia10 Mroczka z Łopuchowa, który zbyt gwałtownie wsta
wiał się za biskupem Wyszem jako swoim krewnym. W skutek tego wszyscy 
pozostali biskupi i jego przyjaciele, którzy winni byli obstawać przy Wy- 
szu, zamilkli ze strachu. Wysz natomiast, usunięty z katedry krakowskiej, 
gdy odchodził z miasta, wylawszy strumienie łez, uskarżał się na swoje 
przeniesienie i życzył kary Boskiej wszystkim, którzy byli sprawcami jego 
usunięcia11. Ledwo upłynęły dwa lata jego posługi biskupiej w Poznaniu,

9 Jan XXIII — Baldassare Cossa, antypapież w  latach 1410—1415. W  negatywnym przed
stawieniu postaci Jastrzębca podąża Starowolski za Długoszem. Zob. G. L ic h o ń c z a k -  
- N u r e k ,  Wojciech herbu Jastrzębiec. Arcybiskup i  m ąż stanu (ok. 1362—1436), Kraków 1996,
s. 63.

10 W  oryginale: ״M roczkonem  de Lopuchow [...] Rex ipse m anibus prehensum  pro- 
priis, in carcerem detrudi iussit”. O  tym  zdarzeniu w spom ina D ługosz w  Vitae episcoporum 
Poloniae (Catalogus episcoporum Cracoviensium oraz Catalogus episcoporum Posnaniensium, 
[w:] Joannis D ługosz Senioris Canonici Cracoviensis, Opera, rec. I. P o lk o w s k i ,  Ż. P a u l i ,  
Cracoviae 1887, s. 421, 507).

11 Długosz negatywnie ocenia przeniesienie Wysza na  biskupstwo poznańskie, określa
jąc biskupa P iotra słowami vir bonus et simplex. Pisze również o zgorszeniu, jakie wówczas 
powstało zarówno wśród duchownych, jak i ludzi świeckich oraz o wzroście antyklerykal- 
nych nastrojów: ״Q ue quidem  translacio m agnum  in clero et populo parturivit scandalum, 
laicos quoque reddidit plus solito ecclesiasticis infestiores” (Annales seu Cronicae Incliti Regni 
Poloni, liber IX, annus D om ini 1412). W  Libri beneficiorum dioecesis Cracoviensis (t. I, seria 
Opera omnia , cura A. P r z e z d z i e c k i  edita, Cracoviae 1863, s. 605) Jan Długosz pisze,
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gdy zmarł dnia 26 czerwca12 roku Pańskiego 1414 w rezydencji biskupiej 
w Ciążeniu. Został pochowany w katedrze poznańskiej.

Król Władysław, który przebywał wówczas w pobliżu, rozważył w du
chu, jak wielkiej zbrodni dopuścił się na niewinnym biskupie. Przybył do 
Ciążenia, gdzie leżał chory Wysz, i klęcząc przed łożem słabego biskupa, 
wyznawszy swą winę, poprosił go o jej odpuszczenie. N a co ów odpowie
dział: ״Tobie, sławny królu, odpuszczam wszelką zniewagę, skoro działałeś 
na rzecz mojego usunięcia nie sam z siebie, ale podburzony cudzą żądzą 
zaszczytów. Tego jednak, który mnie usunął, wzywam na sprawiedliwy sąd 
Boży”. W  istocie jednak późno wymierzona kara Boska zechciała zwrócić 
się w ten sposób przeciwko żądzy zaszczytów również samego Wysza. Gdy 
bowiem biskup krakowski Jan Radlica o przydomku Mały dokonał żywota, 
jako jego następcę kapituła wybrała Sieciecha z Chmielnika. Lecz zgodnie 
z wolą królowej, jej kanclerz Piotr Wysz, po usunięciu Sieciecha, został wy
niesiony na biskupstwo krakowskie — jak stwierdza Kromer — wskutek nie
najlepszej decyzji. I tak poniósł teraz karę za tamtą swoją żądzę zaszczytów.

Niemniej biskup Wysz, jeśliby tylko Pan przedłużył jego życie, byłby 
przywrócony do swojej dawnej godności na soborze w Konstancji, którego 
uczestnicy nie chcieli nazwać Wojciecha Jastrzębca biskupem krakowskim, 
sprzeciwiając się niegodziwemu przeniesieniu. Gdy jednak w tym czasie 
Wysz zmarł, król Władysław licznymi porękami z łatwością ułagodził so
bór, a Jastrzębiec, wobec sporów papieży (w Kościele Chrystusowym pano
wała wówczas schizma) i przy poparciu króla otrzymał to, czego pragnął. 
Lecz kolegium kardynalskie i wszyscy ojcowie soboru w Konstancji bardzo 
zasmucili się, że w haniebny sposób został usunięty ze swej stolicy mąż, 
którego pobożność i prawość poznali na soborze w Pizie. Zaiste, już po 
jego śmierci sobór w Konstancji, z powodu nalegania jakiegoś angielskiego 
biskupa, wyznaczył Wojciechowi Jastrzębcowi dzień zrzeczenia się przez 
niego i pozbawienia go biskupstwa krakowskiego. Gdyby król Władysław 
zdecydowaną postawą nie doprowadził do tego, by nie zabiegano dalej

że Wysz został wygnany, co było aktem  niesprawiedliwości (״Petro Wysch de Cracoviensi 
episcopatu, perperam  et iniuste, quasi lethargiam pateretur, eiecto”).

12 Tę datę dzienną podaje D ługosz w  biogramie Wysza w  Catalogus episcoporum Cra- 
coviensium (s. 421). Z  kolei w  żywocie Wysza zamieszczonym w  Catalogus episcoporum Po- 
snaniensium  (s. 507) Długosz pisze, że biskup ten  zmarł 30 września. Najlepiej więc przyjąć 
stanowisko S. Trawkowskiego, k tóry  dystansuje się od dat dziennych podawanych przez 
Długosza (S. T ra w k o w s k i ,  op. cit., s. 427).
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w tej sprawie oraz aby zaniechano dochodzenia, sobór doprowadziłby je 
do skutku.

Wysz w Ziemi Świętej i na dwóch synodach 
Rozsławił bardzo imię ojczystego kraju.
H ojny dla wdów i ubogich, świątyń i szkół,
Przez co zyskał imię Pobożnego Ojca.
Szczęsny, ach nazbyt szczęsny, gdyby u kresu żywota 
Los wrogi nie był odstąpił od dawnej wierności13.

Z  języka łacińskiego przełożył i p rzypisam i opatrzy ł M ichał Czerenkiew icz

13 Sześciowiersz autorstwa Krzysztofa Kątskiego, zamieszczony w  jego Vitae archiepisco- 
porum  et episcoporum Ecclesiae Cracoviensis [...], Cracoviae 1593, s. 34. W  biogramie Wysza 
czytamy jeszcze u Kątskiego: „Assumptus A nno 1392. Sedit annos 20. translatus ad Eccle- 
siam Posnaniensem anno 1412. M ortuus 1414. Posnaniae sepultus. Eius tem pore Vniversi- 
tas Cracoviensis fundata, et M onasterium  SS. Corporis Christi Casimiriae erectum”.
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C R A C O V I [Æ,
A pud Viduam,& Heredes Francifci Cezary, S. S.. M. Typogr•-

Anno Domini, M. DC. L. VIII. .

A c M y t V
/  t^ è r -c la  Z/V7 ./  Â I C .V < / / ^ k < ' ׳
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E t Epifcóporum Cracouienßum. n?

P E T R V S  V I S S V S ,  
E P I S C O P V S

C R A C O  V I E N S I S
XXXII.

O anneRadlicio, cognom cnto Paruo,Epi- 
fcopo Cracouienfi mortuo, Succeflor à 
C ollcgio defignatus fuit vnanimitcr, Sete- 
gius Chmieltcius, Cantor Viflicicnfis, &  
Canonicus Cracouienfis, dc gcnte Fofà- 
rum. Caetcrum Hcduigis Regina, offenfà 

quod non pio Regia dignitäte in pago Epifcopah iaxicc,va- 
cante Scdc, à Canonicis fuerit neceflarijs prouifo &  tra- 
ćiata, Petrum Viflum , Præpofitum Viadiflauienfcm, VtriuC 
q'ueluri$ Doćtorem , Cancellarium fuum promouere ad Se- 
dem Cracouienfem in animum induxit, cùm interim Boni- 
facius Papa IX audito Sedcm Cracouienfem vacarc, quendam 
M anifiolum Rom anum , Nepotcm  ex fratre fuo germano, 
Cracouienfem Epifcopum iam dedaralTct. Rcfiftente au
tem  Vbdiilao Rege, & Heduigi Regina,calfatafua prom otio- 
ne, Petrum Vilfum de Radolina, generc N obilcm , de dom o 
&  Familia Aceruorum, optim o fané confilio Epifcopum fe
cit, Anno Domini, 1392.  Largushicfuitin  pauperes, muni- 
ficus in C lcrico s&  Religiofos, Jiberalis inegenos &  afflidos, 
piusinom nes. E t qui deuotione motus, Terram landam  vi- 
fitauit In Senenli &c Piläno C oncilijs honorem Rcgni Polo- 
n i*  tuebatur.

V  2 H icad
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H ica d p ctit io n em Regis lagellonis, Præbendar SanćHf- 

fimæ Trinitatis in C aftroLubiinenfi, Dccim as mani pulares in 
V i ilis Świdnik M aiori, &  Świdnik Min'ori ; item in Cram piec, 
R atiborow ice,.&  Byftrzyca, perpétua înfcriptione donam t.

C o lleg ia  Pfdteriftarum in Ecclclia Cracouicnfi, ne c e t  
(ent die ac noćtclaudarc nom en D om ini, Deeim am  m ani• 
pularem in Villa Luczyce, de m enfi (lia Epifcopali adiecit, 
(non  tarnen integrarn, quoniam  certa pars ciuspertm etad Ec• 
Earn Luborzyccntcm  pro luminanbus com parandis ) dc eon- 
lenfu Capi tuli, co, quod Rex Vladillaus, curn Hcduigi Regina, 
om nem  diipofitioncm  Collegij illius, &  ius patronatus, q u o  ־-
ties loea eorum  vacare contjgerir, in Epifcopum Cracouien- 
lern, ôcCapitulum  Eccleftæ trastundennt.

Item ad pecicionem Heduigts Regina;, Dccim am  opti- 
mam m anipqlarem rn Villa Siemenfka W ola, Eccleliæ Paro- 
chiaü in Sienno, de confenfuCapituli perpetuodonauit.

Ad petitionem  veroC lcm entis de M olEorzow , Regni 
P o lo n ix  Vice-Cancçliarij, Præbendæ in C am ienicc Caftro, 
duas D écim as menfæiuæ m Gratkowka, &c W oyfzkowka ir) 
diftnćha Biecenlidonauit. ,

Ad petitionem Mancinnæ deC onin, Præfctti Leopo- 
Iicnfis, d ed o m o  Rauitarum, Ecclefiam  Parochialem in W i. 
tow fka W ola {ùbtitulo S. Crucis fundauit» eique Dccimas 
manipulates in præfata W itotfika W ola, P o z o g & Rudki, de 
rncnfa Epifcopali donauit. Et ad petitioncm Michaelis 
dc C hm ielów , ludicis Cracouienfïs, d ed o m o  Pulkozy, Decû 
m am  in V illa Kierz, Ecclefiæ in Popkowice tunc nouiter fun* 
data; adfcriplit. . ,

Bafilicæ vero Cracouienfi, Caliccm  aureum, Cafulam 
cum D alm aticis de panno aureo, cum fignis arm orum  fuo. 
rum .vrceos, afpetfbrium, ftipulam chorałem , pcluim & in fu . 
forium, Chrifm aleque argenteum liberaliter donauitChorUrtt

quoqUc
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Et Epifcoporiim Cracouienßum,. 121
quoque Ecclelis Bolechouicenfis muro crcxit, confummauif- 
fëtque pulcherrima fabrica, fid iutiùsin  Cathedra Cracouienii 

.præfediflèt. Cuius Statuta certis in punćtis, fignantcr vero in 
diftributionibusquotidianisfaciendis.correxit &  hmitauit.

L Subcius rcgimine Ecclefia ColicgiataTarnouienfis San- 
ßtaj M aris titulo, per loannem C om item  Tarnouiuni, Ca 
ftellanum & Capitaneum Cracouienfem ercćta eft, cuiusdoti 
a u g e n d setiam Petrus Fpifcopusaliquas Décimas adiunxit. ׳ 

Cafim iris vero,fauente V ladillaoRege,C anonicos Re- 
gulares, fub Regula B. Auguftmi militantes, Cloczlco euoca- 
tos,vbi tuncoblèruantia religiolà intereos maxime viguit. ad 
Ecclefiam Paiochialem Corporis Chrifti collocauit: quibus 
Rex Vladiflaus pro Iba pietate fufficienter prouidit. -

Sub'idem ferè tetqpus, Heduigis Regina, Sanćtiftima 
fasmina. diem extremum claufit,&: in Isua parte Balilicæ Cra- 
couicnfisante Aram M axim am  lepulta eft, elata magnificen- 
tiiiim o ftinere, m ukorum  Rcgum, & S u m m i l ’ontihcis Bo- 
-nifacij IX. (plendidis legationibus celebrato. Fuit autem He- 
duigis, inquit Martinus Cromerus, fingulari pietate, &  fanćti- 
m o n ia v itsp rsd ita .a b  omni faftu, leuitate. ßeiracundiaahe- 
na, oeij iuxtaacalienorum  à fuo fexu atque dignitatenegocio- 
lum fugiens, tem pusom nefuum  veldiuinocultui, velletftio- 
nieorum , quæad pietatem, morefque formandos pertinerent : 
veldenique audiendis ßeleuandis viduarum, pupillorum, &  
aüorum miftrabilium hominum quenmonijs impertiebat. 
Facultates vero fuas, quas amplidimas èpaterna dom o fecum 
ex Hungaria aduexerat, liberaliter in vfus cgentium, &  cultum 
diuinum, &  in publicas vtilitates expendebat. Viuens duas 
Aras in Bafilica Ctacouienfi dotauit. P rags vero domum per- 
am plam Lituanis,qui honeftisdifciplinisoperam darent, con- 
djdit, pofteflione/queperamplas, vndecisium ptus fuppedita- 
ientur,adiecit: q u s  Dnmus Regime vulgo dicta, Dlugofti ad

V  3 hue
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huctemporibus Hærcticorum turori intaćta vnà cum poflcf-
fionibusfiiisfuic.

M oriens vero Hcduigis, quicquid habuit rcliquum in fil- 
pellećtili, partim cgcnisdilargiendum, partim ad excitandam 
Cracouiæ Academ iam , quam  Cafimirus M agnus C afim irix  
inchoaucrat, legauit : nuncupatis Executoribus vltimæ volun- 
tatisfiix, Petro V iflb  Epifcopo, & lo an n cT cn c in io , Caftella- 
noC racouicnfi. D onauitctiam  Bafilicx Cracouienfi vcftem 
adläcra pcragenda faćtam , margaritis &  lapidibus preciofis 
diftinćlam . Fcruntauccm , ob  fan&itatem  cius, miracula 
quædam ad tumulum eius poftea fuiiîeédita; fed &  viuam  ad- 
hue Saluatoris noftri I £  S V  Chrifti affixi effigicm , cam fiepras 
allocutam fuiflTe.

Anno igitur Reparati Orbis, 1 4 0 0 .  Curatoribus Tefta- 
menti Heduigis R eg in x  aduigilantibus, cumulatiore libera׳■ 
Iitate Vladiflai Regis condita eft Academia Cracouienfis, in 
duasdom usfiucC ollegiadiuila. Alteram Philofophis,Theo- 
Jogis, atque Mcdicis, in platea quæ Iu dxorum  tunc fuit, nunc 
Diuæ Annæ nom ine nuncupatur. Alterum Iureconfultis.qua 
exvrbeadarcem itur. H icp rim am in  IureC anonicoipfèPe- 
trus Vifius, Epifcopus Cracouienfis, in prælcntia om nium  D o- 
ćtorum , Prxlatorum  atque Senatorum lećtionem prælegit, 
euocatofq'ueè Pragenfi Academia om nis generis M agiftrosSc 
Doćtores, R egi Vladifiao atque vniuerfæ Reipublicæ dilcrta 
oratione com m endauit.

Condid it autem per hoc tempus Vladiflaus Rex Sande- 
ciæ Monaftcrium Præmonftratcnfibus Monachis, Abbatiq'ue 
eius curam propinqui Ptochodochij Petro Epifcopo ita dilpo- 
nente mandauit. Deinde ad bellum Prulficum progreflus, 
m agna cæde Crucifcros ad Gruneualdum perdom uit,& vidtoï 
Cracouiam  reuerfus, pedefter religionis caufa incedens,vexi!la, 
& fig n a  militaria, dchoftibus capta, vnum  &  quinquaginta,

adfèmpi-
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E t Spijcoporum Cracouienfmm, 123
ad (cmpitcrnum tam in iign isvidtoriae m cm oriam , in Baiihta 
D iu i Staniflai luppcndit.

Petrus vcroViffus, Epifcopus Cracouienfis, Anno 1 4 1 2 .  
xcuerfusexConcilio Pilàno, & lo n g io re  ad kpulchrum  Chri- 
ftipcregrinationc, ftuporequodam &  lethargoafflićtus (fed 
tamen de gradu m entisdim otus non crat) diuaduerfa vfuscft 
valetudine, inft gantcquc AJbcrto laftrembecio, EpifcopoPo- 
fnanicnfi, adinterceiiioncm  Vladiflai Regis, perloannem  Pa- 
pam  XX III. cxpletis vigintiannis in Epikopatu Cracouif nfi, 
transfcrtur violenter in Eccleliam Pofiianienkm .quafi delirus 
& inutilis, annoeodem  quoredierat in Patriam. Etad icratil 
l e quidcm R egem exoracurus, C o m it׳a Regni tunc Rubeiîb- 
uiæ celebrantem, m agna ncceflariorum catcrua fhpatus, led 
laftrembecio Cancellano Epifcopatum îplum Cracouienfem 
am biente,&  impediente,nihil impetrauit. Q u i n i m o  M ro- 
czifonem de L op u ch ov, fcrucntiùs pro Epifcopo, V ifib  tan- 
quam conlànguineum expoftulantem , Rcx ipfemambus pre- 
henfum proprqs, in carcerem dccrtidi iuflit: quo vifo, cæteri 
E p ifco p i&  amici cius exterriti, qui pro V iflo  inftare debue- 
Tant.fubticueruntomnes. Viflus vero dcicćhis Cathedra Cra- 
couienfi, cùm excederet vrbe, lachry mis vbertim efïufis, tranf- 
lationcm  ftiam deplorauit, ôc diuinam vltionem om nibus,qui 
eius deiedionis authorcs fucrunt, împrecatus eft. V ixquc 
bicnnioinPontifîcatu  Pofnanicnfi exad o , AnnoChrifti, 1414. 
die 26. Menfis Iunij, in Curia Epifcopah Cionzyncnfi obi je, &  
in E c d e lîa  Pofnanienfi Icpultuseft.

V hdiflaus Rex in propinquo turn agens, &  anim o re
, uoluens. quantum facinusin Pontificcm immeritum admdif■ 

fet, Cionzynum  venir, vbiseger decumbebat Vifïus, &  flexis 
genibus ante Icdum infirm i.culpam  faillis, petijtfibi ab co  in- 
dulgeri. Tum iIIc.‘ Tibi, inquit, Rex tnclyte״ omnem offen
Jam tndulgeo, dm nonfuapte vi, fed injhnftu ambitioms alien*,

ad meam
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ad meam de'ie&ionem pcrtrafłus fucris, eum tarnen, qui me deie- 
cit, in indicium D iuinum  iußumvoco. Verum enim uero fera 
N um inis vindićta, in ipfiusetiam  V ifïi am bitionem , hoc pa- 
£to  animaduerterc voluit. N am  Ioannc Radlicio, cogno- 
m cnto Paruo, Epifcopo Cracouienfi vita funćto, Succedor à 
C o llcgio  dcfignatus crat Sctcgius Chm ieiecius Canonicus, (cd 
Regina ita volcntc, eiusCancellarius PetrusVidus, Scgeto rc* 
icćto , non optim o, ait Cromerus, confilio ad Epifcopatum  
Cracouienlem , prom otusfuit, atque ita îllius am bitionis Tux 
pa-nam  nunc exoluit.

Fuiflêtque nihilom inus Vidus Epifcopus per C oncilium  
Conftantincnfe, quodfacinus traflationisabhorrcndo־, A lber
turn Iaftrzem becium , E pifc :C rac. nom inare noluit, rcllitûs. 
tus, (i Dom inus illi vitam prolongâdet, (cd illo interim defun- 
<fto, V ladiflausRcxfrequentibus intercedionibus Concilium  
facile acquiecauit, &  Iaftrcmbecius in dididio Pontificum 
(Schifinacn im  tune in Ecclefia Chrifti erat) R ege fauentc, 
quæ volebat obtinuit. Cæterum  valdè dolebat Cardina- 
lium  coetus, &  vniucrfi C oncilij Conftantinenfis Patres, virum  
cuius pietatem &  dexteritatem in Pi(äno C oncilio  pcr(pećtam 
h ab u êre .fu aS ed eindigne m otum . Im o illo iam vita fun- 
eto, Concilium  Conftantienlè, quodam  Epdcopo Anglicano 
inftigante, diem Alberto Iaftrembecio dixerat ad deponen- 
dum fc, &  priuandum Epifcopatu Cracouienfi. ni Vladiflaus 

R exdiligcntercam  in rem incubuidet, ne longiùscaufæ 
cognitioprocederet, &  vt Concilium  à quæftionc 

hac (ùperfederet, impetradet.

j fn terra
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JSl terra fànïU, Vtjjtu, Synodi/j, du abut■, 
promom t patrijnomen abundcjoü. 

*Prodigua in viduaa &• egenos, tcmplafcholafj י 
Vndc Patria nomen promer uitjf Pif.

Félix, heu n mit uni [clix, nifijumma prior em 
Linea mutnJJet,Jorjt|  immicafidem.

X ALBER-


