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JAN PUSZKA z Krakowa 
(zm. przed 8 I 1450 r.)

Pochodził prawdopodobnie z mieszczańskiej krakowskiej rodziny Puszków. Według 
domysłów badaczy urodził się około 1400 r. Był synem Zygmunta. Miał być spokrew-
niony z podkanclerzym Piotrem Wodą ze Szczekocin.

W 1417 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu Krakowskiego. 
W 1421 uzyskał stopień bakałarza, a w grudniu 1423 r. – magistra sztuk wyzwolo-
nych. W 1431 r. został wzmiankowany jako kolegiat Kolegium Większego. W 1433 r. 
był dziekanem Wydziału Artium. Równocześnie podjął studia prawnicze. W 1434 r. 
wystąpił ze stopniem bakałarza dekretów. Wtedy też na semestr zimowy 1434 r. został 
wybrany na rektora, ale kadencji nie ukończył, bowiem z powodu jego nieobecności 
ponownie zorganizowano wybory w styczniu 1435 r. Stąd domysł, że odbył wtedy 
wraz z Mikołajem Spycymirem i Stanisławem z Sobniowa podróż na sobór bazylejski, 
a następnie na dwór papieża Eugeniusza IV. Wsparciem dla tej hipotezy jest fakt, że 
Puszka w 1436 r. za wstawiennictwem królewskim uzyskał prowizję papieską na ka-

nonię katedralną krakowską po To-
maszu z Chrobrza i w tym samym 
roku objął ją przez pełnomocnika. 
Stopień doktora dekretów uzyskał 
między grudniem 1439 a sierpniem 
1441 r. Następnie podjął studia teo-
logiczne. Około 1442–1443 r. został 
bakałarzem teologii.

W 1431 r. był altarystą ołtarza 
św. Katarzyny w katedrze krakow-
skiej. W 1436 r. został kanonikiem 
katedralnym krakowskim, a w 1439 
– kanonikiem kolegiaty św. Floria-
na na Kleparzu. W 1440 r. otrzymał 
kanonikat w kapitule katedralnej 
wrocławskiej. W 1441 r. objął uni-

Wyrok w sprawie Jana Puszki z 1444 r. 
(AUJ rkps 33, k. 9r)



wersyteckie benefi cjum kancelarii poznańskiej i z tego powodu zrezygnował z kano-
nii u św. Floriana, zawarowując sobie prawo powrotu na nią. W 1444 r. występował 
znów jako kanonik tej kolegiaty. W 1448 r. miał też altarię ołtarza Wszystkich Świę-
tych w katedrze krakowskiej.

Był zwolennikiem koncyliaryzmu. W 1440 r. bezskutecznie nakłaniał biskupa 
wrocławskiego Konrada do porzucenia obediencji papieża Eugeniusza IV i opowie-
dzenia się za papieżem soborowym Feliksem V. 

Na uniwersytecie jego karierę zablokował konfl ikt z kapitułą kolegiaty św. Floria-
na w 1444 r. Odmówiono mu wtedy wypłaty stosownego wynagrodzenia, ponieważ 
nie wykładał na żadnym z wyższych wydziałów, tj. prawa lub teologii, ani nie prowa-
dził w zamian zajęć na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Puszka odpowiadał, że jeden 
z teologów uniemożliwił mu promocję, a na Wydziale Prawa nie otrzymał licencji na 
wykłady. Kapituła odmawiała mu też refekcji należnych za nabożeństwa niedzielne 
z powodu nieobecności, którą tłumaczył odprawianiem mszy w katedrze. Sprawę za-
kończył w dużej części negatywny wobec Puszki wyrok komisji kanonistów, złożonej 
z rektora Jakuba z Zaborowa, dziekana Wydziału Prawa – Dziersława z Borzymowa 
i Jakuba Parkoszowica z Żurawicy. 

W 1448 r. wyjechał do Rzymu wraz z Janem Rejem z Szumska w sprawie potwier-
dzenia nominacji kardynalskiej dla Zbigniewa Oleśnickiego, co się nie powiodło. 
W kurii zdołał jednak obronić swe prawa do kanonii krakowskiej przed zarzutami 
uzyskania jej w czasie schizmy i w 1449 r. uzyskał prowizje Mikołaja V na archidiako-
nat kurzelowski oraz kanonię skalbmierską. W tym samym roku powrócił do kraju. 
Jeszcze 8 października t.r. świadkował na dokumencie fundacji klasztoru Paulinów 
w Pińczowie.
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