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KACPER ROKENBERG z Krakowa h. własnego 
(zm. przed 12 XI 1462 r.) 

Pochodził z rodziny krakowskiego patrycjatu. Skoligacony był m.in. z krakowskim 
rodem Orientów, księciem opawsko-raciborskim Mikołajem V oraz podczaszym 
krakowskim Jakubem Obulcem h. Odrowąż. Nie wiadomo, kiedy otrzymał szlachec-
two; pieczętował się herbem własnym. 

Na studia na Uniwersytecie Krakowskim zapisał się w 1416 r. Przystał wtedy na 
krótko do grupy kupców, lecz porzuciwszy handel, zainteresował się prawem i pod-
jął pracę w sądzie. Promotor jego bakalaureatu wspominał, że dzięki zarobionym 
tam pieniądzom Kacper intensywniej zaangażował się w studia i pilnie uczęszczał 
na zajęcia. Bakalaureat na Wydziale Sztuk otrzymał latem 1420 r., a stopień magi-
sterski na początku 1423 r. Zachowały się dwie mowy na cześć Kacpra: pierwsza, 
wygłoszona podczas egzaminu bakalarskiego przez nieznanego z imienia promotora, 
i druga – z ceremonii nadania licencjatu w zakresie sztuk wyzwolonych, wygłoszo-
na przez wicekanclerza uniwersytetu Mikołaja Kozłowskiego. Studia kontynuował, 
choć zapewne z przerwami, na Wydziale Prawa. Przed 11 października 1447 r. uzy-

skał w tej dziedzinie bakalaureat, 
a przed 1453 – licencjat dekretów. 
Ze stopniem licencjata występował 
na uniwersytecie jeszcze w lecie 
1459 r. Brak danych o jego działal-
ności naukowej lub dydaktycznej. 
Musiał być jednak czynnym wykła-
dowcą, gdyż jego nazwisko fi guruje 
na liście profesorów w metryce uni-
wersyteckiej. W lipcu 1456 r. pełnił 
funkcję wicekonserwatora praw 
uniwersytetu, delegowany przez 
opata cystersów mogilskich Toma-
sza, ówczesnego konserwatora. Jako 
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wicekonserwator Kacper działał jeszcze w 1457 r., a może i przez dłuższy czas, gdyż 
fakt ten wspominano nawet po jego śmierci. W latach 1457–1458 (semestry letni i zi-
mowy) i 1459–1460 (semestry letni i zimowy) czterokrotnie wybierano go na urząd 
rektora uniwersytetu. O jego działalności jako rektora niewiele wiadomo. Wydaje się, 
że bardziej niż życie uniwersyteckie pociągała go praktyka prawnicza i kariera koś-
cielna. 

W latach dwudziestych Kacper uzyskał prebendę w kościele św. Marcina w Wiśli-
cy, którą następnie (1426) zamienił na probostwo w kościele św. Małgorzaty w No-
wym Sączu. Najpóźniej w 1434 r. wszedł do grona kanoników kapituły katedralnej 
we Wrocławiu. Na Śląsku przebywał z pewnością na przełomie 1438/1439, a także 
latem 1439 i 1440 r. Zapewne już wówczas był subkolektorem świętopietrza w die-
cezji wrocławskiej. W posiedzeniach kapituły wrocławskiej brał udział do 1443 r., 
lecz prebendę kanonicką zachował do końca życia. Od lat czterdziestych przebywał 
głównie w Małopolsce. Do benefi cjów dołączył wówczas dwie altarie: ołtarza Świę-
tego Krzyża w kościele w Nowym Sączu oraz ołtarza św. Mateusza w katedrze kra-
kowskiej. Na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych z jego inicjatywy malarz 
Mikołaj wykonał dekorację malarską plebanii w Nowym Sączu. Dzięki staraniom 
Kacpra w 1448 r. biskup Zbigniew Oleśnicki podniósł nowosądecki kościół do ran-
gi kolegiaty. Na mocy dyspensy papieskiej, pozwalającej na kumulację benefi cjów, 
Kacper został tam pierwszym prepozytem. Wydaje się, że już wówczas należał do 
najbliższego otoczenia (familiaris) biskupa, a później kardynała Oleśnickiego. Z jego 
prowizji stał się w 1453 r. następcą zmarłego Jana z Lgoty na prałaturze scholasty-
ka w krakowskiej kapitule katedralnej. Konkurentem do scholasterii był początkowo 
inny prawnik i kanonik, Tomasz Strzępiński, co wywołało poważny konfl ikt w gronie 
kapituły. Przez kilka dalszych lat (1453–1456) Rokenberg procesował się o tę preben-
dę w kurii papieskiej z Mikołajem Turskim z Gnojnika i Stanisławem Świradzkim. 
Proces przerwała śmierć Turskiego i wycofanie się Świradzkiego, a Kacper zatrzymał 
miejsce w kapitule krakowskiej. Odgrywał ważną rolę podczas synodu krakowskiego 
w 1462 r., kiedy to wymieniono go na drugim miejscu wśród kanoników przewod-
niczących i kierujących obradami. Był także subkolektorem świętopietrza w diece-
zji krakowskiej, a papież Mikołaj V obdarzył go honorowym tytułem dworzanina 
(cubicularius papae). Udzielał się szeroko jako sędzia w rozmaitych sporach między 
duchownymi. W 1451 r. działał jako sędzia (ecclesiarum iudex) i wysłannik (commis-
sarius) papieża Mikołaja V w sporach duchownych z Kieżmarku i Bardiowa, w 1453 
był komisarzem w sprawie ołtarza św. Zygmunta w Bytomiu razem z innymi prawni-
kami: Michałem z Szydłowa, Mikołajem Spycymirem i Pawłem z Zatora. Następnie 
w 1458 r. rozsądzał sprawę między duchownymi z Przemyśla, zaś w 1460 zastępo-
wał delegata papieskiego w sporze o benefi cja między doktorem dekretów Marcinem 
z Brzostkowa i Niechanowa a Jakubem Kotem z Dębna. Powoływano go na egzeku-
tora testamentów, m.in. po śmierci Michała z Szydłowa, kolegi z kapituły katedral-
nej i z uniwersyteckiego Wydziału Prawa (1455). Być może w związku z realizacją 
któregoś z testamentów w 1455 r. toczył się przeciwko Kacprowi i jego rodzeństwu 



proces o zawłaszczenie pieniędzy oraz rzeczy należnych klasztorowi Augustianów 
na podkrakowskim Kazimierzu. Jesienią 1457 r. Kacper, wówczas już rektor, z nie-
znanego nam powodu popadł w ekskomunikę. Należąc do bogatej i ustosunkowa-
nej rodziny, czynny był również w środowisku krakowskiego mieszczaństwa. Musiał 
dysponować niemałym majątkiem, skoro czasowo należało do niego sołectwo we wsi 
Bronowice Niemieckie (obecnie Bronowice Wielkie, dzielnica Krakowa), które zaku-
pił od mieszczanina krakowskiego Jerzego Kezingera za 600 fl orenów węgierskich. 
Jako scholastyk krakowski posiadał wieś Mistrzejowice (obecnie dzielnica Krakowa). 

W mowie na bakalaureat Kacpra podano kilka szczegółów biografi cznych. Wy-
chodząc od etymologii nazwiska, promotor stwierdził, że młodego bakałarza słusznie 
nazwać można „górą” (w jęz. niemieckim: Berg): zarówno ze względu na postawną 
sylwetkę, jak i na wznoszenie umysłu ku rzeczom wyższym. Dowiadujemy się nadto, 
że wzorem rodziców praktykował umiar w jedzeniu i piciu, używając do picia wody 
zamiast alkoholu, w czym upodobnił się do króla Władysława Jagiełły. Przytoczono 
również anegdotę, jakoby Kacper za pomocą aktu notarialnego przekazał dręczącą go 
gorączkę Żydowi Zachariaszowi i w ten sposób pozbył się choroby. 

Historycy nie są zgodni co do daty śmierci Kacpra. Podawane są lata 1462, około 
1470 lub nawet 1476. Z pewnością zmarł po 8 października, a przed 12 listopada 
1462 r. Już 9 grudnia 1462 r. wiadomość o jego śmierci dotarła do Rzymu. 
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