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MACIEJ Z OLKUSZA 
(zm. 22 VIII 1539 r.)

Był synem mieszczanina olkuskiego Macieja. Wydawcy źródeł uniwersyteckich z koń-
ca XIX i początku XX w. przypisali mu przydomek Krawiec, niesłusznie utożsamiając 
go z Maciejem Krawcem, synem Jana z Olkusza, immatrykulowanym w Krakowie 
zimą 1497/1498 i bakałarzem sztuk z 1501 r., który nie doszedł do wyższych stopni.

Studia w Krakowie rozpoczął na Wydziale Sztuk w semestrze zimowym 1499/1500. 
Jesienią 1502 r. zdobył stopień bakałarza. Dłużej przygotowywał się do egzaminów 
magisterskich. Zdał je na początku 1506 r. w gronie znakomitych kolegów: poety Paw-
ła z Krosna oraz przyszłych prawników i kanoników: Stanisława z Dobczyc, Grzego-
rza i Marcina z Szamotuł oraz Dominika z Wrocławia. Jesienią 1506 r. podjął pracę 
wykładowcy sztuk wyzwolonych jako docent extraneus. Zobowiązany był do uczest-
nictwa w sobotnich dysputach fi lozofi cznych oraz do prowadzenia ćwiczeń i wykła-
dów. Nauczał wówczas m.in. podstaw logiki (tzw. Ars vetus oraz traktat O dowodach 
sofi stycznych Arystotelesa), fi lozofi i przyrody, geometrii (Elementy Euklidesa), a także 
prowadził wykład poezji na podstawie komedii Plauta. Równolegle studiował prawo 
kanoniczne. W 1508 r. zdobył bakalaureat, zaś na przełomie lat 1510 i 1511 doktorat 
w zakresie prawa kanonicznego. Dość długo zalegał z wniesieniem do kasy uniwersy-
tetu opłaty za promocję doktorską, skoro ostatnie 3 fl oreny zapłacił dopiero pod koniec 
lutego 1512 r. Był członkiem Kolegium Prawniczego, choć nie wiemy, jaką piastował 

katedrę. W listopadzie 1513 r. 
wystąpił w gronie profesorów 
Wydziału Prawa podczas ne-
gocjacji, dotyczących zapłaty 
przez uniwersytet kontrybu-
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wersytecie nie pełnił szczególnych funkcji. Wyjątkowo asystował przy czynnościach 
sądu rektorskiego w marcu 1514 r. W sądzie rektorskim jego imię pojawia się jesz-
cze dwukrotnie: w lipcu 1515 r., gdy poręczał za studenta Mikołaja Gamrata, że ten 
zapłaci księgarzowi Markowi za zakupione u niego księgi, oraz w lutym 1518 r., gdy 
o zwrot książek wypożyczonych z Bursy Jerozolimskiej pozwał go Jakub z Sieradza, 
prawdopodobnie senior bursy. W 1514 r. był dłużnikiem szklarza Jakuba Zasańskiego 
z Trzemeśni, z którym miał zapewne jakieś interesy.

Jak większość jego kolegów praktykę prawniczą zdobywał w konsystorzu biskupa 
krakowskiego. W listopadzie 1509 r. występował tam jako notariusz. Zapewne w uzna-
niu dla jego wiedzy i doświadczenia Bernardyn Gal z Zadaru, wikariusz generalny in 
spiritualibus diecezji krakowskiej, powoływał go na swego audytora w latach 1513, 
1514, 1516. Ta wysoka godność ani stopień doktorski nie przeszkadzały Maciejowi wy-
stępować w sądzie niejednokrotnie w charakterze zwykłego asesora (1514, 1516). 

W literaturze przypisuje się mu następujące prebendy: plebanię w Jurkowie (dziś 
nieistniejąca, obecnie tereny miejscowości Łęg Tarnowski), otrzymaną po rezyg-
nacji Macieja Krawca z Olkusza, bakałarza sztuk (1509–1529), altarię ołtarza Bo-
żego Ciała i NMP w kościele św. Andrzeja w Olkuszu (od 1518 r., był nim jeszcze 
w 1529), kanonię w Kapitule Spiskiej (1519–1524), altarię ołtarza Bożego Ciała
i św. Longina w kościele Mariackim w Krakowie (1533; patronat tej altarii należał do 
jego rodziny), prałaturę kustosza w kapitule kolegiackiej św. Małgorzaty w Nowym 
Sączu (1533) oraz prepozyturę w węgierskim Egerze (1533). Być może z Maciejem 
z Olkusza należy utożsamić Macieja, który w latach 1513–1527 piastował kanonię 
nowosądecką uposażoną dochodami ze wsi Chochorowice. Na początku lat trzydzie-
stych występował w otoczeniu Jana Zápolyi, króla Węgier, który w latach 1526–1528 
przebywał na wygnaniu w Polsce. Szczytem kariery Macieja był urząd sekretarza 
i posła króla Jana Zápolyi w latach 1532–1534.

W Bibliotece Jagiellońskiej zachowały się dwa woluminy będące świadectwem 
zainteresowań fi lozofi cznych Macieja. Pierwszym z nich jest rękopis zawierający ko-
mentarze do dzieł logicznych, Fizyki i O duszy Arystotelesa (BJ rkps 728), zaś drugim 
– inkunabuł z traktatem O niebie i świecie tego samego autora, wydany w Lipsku
około 1492 r. (BJ Inc. 593). W okresie krakowskim pozostawał w bliskich związkach 
ze swym krajanem, Marcinem Biemem z Olkusza, fi lozofem i profesorem teologii. Na 
własność Marcina Biema przeszedł rękopis z czasów studiów fi lozofi cznych Macieja. 
W 1528 r. Biem reprezentował go w sądzie ofi cjała krakowskiego, zaś w 1529 zezna-
wał za Macieja w sprawie dochodów przynoszonych przez jego prebendy.

Zmarł 22 sierpnia 1539 r.
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