
18

ARNOLF Z MIERZEŃCA h. Jastrzębiec 
(zm. przed 4 I 1491 r.)

Pochodził ze wsi Mierzeniec (dawniej Mirzyniec) na Mazowszu, w diecezji płockiej. 
Wywodząca się stamtąd szlachta pieczętowała się herbem Jastrzębiec. Był synem Piotra.

W semestrze letnim 1448 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. 
W 1451 r. uzyskał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych. Stopień magistra artium nie 
został odnotowany w księdze promocji wydziału. Studia prawnicze rozpoczął około 
1449 r. W następnym roku otrzymał w Poznaniu admisję na notariusza publiczne-

go, dzięki czemu zatrudniono go w konsysto-
rzu krakowskim u ofi cjała Rafała ze Skawiny. 
W 1458 r. uzyskał stopień doktora dekretów 
i stanowisko wykładowcy zwyczajnego na 
Wydziale Prawa. W 1461/1462 i 1483 r. pełnił 
godność dziekana Wydziału Prawa. W 1464 r. 
wraz z wicedziekanem Stanisławem Kobyliń-
skim był delegatem tegoż wydziału do rozli-
czenia rachunków prokuratora uniwersytetu. 
W 1468 r. pełnił urząd prowizora Bursy Jero-
zolimskiej. Rozpoczął już wtedy studia teolo-
giczne. Przed 1465 r. został bakałarzem biblij-
nym. Około 1465–1467 r. na krótko przerwał 
te studia, ponieważ zarzucano mu, że lekce-
ważył bądź prowadził wykłady Sentencji w dni 
wolne. W 1467 r. otrzymał pozwolenie, aby 
przez semestr wykłady prawa prowadził za 
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niego zastępca. Być może był to czas potrzebny na sfi nalizowanie studiów teologicz-
nych, bo przed 1470 r. został bakałarzem teologii, a w 1471 – doktorem teologii. Od 
1473 r. wykładał jako profesor na Wydziale Teologicznym. Co ciekawe, aż do tego 
roku mieszkał w Kolegium Prawniczym, a jeszcze w 1474 r. był jednocześnie wykła-
dowcą zwyczajnym na Wydziale Prawa. Trzykrotnie w kadencjach 1472/1473, 1474 
i 1478 sprawował godność dziekana Wydziału Teologicznego. Czterokrotnie był rek-
torem uniwersytetu w semestrach 1462, 1462/1463, 1470/1471 i 1480/1481. 

W 1471 r. był posłem króla Kazimierza Jagiellończyka do Rzymu, aby uzyskać 
u papieża Sykstusa IV zatwierdzenie Jana Rzeszowskiego na biskupstwie krakow-
skim. W 1475 r. był członkiem delegacji na zjazd w Sromowcach i Nowej Wsi Spi-
skiej, gdzie miały się toczyć rozmowy pokojowe z Węgrami.

Pomyślnie rozwijała się też jego kariera kościelna. W latach 1454–1465 był altarystą 
ołtarza św. św. Szymona i Judy w katedrze krakowskiej z fundacji Jakuba z Zaboro-
wa. Wskazuje to pośrednio, że był wówczas członkiem Kolegium Mniejszego. W la-
tach 1460–1462 występował jako kanonik płocki. W 1465 r. otrzymał inwestyturę na 
tzw. drewnianą plebanię kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie, którą posiadał 
jeszcze w 1473 r. Od 1468 r. pojawiał się jako kanonik gnieźnieński na tzw. kanonii 
doktorskiej po zmarłym doktorze medycyny Wojciechu z Opatowa. Zrezygnował z niej 
w 1470 r. Od 1474 r. był kanonikiem katedralnym krakowskim, a ponadto od 1477 r. 
altarystą ołtarza św. Tomasza Apostoła w katedrze krakowskiej i kaznodzieją katedral-
nym. W latach 1472–1480 i 1486–1487 pracował jako audytor w kurii biskupa krakow-
skiego Jana Rzeszowskiego. Na potrzeby pracy wykorzystywał pożyczone od Mikołaja 
z Opatowca Liber iuris canonici, Decisiones Rothae, Repertorium super Decretales i Mar-
garetha. Z biblioteki kanoników Bożego Ciała kupił Repertorium iuris Jana Calderina.

Zgromadził duży księgozbiór. Książki rozdzielił między uniwersytet a bibliotekę 
kapitulną. Dla Kolegium Prawniczego przekazał m.in. Bernarda da Parma de Botto-
ne Casus longi super quinque libris Decretalium (BJ rkps 345), Piotra Manducatora 
Summa super Decretalibus z innymi tekstami (BJ rkps 385), komentarz św. Bona-
wentury do pierwszej księgi Sentencji (BJ rkps 1246) i być może do księgi drugiej (BJ 
rkps 1249), pierwszą część Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu (BJ rkps 1742), 
zróżnicowane treściowo kodeksy z przewagą tekstów teologicznych (BJ rkpsy 1291, 
2392, 2401, 2537) oraz kazania (BJ rkps 2416).
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