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JAN Z DĄBRÓWKI
(ur. ok. 1400 r. – zm. 11 I 1472 r.)

Pochodził z rodziny chłopskiej ze wsi Dąbrówka w województwie inowrocławskim 
i diecezji włocławskiej. Urodził się około 1400 r. Był synem Jana.

W 1420 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu Krakowskiego. 
W 1421 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1427 r. – magistra sztuk wyzwolonych, po 
czym rozpoczął wykłady na Wydziale Artium. W latach 1427–1433 wykładał w Kate-
drze Retoryki z fundacji Nowki. W 1433 r. pełnił godność dziekana Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych. Wówczas komentował Kronikę Mistrza Wincentego zwanego Kadłub-
kiem. W latach 1437–1444 wykładał Metafi zykę w Katedrze Filozofi i Arystotelesow-
skiej. Równocześnie studiował prawo i teologię. W 1434 lub 1435 r. uzyskał stopień 
bakałarza teologii. Około 1440 r. otrzymał stopień doktora dekretów. O prowadzeniu 
przezeń wykładów na Wydziale Prawa świadczy zasób biblioteki. Jednocześnie jed-
nak pochłaniały go studia teologiczne. W 1439–1441 r. prowadził wykłady Sentencji 
Piotra Lombarda. Przed 16 października 1446 r. uzyskał licencjat teologii, a przed 
29 marca 1449 r. doktorat teologii. W 1450 r. został profesorem na Wydziale Teo-

logicznym. W latach 1449–1461 
kilkakrotnie był prepozytem Kole-
gium Większego. W latach 1458–
1465 był wicekanclerzem uniwer-
sytetu. W 1468 r. wraz z Janem 
Długoszem został poświadczony 
jako prowizor Bursy Jeruzalem. 
Dziewięciokrotnie pełnił godność 
rektora uniwersytetu w kadencjach 
1446/1447, 1451/1452, 1453/1454, 
1458, 1458/1459, 1467, 1467/1468, 
1471 i 1471/1472. Za jego rektoratu 
w 1467 r. inkorporowano do uni-
wersytetu kościół św. Mikołaja za 
murami Krakowa.
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Zasłużył się bardzo dla rozwoju uczelni. W 1449 r. zgromadzenie kolegiatów Ko-
legium Większego pod przewodnictwem Dąbrówki jako prepozyta podjęło decyzję 
o utworzeniu Kolegium Mniejszego, przydzielając mu pięć katedr i określając pre-
cyzyjnie program ich wykładów. W 1464 r. został powołany w skład komisji do zre-
formowania statutów uczelni. W 1467 r. pożyczył uniwersytetowi 50 fl orenów dla 
spłaty sumy zaciągniętej u Jana Rzeszowskiego na zakup kamienicy Melsztyńskich, 
gdzie zorganizowano Bursę Węgierską. Od 1470 r. szykował fundację, na rzecz której 
zakupił czynsz w Olkuszu. Po jego śmierci w latach 1472–1473 dokupiono jeszcze 
czynsz w Stradomiu i w ten sposób za sumę 900 fl orenów uposażono dwie nowe ka-
tedry w Kolegium Mniejszym. Benefi cjami dla magistrów tych katedr były ministeria 
w nowo wybudowanej z fundacji Dąbrówki kaplicy z ołtarzem Bożego Ciała w ko-
legiacie św. Floriana. W 1476 r. podczas reorganizacji Kolegium Mniejszego jedna 
katedra się utrzymała, a uposażenie drugiej przeznaczono na doposażenie Katedry 
Astronomii z fundacji Stobnera. 

Jan Dąbrówka początkowo był związany z biskupem Zbigniewem Oleśnickim, po 
jego śmierci przystał do obozu królewskiego. W 1460 r. został nawet ekskomuniko-
wany przez Jakuba z Sienna, elekta kapituły na biskupstwo krakowskie, ponieważ 
opowiedział się za kandydatem forsowanym przez Kazimierza Jagiellończyka. Służył 
królowi jako ekspert swoją wiedzą prawniczą i historyczną. W 1462 r. przygotował 
Rodowód książąt polskich na potrzeby sporu o sukcesję mazowiecką oraz memoriał 
w sprawie krzyżackiej. Uczestniczył w rokowaniach polsko-krzyżackich w 1463 r. 
w Brześciu Kujawskim i w 1464 r. w Toruniu, gdzie przewodniczył grupie uczonych 
i wygłosił ważną mowę opartą na wyżej wspomnianym memoriale. Zainspirował 
swego ucznia Eryka Rospierskiego z Góry Bąkowej do napisania antykrzyżackiego 
traktatu.

Swoją karierę kościelną rozpoczął od benefi cjów związanych z katedrami na Wy-
dziale Artium: katedralnych altarii św. Aleksego (1427–1433) i altarii Wszystkich 
Świętych (1440–1443). W 1446 r. został kanonikiem kolegiat kieleckiej i św. Floriana 
na Kleparzu, gdzie w latach 1462–1467 był kustoszem. Do tego w 1467 r. został po-
świadczony jako dziekan kolegiaty św. Małgorzaty w Nowym Sączu. W 1467 r. został 
kanonikiem katedralnym krakowskim. Był też asesorem konsystorza krakowskiego.

Zmarł 11 stycznia 1472 r. w Krakowie. Został pochowany w katedrze na Wawelu. 
Egzekutorami jego testamentu byli profesorowie teologii: Stanisław z Zawady i Ma-
ciej z Sąspowa, po jego śmierci Jan z Oświęcimia, a po śmierci tegoż w 1482 r. – An-
drzej z Łabiszyna.

Jan z Dąbrówki był zamiłowanym kolekcjonerem i glosatorem źródeł historycz-
nych oraz historiografem. Na początku lat trzydziestych XV w. twórczo skompilo-
wał tzw. Rocznik małopolski Dąbrówki i II Katalog biskupów krakowskich. W latach 
1434–1436 napisał Komentarz do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, 
który stał się podstawowym podręcznikiem dziejów ojczystych w XV w. Od lat trzy-
dziestych XV w. do 1462 r. pracował nad Rodowodem książąt polskich w trzech redak-
cjach, pomyślanym jako historyczny wywód na potrzeby prac ekspertów królewskich 



w sporze o sukcesję mazowiecką. W latach 1462–1464 przygotował Oratio contra 
Cruciferos – memoriał wykazujący prawa króla polskiego do ziemi chełmińskiej, 
michałowskiej i Pomorza Gdańskiego. Pozostawił też zbiory kazań i komentarz do 
Sentencji Piotra Lombarda. Duży księgozbiór, liczący prawie 90 kodeksów, przekazał 
uniwersytetowi. Znajdowały się w nim dzieła fi lozofi czne, teologiczne, historyczne, 
literackie, w tym kilka wczesnohumanistycznych. Z dzieł prawniczych posiadał m.in. 
Dekret Gracjana, Liber Sextus Bonifacego VIII, Decisiones Rotae Romanae. Do dziś 
zachowały się rękopisy komentarzy do Dekretałów Grzegorza IX (BJ rkps 377) i Dige-
stów (BJ rkps 374 i 375), pięknie zdobiony, pochodzący z Włoch komentarz Bartło-
mieja de Sassoferrato do Digestów (BJ rkps 334–340) oraz Summa super Decretalibus 
Piotra Manducatora (BJ rkps 387).
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