
176

JERZY LAUDAMUS z Krakowa 
(zm. ok. 1485 r.)

Pochodził z mieszczańskiej rodziny krakowskiej. Był synem Jana Laudamusa z Kra-
kowa. Miał brata Stanisława.

W semestrze letnim 1460 r. został wpisany do Metryki studentów Uniwersytetu 
Krakowskiego. W 1465 r. uzyskał stopień bakałarza, a w 1469 – magistra sztuk wy-
zwolonych. Pozostał na uczelni, mieszkał w Bursie Bogatych i rozpoczął studia praw-
nicze. Od 1475 r. toczył liczne spory sądowe z wierzycielami, którym był winien pie-

niądze. Miał też proces o poręczony 
przez siebie dług brata Stanisława 
z rajcą krakowskim Stanisławem 
Przedborem. W 1476 r. Jerzy wystą-
pił w zastępstwie dziekana Wydzia-
łu Prawa przy rozliczaniu rachun-
ków prokuratora uczelni. W 1478 r. 
został doktorem dekretów. Znów 
popadł wtedy w kłopoty sądowe 
w związku z długami i zastawami. 
Zapożyczał się nawet u rektora Sta-
nisława z Zawady. 

W semestrze letnim 1479 r. Je-
rzy został wybrany na rektora uni-
wersytetu, ale zaledwie dwa mie-
siące pełnił tę godność. Ustąpił 
w czerwcu wskutek zatargu uczel-
ni z biskupem krakowskim Janem 
Rzeszowskim i królem Kazimie-
rzem Jagiellończykiem, którzy os-

Zapiska w połowie strony – magister 
Jerzy Laudamus występuje w zastępstwie 
dziekana Wydziału Prawa 
podczas rozliczania prokuratora 
(AUJ rkps 377a, k. 7r)



tro zareagowali na przywiezioną przez Andrzeja z Łabiszyna bullę papieską zmniej-
szającą prerogatywy biskupa krakowskiego jako kanclerza uniwersytetu. Poniósł karę 
jako głowa uczelni, a nie za popieranie samego Andrzeja, choć wiadomo, że głosował 
za nostryfi kacją doktoratu prawa uzyskanego przezeń w Rzymie.

W 1483 r. został z prezenty uniwersytetu plebanem w Luborzycy i objął Katedrę 
Nowych Praw z obowiązkiem komentowania Liber Sextus Bonifacego VIII i Clemen-
tinae. Zaczął to urzędowanie od sporu z poprzednim plebanem, doktorem dekretów 
Stanisławem Kobyleńskim.
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