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ROIZJUSZ PIOTR 
(ur. ok. 1505 r., zm. 26 IV 1571 r.)

Piotr Roizjusz (Roysius, Pedro Ruiz de Móros, herbu własnego). Urodził się jako syn 
szlachcica Martina Ruiza de Móros w Alcañiz, tam również pobierał pierwsze nauki. 
Po studiach w Leridzie wyjechał do Włoch, gdzie przez pięć lat kontynuował na-
ukę prawa w Bolonii, Padwie, Rzymie, prawdopodobnie także we Florencji i Wenecji 
u wybitnych romanistów oraz kanonistów. W 1538 r. (1539?) został doktorem obojga 
praw. Przyjął święcenia diakonatu.

Jego przyjazd do Polski w 1542 r. na zaproszenie biskupa Piotra Gamrata pośred-
nio był spowodowany konfl iktem hiszpańsko-francuskim, który utrudniał powrót 
do Hiszpanii. Wybór Roizjusza przez biskupa nie do końca jest jasny. Henryk Barycz 
domyślał się roli Marcina Kromera, dobrze znającego Bolonię. Początkowo środki 
utrzymania zapewniał Roizjuszowi sam Gamrat (pensja w wysokości 100 grzywien 
rocznie). Hiszpan podjął wykłady prawa rzymskiego na uniwersytecie w 1542 r. i pro-
wadził je do 1550, prawdopodobnie już w nowym systemie nauczania, tzw. modo Gal-
lico – wykładzie systematycznie i porównawczo podającym materię prawną. Z cza-
sów jego pobytu w Krakowie nie zachowały się żadne rozprawy prawnicze. Jedyna 
dysertacja poświęcona prawu ukazała się dopiero podczas pobytu na Litwie. Decisio-
nes Lithuanicae (1563) to erudycyjne rozważania nad pięcioma wyrokami sądu ase-
sorskiego w Wilnie. Dotyczyły one: dwa pierwsze – nieważności testamentu, kolejne 
– karalności zamiaru i usiłowania 
przestępstwa, usprawiedliwionego 
niestawiennictwa w sądzie oraz 
pobierania odsetek. Współcześni 
doceniali w nich zwłaszcza użycie 
lekkiego stylu pisarskiego. Roizjusz 
postulował w Decisiones romani-
zację prawa. Swoje wywody szero-
ko uzasadniał, sięgając do prawa 
rzymskiego, literatury prawniczej 
oraz toposów z literatury pięknej.

Karta tytułowa dzieła Piotra Roizjusza, 
Decisiones, Kraków 1563 (BJ Cim. 6043)
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W 1550 r. opuścił uniwersytet. Jedną z głównych przyczyn było nikłe zaintereso-
wanie prowadzonymi przez niego wykładami prawa rzymskiego oraz niezadowalający 
w jego opinii sposób funkcjonowania wszechnicy (uciążliwe zwyczaje uniwersyteckie, 
uprawianie nauki zgodnie z modelem średniowiecznym, polegające na komentowa-
niu kwestii). Sam stwierdził, że u Polaków zainteresowanie prawem rzymskim jest zni-
kome, a prawnicy są potrzebni jak zawód futrzarza w Etiopii. Jego uczniem i następcą 
na Katedrze Prawa Rzymskiego był późniejszy rektor Jan z Turobina.

Okres nauczania na uniwersytecie oraz pełnienia funkcji w Wielkim Księstwie 
Litewskim obfi tował w twórczość poetycką Roizjusza charakteryzowaną jako poezja 
dworska i okolicznościowa. Nie stronił on także przed prowadzeniem publicznych 
polemik, wdał się w spór ze Stanisławem Orzechowskim, z którym polemizował 
m.in. w sprawie konieczności reformy prawa w duchu prawa rzymskiego. Utrzy-
mywał kontakty z wieloma osobistościami. Przyjaźnił się z Marcinem Kromerem, 
Mikołajem Rejem, Andrzejem Fryczem Modrzewskim, podczas pobytu na Litwie 
z Radziwiłłami i Chodkiewiczami. Jan Kochanowski w popularnej fraszce O doktorze 
Hiszpanie konstatował jego zamiłowanie do hulaszczego trybu życia. Dzięki protekcji 
biskupa Stanisława Maciejowskiego, następcy zmarłego w 1545 r. Piotra Gamrata, 
Roizjusz w 1549 r. został dworzaninem i doradcą królewskim. Zastanawiał się nad 
przyjęciem oferty króla Ferdynanda I, zapraszającego go na uniwersytet do Wiednia. 
Ostatecznie jednak zrezygnował z tej okazji.

Opuścił Kraków około 1552 r. Udał się na Litwę, gdzie objął funkcję audytora 
hospodarskiego sądu asesorskiego. Oprócz dalszej twórczości literackiej od 1563 r. 
poświęcił się pracom nad II Statutem Litewskim. Niewątpliwie pod jego wpływem, 
a także wójta wileńskiego Augustyna Rotundusa Mieleskiego, promulgowany 
w 1566 r. statut był kodeksem cechującym się silnymi wpływami prawa rzymskiego, 
zwłaszcza w zakresie prawa opiekuńczego i dziedziczenia testamentowego. W 1568 r. 
zapewne dzięki poparciu jego ucznia z czasów uniwersyteckich biskupa Piotra Karn-
kowskiego wziął udział w pracach komisji królewskiej dla Gdańska.

Podejmował liczne starania, często bezskutecznie, o uzyskanie intratnych stano-
wisk i benefi cjów w kraju i za granicą, w tym podczas podróży do Włoch i Hiszpanii, 
w którą wybrał się po śmierci matki. Na Litwie został proboszczem w Krożach i ka-
nonikiem żmudzkim w Miednikach. Na początku 1567 r. otrzymał archiprezbiterat 
kościoła św. Jana Chrzciciela w Wilnie oraz został przełożonym tamtejszej szkoły. Był 
kanonikiem wileńskim (od 23 października 1567 r.) i wileńskim kustoszem katedral-
nym (od 23 sierpnia 1569 r.). Udało się mu objąć także stanowisko protonotariusza 
papieskiego oraz zapewnić sobie tytuł dworzanina papieskiego.

Zmarł w Wilnie 26 kwietnia 1571 r.
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