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JAN Z KOŚCIANA
(zm. przed 22 VIII 1511 r.)

Pochodził z mieszczańskiej rodziny z Kościana, miasta w województwie i diecezji 
poznańskiej. 

Trudno zidentyfi kować go z którymś z licznych Janów z Kościana, którzy wpisy-
wali się na Uniwersytet Krakowski na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XV w. Byli to: Jan, syn Bartłomieja, Jan, syn Jerzego, Jan, syn Jana, i Jan, syn 
Piotra, w 1468 r. oraz Jan, syn Adama w 1470 r. Najpewniej był jednym z dwóch 
Janów z Kościana, którzy w 1471 r. uzyskali stopień bakałarza artium. W źródłach 
został poświadczony jako bakałarz w 1476 r., kiedy przed sądem rektorskim toczył 
spór o książki. W 1478 r. został magistrem sztuk wyzwolonych. 

W 1479–1487 był rektorem szkoły przy kościele św. Anny. Został wtedy wymie-
niony jako świadek spisywanych tam cudów św. Jana Kantego (w jednym miraculum 
błędnie określony jako rektor kościoła, podczas gdy tę funkcję pełnił doktor dekre-
tów Maciej z Kościana). Równo-
cześnie Jan podjął studia prawnicze. 
W 1487 r. był już bakałarzem dekre-
tów, a w 1495 r. został wymieniony 
ze stopniem doktora dekretów. Zo-
stał profesorem na Wydziale Prawa 
i wykładał do końca życia. Mieszkał 
koło Bursy Węgierskiej.

Jego kariera kościelna była 
skromna. W 1496 r. był tylko psał-
terzystą w katedrze krakowskiej. 
Wraz z doktorem Janem z Wodzi-
sławia pełnił wówczas funkcję arbi-
tra w sporze o dziesięciny między 
klasztorem Cystersów w Mogile 
a plebanem z Dziekanowic.

Jedna z kart z mirakulum św. Jana 
Kantego, gdzie świadkował Jan 
z Kościana (BJ rkps 105, k. 9r)



Zmarł przed 22 sierpnia 1511 r. Jego twórczość i biblioteka nie są dotąd rozpozna-
ne. Mógł być właścicielem kodeksu zawierającego Złotą legendę Jakuba da Voragine 
i legendę o Trzech Królach, który później trafi ł do klasztoru Duchaków w Krakowie, 
a obecnie znajduje się w Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej.
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