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MIKOŁAJ Z KOPRZYWNICY 
(zm. 21 I 1542 r.)

Rektor i doktor prawa Mikołaj z Koprzywnicy był synem Stanisława. Przyjął niższe 
święcenia kapłańskie, po czym ożenił się z Agnieszką Minocką herbu Nowina, z któ-
rą miał dzieci. Mieszkali w domu sąsiadującym z Kolegium Prawniczym, ufundowa-
nym przez Jana Elgota. Małżeństwo 
profesora uniwersyteckiego wywo-
ływało ostre protesty ze strony czę-
ści kadry, mimo iż 6 sierpnia 1505 r. 
Mikołaj uzyskał od papieża Juliu-
sza II dyspensę. Po śmierci żony 
w 1509 r. przyjął wyższe święcenia 
kapłańskie. 

Studia rozpoczął w semestrze 
letnim 1481 r. Bakalaureat sztuk 
uzyskał w 1486 r., magistrem artium 
został w 1488 r. Podjął obowiązko-
we wykłady na Wydziale Sztuk, ko-
mentując przez dwa semestry Gra-
matykę Piotra Heliasa (sem. letni 
1488 i zimowy 1488/1489) i Nową 
poetykę Godfryda de Vinsauf (sem. 
letni 1489). Równolegle studiował 
prawo i przed 17 grudnia 1491 r. 
uzyskał bakalaureat dekretów. Dok-
torem praw został w 1492 r. 

Jako bakałarz, dzięki wsta-
wiennictwu swego wuja Mikołaja 
z Koprzywnicy starszego, plebana 
w Książnicach, 24 sierpnia 1491 r. 

Wpis Mikołaja z Koprzywnicy do Album studiosorum, semestr letni 1481 r. (BJ rkps 258 k. 309v 
– Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa DIGORP000048)
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otrzymał pomocniczą katedrę reguł prawa ufundowaną przez Jakuba z Szadka. Była 
ona uposażona altarią św. Jana Apostoła ante portam Latinam w katedrze krakow-
skiej, dającą roczny dochód 16 grzywien. Z objęciem altarii wiązał się obowiązek 
sprawowania senioratu Bursy Prawników. Już przed 19 sierpnia 1492 r. uzyskał pro-
wizję na Katedrę Novorum Iurium. W związku z tym zrezygnował z dotychczasowej 
kolegiatury. Tak szybkie objęcie dobrze uposażonej katedry spowodowało oburzenie 
części profesorów, w tym Andrzeja Górę z Mikołajowic. Przed kardynałem Frydery-
kiem Jagiellończykiem zarzucał on Mikołajowi, że ten nie był członkiem Kolegium 
Prawniczego i objął katedrę zaledwie 15 dni po uzyskaniu doktoratu. Wskutek prote-
stów Mikołaj musiał zrezygnować ze spornej kolegiatury. W latach 1495–1518 tytu-
łowany był jako lector ordinarius, zapewne wykładał Dekretały Grzegorza IX. Wykład 
Dekretałów kontynuował także jako kanonik krakowski, którym został w 1520 r. 

Dnia 1 września 1518 r. został wezwany do wypełniania obowiązków dydaktycz-
nych, zaniedbanych zapewne w związku z pełnieniem funkcji prokuratora uniwersy-
tetu. W 1539 r. z uwagi na pogarszający się stan zdrowia uzyskał zgodę na przekaza-
nie wykładów zastępcom.

Mikołaj z Koprzywnicy pełnił różnorakie funkcje uniwersyteckie. W 1500 r. został 
konsyliarzem sądu rektorskiego. W 1514 r. wraz z Janem ze Skawiny reprezentował 
uniwersytet na synodzie w Piotrkowie. W okresie 1507–1518 z powodzeniem peł-
nił funkcję prokuratora. Zainicjował prowadzenie uniwersyteckich ksiąg rachunków 
prokuratorskich. Od 1507 r. nadzorował prace remontowe Kolegium Mniejszego, 
w związku z czym sprowadził w 1516 r. mistrza murarskiego Stefana. Urząd prokura-
torski złożył w 1518 r. w atmosferze oskarżeń o nierzetelne prowadzenie rachunków, 
podsycanych przez wrogich mu Marcina Bełzę oraz Grzegorza z Szamotuł. Dwu-
krotnie został wybrany na rektora w semestrze letnim 1529 i zimowym 1529/1530. 
Już po zakończeniu kadencji podjął starania w sprawie remontu domu kanoników 
w Kolegium Prawniczym (1534). 

W 1505 r. uzyskał prawo miejskie. Po pięciu latach został rajcą krakowskim i funk-
cję tę piastował przez kolejne dziesięć lat. Obowiązki uniwersyteckie tylko w niewiel-
kim zakresie pozwoliły mu na podjęcie obowiązków rajcy. W ogóle nie uczestniczył 
w rozprawach spraw karnych, zajmował się głównie opieką nad wdowami i więźnia-
mi. W 1520 r. zrezygnował z tej funkcji, co związane było z uzyskaniem z prezenty 
uniwersyteckiej krakowskiej kanonii katedralnej. Od 1506 r. był notariuszem pub-
licznym. W 1524 r. został powołany do komisji przygotowujących proces kanoniza-
cyjny bł. Jacka.

Mikołaj zdobył pokaźny majątek. Oprócz wymienionych benefi cjów był także 
altarystą ołtarza Przemienienia Pańskiego w kościele Mariackim w Krakowie (dru-
gie ministerium) oraz w 1539 r. ołtarza św. Katarzyny i św. Anny w tym kościele. 
W 1533 r. w Metryce Koronnej był wzmiankowany jako patron altarii św. Łazarza 
w kościele św. Marii Magdaleny. Jego dobra obejmowały kilka kamienic w Krakowie, 
w tym przy ulicy Grodzkiej i Gołębiej. Majątek przekazał swym dzieciom z wyjątkiem 
kilku książek ofi arowanych w 1526 r. Kolegium Prawniczemu, m.in. Jana Andrzejo-



wego Questiones mercuriales super regulis iuris (Ticini 1483), Antonio Corsettiego 
Singularia et notabilia (Bononiae 1477) oraz Filipa Franchusa Lectura super titulo de 
regulis iuris (Venetiis 1499).

Zmarł 21 stycznia 1542 r. w Krakowie. Został pochowany w katedrze krakowskiej 
w grobowcu Jakuba z Szadka, któremu wiele zawdzięczał.
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