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JAN Z LGOTY zwany Elgot h. Wieniawa 
(zm. 24 VIII 1452 r.)

Pochodził z rycerskiej rodziny. Był synem Dobka z Lgoty koło Oleśnicy na Śląsku. 
Od miejsca pochodzenia był zwany Elgotem. Urodził się pod koniec XIV w. (ok. 
1390–1398 r.). Jego współrodowcem był Jan Długosz, który nazywał go „stryjem” 
(patruus suus). 

W 1416 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. W 1417 r. uzyskał sto-
pień bakałarza, a w 1420 – magistra sztuk wyzwolonych. Następnie rozpoczął studia 
prawnicze. Musiał odznaczać się dużymi zdolnościami, skoro do bakalaureatu prawa 
został dopuszczony – jak sam wspominał – przed terminem. W 1427 r. uzyskał sto-
pień doktora dekretów. Zachowały się mowy na jego licencjat i doktorat, które wy-
głosił jego mistrz – Stanisław ze Skarbimierza. Elgot zasłynął jako wybitny kanonista 
i nauczyciel. Jego uczniami byli m.in.: Mikołaj Spycymir, Marcin z Holeszowa, Paweł 
z Zatora, Stanisław z Uścia, Tomasz Strzępiński. Trzykrotnie pełnił godność rektora 
Uniwersytetu Krakowskiego (1427, 1436/1437 i 1437/1438). W 1439 r. występował 
jako wicekonserwator (obrońca) praw uniwersytetu w zastępstwie opata mogilskiego 
Mikołaja.

Był bliskim współpracownikiem biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, 
którego wiernie wspierał w zarządzie diecezją i działaniach politycznych. Zawdzięczał 
mu karierę kościelną. W 1429 r. Elgot został kanonikiem katedralnym krakowskim, 
w 1431 – kanonikiem raciborskim, a w 1436 – kustoszem kieleckim. Od 1439 r. był 
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scholastykiem krakowskim, za zgodą biskupa kumulując tę prałaturę z wcześniej po-
siadaną kanonią; dzierżył je aż do śmierci. W latach 1433–1440 pełnił urząd ofi cjała 
krakowskiego, 1434–1436 – kanclerza biskupa Oleśnickiego, a w okresie 1437–1452 
(z niewielkimi przerwami) – jego wikariusza generalnego in spiritualibus. Wielokrot-
nie występował jako ceniony arbiter w sprawach spornych.

Należał do grona profesorów prawa, którzy jesienią 1429 r. opracowali Consilium 
w sprawie planowanej koronacji Witolda Kiejstutowicza na króla Litwy. Podważyli 
oni prawa króla rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego do nadawania godności 
królewskiej, podkreślając wyłączne prawa papieża w tym zakresie. W 1431 r. Elgot 
wziął udział w dyspucie z posłami husyckimi na zamku krakowskim w obecności 
Władysława Jagiełły i Zygmunta Korybutowicza. W 1434 r. został przewidziany na 
członka delegacji na sobór bazylejski i ustanowił wtedy swym zastępcą (surogatem) 
na ofi cjalacie krakowskim Stanisława z Uścia, a jego zastępcami – Dziersława z Bo-
rzymowa i Michała z Szydłowa. Delegacja ta z powodu śmierci króla Władysława Ja-
giełły nie wyjechała z kraju. Wziął za to wraz z Oleśnickim udział w zjeździe w War-
cie w 1434 r., w 1435 r. w synodzie w Łęczycy i w 1437 – w konsekracji arcybiskupiej 
Wincentego Kota w Gnieźnie. W 1440 r. w Krakowie witał specjalną mową posłów 
greckich z metropolitą kijowskim Izydorem na czele. W 1441 r. został wyznaczony 
do zbadania przywilejów i statutów Uniwersytetu Krakowskiego. Zwolennik koncy-
liaryzmu, w 1440/1441 r. napisał traktat o wyższości soboru nad papieżem, znany 
pod tytułem Determinatio Basiliensis. Był to jeden z kilku traktatów przygotowanych 
przez uczonych krakowskich na sobór bazylejski. Pod koniec 1441 r. wraz z Janem 
Pniowskim, Jakubem z Szadka i Markiem Bonfi lim wyjechał na sobór, gdzie w imie-
niu Oleśnickiego złożył obediencję soborowi i papieżowi soborowemu Feliksowi V. 
Zasłynął dwiema mowami, które wygłosił na soborze w 1442 r. Otrzymał wtedy tytuł 
audytora papieskiego. W 1442 r. wrócił do Polski. 

Po zakończeniu schizmy bazylejskiej musiał bronić posiadanych przez siebie be-
nefi cjów i starał się o ich potwierdzenie u Mikołaja V. W 1449 r. energicznie zajął się 
ściganiem herezji magistra Andrzeja Gałki z Dobczyna; przeprowadził rewizję w jego 
mieszkaniu i odnalazł m.in. traktaty Johna Wiklifa oraz polskie pieśni heretyckie. 
Sfi nalizowanie śledztwa udaremniła ucieczka oskarżonego na Śląsk.

W roku jubileuszowym 1450 Elgot w towarzystwie Jana Długosza, Jakuba z Szad-
ka i Marka Bonfi liego wyjechał na pielgrzymkę do Rzymu. Następnie z Wenecji po-
płynęli do Ziemi Świętej.

Dla katedry krakowskiej ufundował relikwiarz św. Korduli. Uniwersytetowi daro-
wał swój księgozbiór i dom wzniesiony własnym kosztem na gruntach uczelni przy 
ul. Grodzkiej, między kościołem św. Marii Magdaleny a Kolegium Prawniczym. Dla 
kaznodziei katedralnego ufundował Expositio super totum corpus Evangeliorum Szy-
mona z Cascii. 

Był autorem kazań i mów, w tym soborowych, synodalnych i licznych mów pro-
mocyjnych wygłoszonych na Wydziale Prawa. Zachowała się jego bogata korespon-
dencja z biskupem Oleśnickim z końca lat czterdziestych i początku pięćdziesiątych 
XV w. Znamy opracowany przez niego kazus o konieczności zapowiedzi przedmał-



żeńskich. Przypisuje mu się też autorstwo opinii prawnych, m.in. tzw. Laudum Var-
tense, czyli ugody między szlachtą a duchowieństwem diecezji krakowskiej w sprawie 
dziesięcin. 

Zmarł 24 sierpnia 1452 r. podczas zarazy. Został pochowany w katedrze krakow-
skiej obok kaplicy św. Stanisława. Kazanie pogrzebowe wygłosił Paweł z Zatora. Eg-
zekutorami testamentu byli: Jan Długosz, Paweł z Zatora i Maciej z Milejowa.

Jan Długosz w swoich Rocznikach zamieścił pośmiertną laudację Elgota: „Był 
bowiem mężem wyjątkowym w roztropności, wiedzy i łagodności, wszystkich cnót 
siedziba, słynnym wymownością w łacinie, nie miał sobie równego w tym wieku 
w tworzeniu pism najozdobniejszych i najukładniejszych; wszystkich ubogich, sierot 
i nieszczęśliwych był ucieczką i schronieniem”.
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