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JAN TURZO
(ur. 16 IV 1466 r., zm. 2 VIII 1520 r.)

Pochodził z mieszczańskiej rodziny, która w pierwszej połowie XV w. przybyła z Au-
strii, osiedliła się na Spiszu, a następnie rozwinęła wielką karierę w Polsce, Czechach, 
na Węgrzech i w Niemczech. Jan Turzo był synem Jana, od 1464 r. mieszczanina kra-
kowskiego i wieloletniego rajcy, oraz Urszuli Bem. Urodził się w Krakowie. Za datę 
narodzin przyjmuje się datę z horoskopu zamówionego przez ojca u mistrzów kra-
kowskich. Podany na nagrobku wiek 56 lat, wskazujący na narodziny w 1464 r., nie 
jest wiarygodny. Jan Turzo miał dziewięcioro rodzeństwa, w tym piątkę przyrodniego. 

W semestrze zimowym 1478 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. 
W 1484 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1486 r. – magistra sztuk wyzwolonych. 
W 1488 r. jako wykładowca spoza Wydziału Artium wykładał De coelo et mundo 
Arystotelesa i Metamorfozy Owidiusza. W 1490 r. wyjechał do Italii i prawdopo-
dobnie w Padwie podjął studia prawa, które zwieńczył stopniem doktora dekretów. 

Przebywał też w Rzymie na dworze 
papieża Aleksandra VII. Wrócił do 
Polski pod koniec 1491 r. i rozpo-
czął wykłady na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Krakowskiego. 

Podczas pobytu w Rzymie 
wyjednał sobie prowizję papie-
ską na scholasterię w kapitule 
gnieźnieńskiej i objął ją 11 stycz-
nia 1492 r. przez pełnomocnika. 
Przed 19 stycznia 1492 r. otrzymał 
wrocławską kanonię katedralną. 
W 1498 r. został kustoszem kolegia-
ty głogowskiej. Potem został kano-
nikiem katedralnym krakowskim. 
W 1500 r. zamienił scholasterię 
gnieźnieńską z Janem Salomonem 

Karta z herbami Jana Turzo i Jana Rotha 
w Missale Vratislaviense, Kraków 1505 
(BJ Cim. 8010)



na dziekanię wrocławską. Mimo ściślejszego związku ze Śląskiem utrzymywał do 
końca życia silne więzi z Polską. W 1501 r. był kolektorem papieskim. W tym samym 
roku jako poseł Jana Olbrachta udał się na sejm Rzeszy w Norymberdze, gdzie prosił 
cesarza Maksymiliana I o zdjęcie banicji z Gdańska i Elbląga. 

W 1502 r. przy poparciu Władysława Jagiellończyka i Jana Olbrachta został ko-
adiutorem biskupa wrocławskiego Jana IV Rotha. Jego wybór jako „cudzoziemca” 
wywołał duży opór części kapituły wrocławskiej oraz książąt i stanów śląskich, dla-
tego w 1504 r. ofi cjalnie na przyszłość zakazano takich nominacji. Po śmierci Jana 
Rotha został konsekrowany na biskupa wrocławskiego 22 marca 1506 r. i jako Jan V 
pełnił tę godność do śmierci. W latach 1507–1509 sprawował jako namiestnik rządy 
na Śląsku. W 1509 r. w Pradze koronował 3-letniego Ludwika Jagiellończyka na króla 
Czech. W 1510 r. był obecny na zjeździe w Poznaniu jako poseł Władysława Jagiel-
lończyka, aby doprowadzić do ugody w sporze między Zygmuntem I a wielkim mi-
strzem krzyżackim Fryderykiem saskim. W 1512 r. uczestniczył w Krakowie w uro-
czystościach zaślubin Zygmunta I z Barbarą Zapolyą, a w 1518 r. – z Boną Sforzą. 

W czasie swego pontyfi katu zwołał siedem synodów diecezjalnych. W 1512 r. wy-
dał drukiem statuty diecezjalne oparte na statutach archidiecezji gnieźnieńskiej Jana 
Łaskiego. Sam jednak był typem renesansowego hierarchy. Prowadził wystawny dwór, 
a problemami odnowy życia chrześcijańskiego interesował się raczej ze względów kul-
turalnych i intelektualnych. Jego protegowanym i sekretarzem był Jan Hess – późniejszy 
protestancki reformator Wrocławia. Pod koniec życia biskup nawiązał kontakt listowny 
z Marcinem Lutrem. Zasłynął jako mecenas nauki, kultury i sztuki, zyskując w literatu-
rze historycznej miano „ojca renesansu śląskiego”. Był opiekunem poetów i uczonych. 
Kolekcjonował książki i dzieła sztuki. Korespondował z Erazmem z Rotterdamu. 

Zmarł 2 sierpnia 1520 r. w Nysie. Jedynym okruchem jego twórczości jest napi-
sany w okresie 1502–1506 humanistyczny hymn ku czci Ukrzyżowanego, sławiący 
dzieło Odkupienia. Do jego fundacji artystycznych należą m.in.: zamek Janowa Góra 
(dziś czeski Janský Vrch) koło Javornika, kaplica św. Anny przy kościele św. Jakuba 
w Nysie oraz kaplica św. Jana Chrzciciela w katedrze wrocławskiej, gdzie został po-
chowany. Z pomnika nagrobnego, ufundowanego pośmiertnie w katedrze wrocław-
skiej przez braci Stanisława i Jana młodszego, zachowała się leżąca postać zmarłego 
w pontyfi kaliach i napis pochwalny.
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