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JAN Z SZADKA 
(zm. przed IX 1453 r.)

Pochodził z Szadka, królewskiego miasta położonego w ziemi sieradzkiej (obecnie 
województwo łódzkie). Był synem Kunasza (Kunata), zapewne mieszczanina. 

Studia na Wydziale Sztuk rozpoczął w 1425 r. Egzaminy bakalarskie zdał w pierw-
szym kwartale 1427 r., co świadczy o gruntownym wykształceniu wyniesionym, jak 
można przypuszczać, ze szkoły parafi alnej w rodzinnym mieście. Stopień magisterski 
w dziedzinie sztuk wyzwolonych zdobył na początku 1430 r. Początki kariery nauko-
wej i dydaktycznej Jana wiązały się z fi lozofi ą. W pierwszej połowie lat trzydziestych 
wykładał m.in. zbiór krótkich traktatów przyrodniczo-psychologicznych Arysto-
telesa, zwany Parva naturalia. Z rękopisu zachowanego w Bibliotece Jagiellońskiej 
dowiadujemy się, że w 1436 r. prowadził wykład na podstawie zbioru moralizowa-
nych bajek, zwanego Liber quadripartitus, inaczej Speculum sapientiae, dominikani-
na Boniohannesa z Messany (BJ rkps 2251). Między 1437 a 1444 r. nauczał fi lozofi i 
moralnej, komentując przez miesiąc Arystotelesowską Ekonomikę, a następnie fi lo-
zofi i przyrody, pracując przez cztery miesiące z tekstem Meteorologiki Arystotelesa. 
W semestrze zimowym 1434 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Sztuk. W sierpniu 
1441 r. wymieniony został wśród członków Kolegium Królewskiego (później zwane-
go Większym) ze stopniem magistra sztuk. Być może studiował już wówczas prawo, 
a nawet posiadał stopień bakałarza dekretów, lecz w owym czasie w wewnętrznej 
dokumentacji kolegium często posługiwano się tytulaturą honorową (magister, pro-
fesor), bez wymieniania innych, cząstkowych stopni. Przed 22 czerwca 1444 r. zdał 
wszystkie przewidziane eg-
zaminy i osiągnął stopień 
licencjata prawa kanonicz-
nego. Uzyskał w ten sposób 
wysokie kwalifi kacje nauko-
we, a także prawo naucza-
nia w zakresie tej dziedziny 
(licentia ubique docendi) 

Kolofon mówiący o wysłuchaniu 
wykładów Jana z Szadka przez 
bakałarza Stanisława z Szadka 

(BJ rkps 2251, k. 223v)



i prawdopodobnie rozpoczął wykłady na Wydziale Prawa. Nie podjął jednak trudu, 
przede wszystkim fi nansowego, aby przeprowadzić promocję doktorską. Przeszkodą 
w tym mogły być względy majątkowe. Niewykluczone również, że dalszą karierę aka-
demicką wiązał z teologią. 

W czerwcu 1444 r. Jan z Szadka piastował posadę rektora szkoły parafi alnej przy 
kościele Mariackim w Krakowie. Być może tam wykładał w 1446 r. Kronikę Wincen-
tego Kadłubka, opierając się na Komentarzu do Kroniki mistrza Wincentego autorstwa 
Jana z Dąbrówki (Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, 
rkps 218 [226]). Twórcze ujęcie komentowanego tekstu zaowocowało wieloma zmia-
nami w tekście Dąbrówki i dało początek nowej rodzinie przekazów Komentarza. 

Niewiele wiadomo o prebendach Jana. Dnia 28 września 1452 r. przedstawiany 
był z tytułem altarysty ołtarza w katedrze wawelskiej. Tego dnia jego pełnomocnik 
odebrał od mieszczan z Wieliczki połowę z sumy 18 grzywien, jaką byli dłużni Janowi 
za sprzedaż lasu.

Żył niewiele dłużej. W modlitwach uniwersyteckich z września 1453 r. wspomi-
nany był już jako zmarły. 
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