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STEFAN Z CZERSKA zwany Mladota
(zm. po 9 X 1422 r.)

Pochodził z miasta Czerska na Mazowszu. W źródłach brak informacji o jego rodzi-
nie. Na studia uniwersyteckie wyjechał do Pragi, gdzie 14 grudnia 1387 r. uzyskał 
bakalaureat sztuk wyzwolonych, a w 1391 – stopień magistra. Promotorem Stefana 
mógł być Jan Isner, który jako mistrz z nacji polskiej zasiadał w komisji na jego eg-
zaminie bakałarskim. Po promocji magisterskiej Mladota wykładał na praskim fa-
kultecie artium do 1401 r. W Liber decanorum tego wydziału odnotowano, że był on 
promotorem kilku studentów z polskiej nacji: Bolesława z Łowicza, Franciszka z Mie-
chowa, Michała z Inowłodza, Jana z Fałkowa, Feliksa z Wrocławia, Stefana z Gosty-
nina i Ścibora z Belska. Ponadto w latach 1394–1401 uczestniczył komisjach egzami-
nacyjnych, zasiadając obok mistrzów z nacji czeskiej, bawarskiej i saskiej. W 1392 r. 
Stefan Mladota zaczął studiować prawo kanoniczne na praskim Uniwersytecie Praw-
niczym. Wpisał się wówczas do Metryki tego uniwersytetu i został zwolniony z opłaty 
immatrykulacyjnej z powodu ubóstwa. Po trzech latach nauki w 1395 r. został wypro-
mowany na bakałarza dekretów, zaś 
w 1400 osiągnął licencjat dekretów, 
uiszczając stosowną opłatę w wyso-
kości 60 groszy. Nie zwieńczył jed-
nak studiów prawniczych promo-
cją doktorską. Zapewne nie podjął 
wykładów z prawa kanonicznego 
na Uniwersytecie Prawniczym, ale 
nadal pozostał mistrzem artium 
na trójwydziałowym Uniwersyte-
cie Praskim. W 1400 r. jako kleryk 
pochodzący z diecezji poznańskiej 
przyjął święcenia subdiakonatu 
i diakonatu w Pradze. Ostatni raz 
jako promotor na praskiej uczel-
ni wystąpił 24 maja 1401 r. Potem 
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wrócił do Polski i związał się z Uniwersytetem Krakowskim. Obok Stanisława ze 
Skarbimierza, Mikołaja z Gorzkowa i Mikołaja Wigandi z Krakowa został profeso-
rem prawa kanonicznego. W 1404 i 1408 r. umieszczono go jako licencjata dekre-
tów na listach mistrzów krakowskiej wszechnicy. Promocję doktorską odbył dopiero 
między 1414 a 1422 r. 

W październiku 1404 r. został wybrany na jednego z sędziów polubownych w dłu-
gotrwałym sporze między Janem Rusinem, proboszczem kościoła NMP we Lwowie, 
a miastem Lwowem. Z prezenty królewskiej najpierw otrzymał w 1406 r. probo-
stwo w Nowym Mieście Korczynie, zaś po śmierci profesora teologii Jana Szczekny 
w 1407 r. probostwo w Przemankowie (dziś Przemyków nad Wisłą koło Koszyc) 
i posiadał je do śmierci. W listopadzie 1414 r. przebywał wraz z Pawłem Włodko-
wicem w otoczeniu Władysława Jagiełły w Bieczu, gdzie król zadecydował o skła-
dzie poselstwa polskiego na sobór w Konstancji i określił jego pełnomocnictwa 
w sprawach krzyżackich. Stefan nie wszedł w skład tego poselstwa, ale wymienio-
ny został jako świadek na królewskim dokumencie, wystawionym wówczas w Bie-
czu dla posłów. Ostatni raz w źródłach (aktach konsystorza krakowskiego) wystąpił
9 października 1422 r. 

Wraz z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem opracował 28 krótkich kwestii 
prawniczych. Każda z nich była złożona z pytania i zwięzłej odpowiedzi. Dotyczyły 
one rozmaitych problemów z życia wiernych oraz duchowieństwa i były niewątpliwie 
przeznaczone dla spowiedników oraz kaznodziejów. Quaestiones zachowały się w rę-
kopisie Bayerische Staatsbibliothek w Monachium Clm 18757 (f. 83v–85r).

Zmarł po 9 października 1422 r.

AGZ 4 nr 9, 13, 17; Album seu matricula facultatis juridicae Universitatis Pragensis ab anno Chri-
sti 1372 usque ad annum 1418 [w:] Monumenta Historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae 
Pragensis, t. 2, p. 1, Pragae 1834, s. 6, 18, 104; CA suppl. 1410–1412, 1421–1424, nr 168; CE 2
nr 56; Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis ab anno Christi 1367 usque 
ad annum 1585, pars 1 (1367–1419) [w:] Monumenta Historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae 
Pragensis, t. 1, p. 1, Pragae 1830, s. 256, 271, 293, 299, 303, 304, 312, 314, 320, 327, 330, 337, 348, 
365; MUK 1400–1508 s. 26 [P130]; NKP 1402–1541 s. 192 [M6]; J.  Fijałek, Studia do dziejów 
Uniwersytetu Krakowskiego i jego Wydziału Teologicznego, Kraków 1899, s. 96, 108; Z. Kozłowska-
-Budkowa, Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego (1390–1414) [w:] Dzieje UJ t. 1 
s. 65–66; J. Krzyżaniakowa, Profesorowie krakowscy na uniwersytecie w Pradze – ich mistrzowie 
i koledzy [w:] Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofi arowane Jerzemu 
Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 
1995, s. 515; W. Seńko, Piotr Wysz z Radolina i jego dzieło „Speculum aureum”, Warszawa 1996, 
s. 247–250; Tříška s. 489.

Krzysztof Ożóg




