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JAN AMICINUS (Przyjaciel) z Krakowa 
(zm. 16 X 1526 r.)

Pochodził z mieszczańskiej rodziny krakowskiej. Był synem Macieja Przyjaciela, 
mieszczanina krakowskiego i dziedzica wsi Chełm, oraz zapewne jego pierwszej żony 
Agnieszki. Miał brata Jana, plebana w Chełmie i Tczycy, altarystę w kościele Maria-
ckim w Krakowie. Miał też trzy siostry: Agnieszkę, Annę i Katarzynę. Urodził się 
prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych XV w. 

W semestrze zimowym 1484 r. został wpisany do Metryki Uniwersytetu Krakow-
skiego. W 1487 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1490 – magistra sztuk wyzwolo-
nych. Następnie podjął studia prawnicze. W 1494 r. legitymował się stopniem ba-
kałarza dekretów. Wkrótce potem, 
zapewne za granicą, uzyskał sto-
pień doktora dekretów i w 1495 r. 
został profesorem na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Krakowskiego. 
W semestrze zimowym 1497/1498 
był jego dziekanem. Pięciokrotnie 
pełnił godność rektora uniwersyte-
tu w kadencjach 1504/1505, 1505, 
1516, 1516/1517 i 1526. Od 1510 r. 
do końca życia był wicekanclerzem 
uczelni, a w 1524 został wybrany na 
wicekonserwatora jej praw.

Osiągnął bardzo wysoką pozycję 
we władzach diecezji. W 1499 r. peł-
nił w konsystorzu funkcję zastępcy 
(surogata) wikariusza generalnego 
diecezji krakowskiej, Jana z Gosła-
wia, w 1501 był faktorem Tomasza 
z Rożnowa, a w 1503 – audytorem 
administratorów diecezji krakow-
skiej: Jana Konarskiego i Macieja 

Imaginacyjny portret Jana Amicinusa
(AUJ rkps 208, k. 87r)



Drzewickiego. W tym samym roku został przez biskupa Jana Konarskiego powoła-
ny na tytularne biskupstwo laodycejskie jako biskup pomocniczy krakowski. Sakrę 
biskupią otrzymał w 1504 r. w Piotrkowie. Obowiązki sufragana wypełniał bardzo 
aktywnie. Uczestniczył w koronacji Zygmunta I w 1507 r. i Barbary Zapolyi w 1512, 
a może i Bony Sforzy w 1518. W 1521 r. na prośbę Zygmunta I został wyznaczony 
przez Leona X do procesowego zbadania sprawy kanonizacji św. Jacka. Wielokrotnie 
powoływano go jako arbitra w sprawach spornych. 

Gromadził i zamieniał liczne benefi cja kościelne. Był plebanem w Mysłowicach, 
Minodze (1494–1495), Drogini (przed 1496 r.), Zielonkach (od 1496 r.), Bolecho-
wicach (1498–1507), a także plebanem w Pobiedrze. Do 1502 r. był kanonikiem ko-
legiaty Wszystkich Świętych w Krakowie. W 1502 r. z prezenty uniwersytetu został 
plebanem kościoła św. Mikołaja za murami Krakowa i pełnił tę godność do końca 
życia. W 1501 r. wysuwano go także na uniwersytecką plebanię w Dzierzążni. Po 
1507  r. i w latach 1523–1526 był kanonikiem kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym 
Sączu. Ponadto w 1520 r. po Andrzeju Górze z Mikołajewic wziął drugie ministerium 
altarii ołtarza Bożego Ciała i Dziesięciu Tysięcy Męczenników w kościele Mariackim 
w Krakowie. 

W 1520 r. zapisał dla uniwersytetu czynsz na jatce mięsnej przy Małym Rynku. 
Ufundował altarię w kościele św. Anny i według tradycji podanej przez Marcina Ra-
dymińskiego założył przy nim archikonfraternię. Na wykonawcę testamentu wyzna-
czył swego brata Jana i doktora dekretów Mikołaja z Koprzywnicy. Część biblioteki 
zapisał Kolegium Prawniczemu.

Zmarł w nocy 16 października 1526 r. Pochowany został 21 października t.r., 
prawdopodobnie w kościele św. Mikołaja.
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