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MACIEJ Z KOŚCIANA 
(zm. VIII 1488 r.)

Był synem Klemensa, zapewne mieszczanina, z wielkopolskiego Kościana. Na Uni-
wersytet Krakowski immatrykulował się w semestrze zimowym 1442/1443 r. W egza-
minach bakalarskich około Popielca 1445 r. zdobył swój pierwszy stopień akademicki. 
Brak wpisu dotyczącego jego egzaminu magisterskiego nie pozwala stwierdzić, kiedy 
stopień ten otrzymał. Nastąpiło to prawdopodobnie pod koniec lat czterdziestych. 
Nie wiadomo, czy po magisterium pracował na Wydziale Sztuk, może więc kontynu-
ował edukację poza Krakowem? Z pewnością przebywał w Krakowie w 1463 r. Dnia 
10 listopada t.r. wystąpił z tytułem altarysty ołtarza Oczyszczenia NMP i Trzech Króli 
w katedrze wawelskiej jako jeden z prokuratorów Jana Lutka z Brzezia, elekta kapituły 
na biskupstwo krakowskie z 1460 r., a ówcześnie biskupa włocławskiego. Przy jego 
nazwisku nie podano żadnego stopnia uniwersyteckiego.

Ze stopniem doktora prawa kanonicznego obejmował swój pierwszy rektorat zimą 
1472/1473 r. Był już wówczas profesorem na Wydziale Prawa. Dziekanem tego wy-
działu był w semestrze letnim 1479 r., a może również latem 1478. W latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych udzielał się w sądzie rektorskim w charakterze świad-

ka (1475, 1479) oraz konsyliarza u boku 
rektora Macieja z Kobylina (1477/1478, 
1488). W maju 1478 r. sam stanął przed 
tym sądem, oskarżony przez kierownika 
szkoły przy kościele św. Anny, magistra 
Marcina z Kotowic, o niewypłacenie należ-
nej mu pensji. Maciej zarzucił powodowi 
niegospodarność i dopuszczenie do znisz-
czeń w szkole, lecz mimo to zobowiązany 
został do zapłaty części wynagrodzenia. 
Miał również sprawę w sądzie ofi cjała kra-
kowskiego z niejakim Janem Płoczychem 
z Krakowa o księgę z komentarzem do De-
kretałów. Księga była własnością biblioteki 

Strona z mirakulów św. Jana Kantego, których 
spisywanie zainicjował Maciej z Kościana
(BJ rkps 105, k. 20v)



Kolegium Prawniczego, a Maciej odebrał ją Janowi, aby zwrócić do Kolegium (1475). 
Urząd rektora uniwersytetu piastował pięciokrotnie w latach 1472/1473, 1473, 1482, 
1482/1483 i 1485. Pod koniec ostatniej kadencji nadał statuty Bursie Kanonistów, 
co zwieńczyło proces jej fundacji, zapoczątkowany w latach siedemdziesiątych przez 
Jana Długosza. 

Przez wiele lat Maciej dzierżył znaczącą prebendę plebana kościoła uniwersyte-
ckiego pw. św. Anny. Objął ją krótko przed swą pierwszą kadencją rektorską w 1472 r. 
W 1475 r. zainaugurował dokumentowanie cudów i łask doznanych przez wiernych 
za wstawiennictwem Jana Kantego, którego grób znajdował się w świątyni. Maciej 
mieszkał przy kościele i często bywał świadkiem cudów; po raz ostatni wystąpił w tej 
roli w 1487 r. Był też prebendarzem altarii Oczyszczenia NMP i Trzech Króli w ka-
tedrze wawelskiej (co najmniej w latach 1463–1481). Literatura błędnie podaje, że 
miał kanonię w kapitule św. Floriana na Kleparzu i od 1485 r. kanonię w katedrze 
krakowskiej. Fakty te nie znajdują poparcia w źródłach. Za życia nabył co najmniej 
kilka druków: czterotomową Biblię z Glossą, wydaną w Strasburgu około 1481 r., 
zbiór tekstów antyheretyckich św. Atanazego, biskupa Aleksandrii – Przeciw Aria-
nom (wyd. Vicenza 1482 r.) i Catholicon Jana Balbi z Genui (wyd. w Strasburgu około 
1470 r.). To ostatnie dzieło było popularnym wówczas, obszernym i erudycyjnym 
kompendium z zakresu gramatyki, ortografi i i leksykografi i łacińskiej, pełniło także 
funkcję encyklopedii i źródła cytatów. Posiadanie w owym czasie druków świadczy 
o otwartości na nowinki, a tematyka – o możliwych zainteresowaniach teologicznych 
Macieja. W testamencie podarował dwa ostatnie tytuły odpowiednio: bibliotece Ko-
legium Większego (BJ Inc. 646) i parafi i św. Anny (BJ Inc. 1140). Do biblioteki uni-
wersyteckiej trafi ła również należąca doń Biblia (BJ Inc. 999, 2072–2074).

Ostatni raz wystąpił w źródłach 28 lipca 1488 r. jako konsyliarz rektora Macieja 
z Kobylina i pleban kościoła św. Anny. Był aktywny na uniwersytecie do ostatnich 
chwil życia. Zmarł zapewne w sierpniu 1488, gdyż 12 września t. r., po śmierci Macie-
ja, uniwersytet powierzył plebanię św. Anny innemu dekretyście, Janowi z Wysokiej. 
Egzekutorami jego testamentu byli doktorzy dekretów – Piotr z Olkusza i Jan z Wy-
sokiej oraz Szymon, wikariusz kościoła św. Anny. 
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