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JAN Z WYSOKIEJ 
(zm. 1 V 1504 r.)

Był synem Jakuba z Wysokiej w diecezji krakowskiej. Z uwagi na późniejsze związki 
z Koprzywnicą można przypuszczać, że pochodził z Wysokiej położonej w parafi i 
Dobrzechów, w dekanacie dębickim, należącej do koprzywnickich cystersów. Nie 
wiadomo, czy wywodził się z rodziny chłopskiej, czy też z rodu szlacheckiego, pie-
czętującego się herbem Strzemię. 

Studia w Krakowie rozpoczął w semestrze zimowym 1463/1464 r. Niedługo po-
tem, latem 1465 r., osiągnął najwyższą lokatę w egzaminach bakalarskich. Krótki 
czas, który upłynął od rozpoczęcia studiów do osiągnięcia bakalaureatu, sugeruje, że 
już przed przybyciem do Krakowa odebrał solidne wykształcenie. Do magisterium 
sztuk wyzwolonych Jan doszedł po dłuższym czasie – dopiero w 1470 r. Niewiele póź-
niej przyjął święcenia kapłańskie. Na studia prawnicze udał się do Bolonii, prawdo-
podobnie w drugiej połowie 1474 r. Zapisy w aktach sądu rektorskiego pokazują, że 
wiosną i latem t.r. czynił liczne zakupy, być może zaopatrując się przed wyjazdem za 
granicę. Doktorat prawa kanonicznego uzyskał w Bolonii 15 maja 1476 r., a insygnia 
doktorskie wręczył mu tamtejszy profesor Jan de Sala. 

Po powrocie do kraju nostryfi kował dyplom na Uniwersytecie Krakowskim
10 lutego 1478 r. i został przyjęty do grona profesorów Wydziału Prawa. W 1485 r. 
był wykładowcą praw nowych: Liber Sextus Bonifacego VIII i Clementinae. Na dzie-
kana Wydziału Prawa 
obierano go w latach 
1485 i 1495. Gdy 3 paź-
dziernika 1485 r. uchwa-
leniem statutów zakoń-
czono długoletni proces 
fundacji Bursy Kanoni-
stów, zainicjowany przez 
Jana Długosza w latach 
siedemdziesiątych XV w., 

Autograf Jana z Wysokiej 
– rachunki prokuratora 

uniwersytetu
(AUJ rkps 377a, s. 22)
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Jan z Wysokiej był jej, zapewne pierwszym, seniorem. Z kolei w latach 1486–1489 
powierzono Janowi funkcję prokuratora uniwersytetu, tj. odpowiedzialnego za 
fi nanse uczelni. Kilkakrotnie wystąpił jako świadek spraw w sądzie rektorskim 
(1487–1488), a także asesor w sądzie ofi cjała krakowskiego (4 września 1493 r.). 
Być może w 1487 r. był członkiem Kolegium Większego, lecz zapis z akt rektorskich 
nie jest w tym miejscu jasny i nie potwierdzają tego źródła kolegialne. Jeśli nawet 
mieszkał w tym kolegium, to przed 1489 r. przeniósł się do Kolegium Prawniczego. 
Wiosną 1491 r. piastował katedrę wykładowcy zwyczajnego na Wydziale Prawa. Na 
wykładach objaśniał Dekret Gracjana, a uposażeniem jego katedry była prebenda 
w kościele św. Marii Magdaleny przy Kolegium Prawniczym. Na przełomie 1494 
i 1495 r. procesował się o mieszkanie w kolegium z Andrzejem Górą. Jan z Wyso-
kiej padł ofi arą oszczerstw i zniewag ze strony kolegi. Sprawa w sądzie rektorskim 
oraz biskupim ciągnęła się wiele miesięcy i zakończyła się przeprosinami ze strony 
Andrzeja Góry. Jan swoją wiedzą i autorytetem wspierał rektorów, będąc konsy-
liarzem Jana Sakrana z Oświęcimia w semestrze zimowym 1494/1495 i Wojciecha 
z Pniew zimą 1500/1501. Na urząd rektora wybrano Jana w semestrze zimowym 
1497/1498. Powołana przez niego komisja zajęła się uporządkowaniem wewnętrz-
nego zarządu i obyczajów Bursy Jerozolimskiej. Prace komisji, w której skład wcho-
dzili m.in. doktorzy dekretów: Jan ze Skawiny, Jan z Wodzisławia i Bartłomiej ze 
Żnina, zaowocowały reformą statutów bursy (1498). Jako rektor wystąpił również
26 października 1498 r. – być może tymczasowo sprawując funkcję wicerektora za 
Jana Turzo. Był, jak się wydaje, osobą oddaną pracy dla uniwersytetu. 

Piastowane przez Jana z Wysokiej prebendy łączyły się w różny sposób z jego ro-
dzinnymi stronami. W liście z 13 lutego 1478 r. przedstawił się jako rektor kościoła 
parafi alnego w Biesiadkach k. Czchowa w archidiakonacie nowosądeckim. W Liber 
benefi ciorum Jan Długosz (1470–1480) wzmiankował go w funkcji altarysty ołtarza 
św. Aleksego w kościele Mariackim w Krakowie, którego prawo patronatu należało 
do wójta Ciężkowic. Altarię kolejnego ołtarza – Bożego Ciała w kościele Wszystkich 
Świętych w Krakowie Wysocki nabył w zamian za rezygnację z prebendy plebana 
w Liszkach (18 października 1481 r.). W grudniu 1482 r. wystąpił w źródłach jako 
pleban w Koprzywnicy. W 1490 r. procesował się o to benefi cjum z Adamem z Pie-
skowic w sądzie ofi cjała krakowskiego. Gdy 11 stycznia 1491 r. przy kościele parafi al-
nym pw. Wszystkich Świętych w Koprzywnicy utworzono prepozyturę i kolegium 
mansjonarzy, był tam pierwszym prepozytem, a na benefi cjum prezentował go opat 
koprzywnickich cystersów. Zgodnie z aktem fundacyjnym prepozytury spoczął na 
Janie obowiązek wybudowania domu dla mansjonarzy i dbania o jego utrzymanie. 
Otrzymał prawo powoływania i usuwania mansjonarzy, a także wyznaczania ich 
przełożonego (precentora). Miał również opracować statuty tej wspólnoty. Przywilej 
zezwalał mu na noszenie specjalnej szaty – almucji z futra popielic, przysługującej 
kanonikom kolegiackim. Z okazji zatwierdzenia fundacji prepozytury Jan podaro-
wał mansjonarzom sumę 100 fl orenów ze swych dochodów, polecając im modlitwę 
za „zbawienie duszy swojej i swych dobroczyńców”. W literaturze określa się Jana 



„faktycznym fundatorem prepozytury”. Cieniem na fundację kładł się konfl ikt z pre-
pozytem koprzywnickiego szpitala Świętego Ducha – Mikołajem Cieślą, z którym 
co najmniej dwukrotnie Jan sądził się i zawierał ugody (1486, 1492). Funkcję pre-
pozyta sprawował jeszcze w 1498 r. Za jego prepozytury, w 1496 r. utworzono przy 
kościele parafi alnym bractwo ubogich. Źródła rejestrują go również z tytułem ple-
bana w Niegowici (1497). W Krakowie 12 września 1488 r. otrzymał z rąk profeso-
rów prezentę na prebendę plebana kościoła uniwersyteckiego św. Anny, zwolnioną 
po śmierci prawnika Macieja z Kościana, lecz z powodu konfl iktu z Bartłomiejem 
ze Żnina zrezygnował z przyjęcia tego benefi cjum. Działał jako egzekutor testamen-
tu Macieja z Kościana. Dwa lata później uzyskał godność kanonika w kolegiacie 
Wszystkich Świętych w Krakowie (1490). Przez pewien czas sprawował funkcję pre-
pozyta tej kolegiaty (commendarius perpetuus praepositurae, 1495–1498). Był także 
altarystą jednego z ministeriów ołtarza św. Tomasza z Akwinu w katedrze wawelskiej 
(1502); drugie ministerium należało do doktora Jana ze Skawiny. Wczesną wiosną 
1504 r. zamienił benefi cja z Tomaszem Rożnowskim, oddając mu kanonię w kolegia-
cie Wszystkich Świętych w zamian za prebendę plebana w Mirowicach. 

Zmarł 1 maja 1504 r. 
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