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Testament biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska 

Celem niniejszej publikacji jest wydanie i omówienie testamentu biskupa krakowskiego Floriana 
z Mokrska1, zmarłego w 1380 r. Zachował się on jako wzór testamentów biskupich w rękopisie 
BJ 461 (k. 149v-150v), stanowiącym  księgę formularzową.  Wiadomość o nim można było spotkać 
już dawniej w literaturze, ale nie został on wydany i omówiony, zapewne między innymi dlatego, że 
dokumenty włączone  do formularzy  jako wzory, stanowią  specyficzny  materiał źródłowy. Często są 
pozbawione datacji (w całości lub częściowo), miejsca wydania etc. Zmieniane bywały imiona lub 
inicjały występujących  w nich osób. Opuszczano też czy nie wpisywano pewnych szczegółów, całych 
fragmentów,  nieraz bardzo istotnych. Podobnie ma się z formułą  testamentu Floriana Mokrskiego. 

Rękopis BJ 461, zawierający  formułę  testamentu biskupa Floriana, powstał prawdopodobnie 
w Krakowie w ostatniej ćwierci XIV w. Treść jego i opis kodykologiczny podaje katalog rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej2. Skopiowane zostały w nim formularze:  Summa notariorum Joannis  de  Bo-
nonia; Summa dictaminis  ex actis curiae Ebredunensis  Dominici Dominici de  Viseu.  Do nich zaś zo-
stały dodane formuły,  pochodzące  z praktyki kurii papieskiej w Awinionie, a także z polskiej prak-
tyki kancelaryjnej, głównie kopie dokumentów, które wyszły z kancelarii biskupów krakowskich. Ni-
żej wydaję np. dokument, wystawiony przy okazji elekcji na biskupa osoby nieobecnej (czyżby Jana 
Radlicy?). Niestety w formule  inicjały imion członków kapituły nie odpowiadają  znanym kanoni-
kom z tego czasu, są  zatem fikcyjne. 

W wielu formułach  jako wystawca czy strona występuje Florian z Mokrska3, biskup krakowski. 
Biskupem został wybrany przez kapitułę krakowską  2 II 1367 r. Elekcja jego nastąpiła  wbrew rezer-
wacji papieskiej. Po konfirmację  i konsekrację jeździł on do Awinionu, gdzie 16 VIII 1367 r. uzyskał 
zgodę papieża Urbana V. 

Testament Floriana, wystawiony w Awinionie, poświadcza ponowny jego pobyt we Francji. Doku-
ment, a raczej formuła  wprawdzie nie jest datowana, ale testator powołuje się w niej na pontyfikat 
papieża Grzegorza XI (1370-1378), zatem pobyt ten musiał mieć miejsce przed marcem 1378 r. Zo-
fia  Budkowa przypuszczała, że pozostawał on może w związku  ze sprawą  Mikołaja Kuli, który znie-
sławił biskupa krakowskiego w obecności królowej Elżbiety, dostojników oraz ludu, zebranych, żeby 

1 Z. Budkowa, Mokrski  Florian,  PSB, t. 21, s. 600; M. Czyżak, Rodzina Mokrskich h. Jelita w średniowieczu (maszynopis). 
2 Catalogus  codicum  manuscriptorum medii  aevi Latinorum, qui in Bibliotheca Jagellonica  Cracoviae  asservantur,  vol. 3, Wra-
tislaviae 1984, s. 32-56; zob. też K. Ożóg, Kultura  umysłowa w Krakowie  w XIV  wieku,  „Prace Komisji Historycznej PAN 
Oddział w Krakowie", nr 49, Wrocław 1987, s. 125; E. J. Polak, Medieval  and  Renaissance Letter  Treatises  and  Form  Letters, 
Leiden 1993, s. 195. 
3 Cf.  rkps BJ 461, f.  37v, 61v, 68r, i in. 
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uczestniczyć we Mszy Św., odprawianej przez biskupa Floriana w katedrze na Wawelu. Kula, kape-
lan królowej, cieszący  się jej poparciem, wykrzykiwał, że biskup jest ekskomunikowany i wobec tego 
nie może odprawiać Mszy Św. i udzielać sakramentów. Ogłoszenia o podobnej treści, napisane włas-
noręcznie, porozwieszał na krakowskich murach miejskich. Wyrok w tej sprawie, wydany przez au-
dytora papieskiego, skazujący  Kulę na grzywnę pieniężną,  drukuję poniżej. 

Wyjazd biskupów do Awinionu mógł też dotyczyć procesu, który toczył się tam o sprzeniewierze-
nie pieniędzy, pochodzących  z dziesięciny jednorocznej, nałożonej przez Grzegorza XI na ducho-
wieństwo, a zebranej w Polsce. Ta hipoteza wydaje się bardziej prawdopodobna. W 1374 r. Florian 
wystąpił  przeciw subkolektorowi Mikołajowi z Kórnika, prepozytowi NMP w Krakowie, który z ze-
branych pieniędzy przywłaszczył sobie, według Janka z Czarnkowa4, 10 tysięcy florenów.  Sprawa 
przeciągała  się w czasie. Oświetlają  ją,  niedostatecznie, papieskie księgi archiwalne z lat 1374-
-13765. Przebiegu jej nie będę referować  szczegółowo, gdyż konflikt  ten przedstawił Stanisław 
Szczur6. Odwołuję się tylko do bulli Grzegorza XI z 26 I 1376 r. Papież nakazał w niej ponowną 
kontrolę rachunków kolektorskich, a w razie konieczności — pozwanie stron przed trybunał papie-
ski. Choć przyjmuje się, że sąd  taki raczej nie odbył się, testament Floriana daje podstawę do snucia 
przypuszczeń, że skoro biskup stanął  we Francji, miał on jednak miejsce. Na wyjeździe, gdzieś koło 
Aix-en-Provence, miasta zbudowanego przez Rzymian jako Aquae Sextiae, niedaleko Avinionu 
(provincia  Aquensis), dosięgła go ciężka choroba. Czując  się zagrożony śmiertelnie, sporządził  osta-
tnią  swoją  wolę, którą  należałoby datować na czas po styczniu 1376, a przed marcem 1378 r., 
tj. śmiercią  papieża Grzegorza. Florianowi najwidoczniej udało się powstać z niemocy i powrócić do 
kraju, w którym zmarł 6 II 1380 r. 

Formuła testamentu biskupa Floriana z Mokrska jest transumptem dokumentu spisanego przez 
jego notariusza. Brak w niej datacji, zakończenia z formułą  świadków etc. Na początku  Florian po-
lecił swoją  duszę Chrystusowi, Matce Boskiej, św. Annie oraz św. Symfroniuszowi.  Ten święty mę-
czennik był szczególnie czczony w Autun, gdzie na miejscu jego męczeństwa powstał klasztor bene-
dyktyński pod jego wezwaniem7. Natomiast nie jest znany jego kult w Polsce. 

Głównym spadkobiercą,  a równocześnie jednym z wykonawców testamentu został brat biskupa, 
oznaczony w formule  inicjałem J. Tymczasem Florian miał dwóch braci — Dziwisza z Węgleszyna8, 
starostę łęczyckiego, i Klemensa z Mokrska9, kasztelana radomskiego. Według zapiski z akt wielic-
kich (niezachowanych), dobra Floriana przypadły w spadku Klemensowi, kasztelanowi radomskie-
mu i Dziwiszowi, kanonikowi krakowskiemu10. 

Wyznaczony wykonawca testamentu mógł zmienić legaty, tj. zmniejszyć je, gdyby nie wystarczyło 
na nie pieniędzy. Z rodziny obdarowani mieli być nie wymienieni z imienia bratankowie. Mokrski, 
student padewski, iuris peritus11, posiadał niewątpliwie  zasobną  bibliotekę. Jeden bratanek miał 
otrzymać z niej pięć najlepszych ksiąg  prawniczych. Były to Dekret  Gratiana, Dekretafy  z aparatami, 
Liber sextus Bonifacego  VIII, Klementyny  z komentarzem Jana Andrzejowego, Speculum  iudiciale 
Wincentego z Beauvais, ponadto Rosarium oraz brewiarz, ten w lepszym stanie. Co do innych ksiąg 
postanowić miał brat, rozdając  je między krewnych (distribuendo  aliis nepotibus). Natomiast swojej 
bratanicy Florian zapisał 200 florenów,  które miała otrzymać jako wsparcie, gdy będzie wychodzić 
za mąż.  Do tego czasu pieniądze  miały być dobrze zabezpieczone. 

Dużą  część testamentu stanowią  postanowienia i legaty, związane  z pogrzebem, miesięcznym ser-
vitium mortuorum  i aniwersarzami, które miały odbywać się dwa razy do roku, tj. w rocznicę śmierci 

4 Kronika  Jana  z Czarnkowa,  wyd. J. Szlachtowski, MPH, t. 2, s. 706 n. 
5 Bull. Pol., t. 2, ed. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae 1985, nry 1732, 2143-2144, 2228, 2309. 
6 S. Szczur, Mikołaj  z Kórnika  jako kolektor  dziesięciny  papieskiej  w Polsce, Rocz. Hist., 63, 1997, s. 59-78. 
7 L. H. Cottineau, Répertoire  topo-bibliographique  des  abbayes et prieurés, t. 1, Macon 1939, s. 214. 
8 Dziwisz z Węgleszyna, starosta łęczycki 1357-1365, zob. Urzędnicy  łęczyccy, sieradzcy  i wieluńscy XIII-XV  wieku. Spisy, 
oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa, Wrocław 1985, s. 85, nr 388. 
9 Klemens z Mokrska, kasztelan radomski 1363-1387, zob. Urzędnicy  małopolscy  XII-XV  wieku. Spisy,  oprac. J. Kurtyka 
i inni, pod red. A. Gąsiorowskiego,  Wrocław 1990, s. 163, nr 682. 
10 Zob. Antiquissimi libri iudiciales  Palatinatus  Cracoviensis,  ed. B. Ulanowski, SPPP, t. 8, Kraków 1884. 
11 K. Ożóg, op. cit,. s. 141. 
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i wyboru na biskupa. Testator zastrzegł przy tym, żeby uroczystości żałobne odbywały się iuxta de-
centiam status,  ale bez zbytniej pompy i kazania. Decyzję co do miejsca pochówku pozostawił kapi-
tule i egzekutorom, a kościołowi, w którym zostanie pogrzebany, zapisał na budowę 10 grzywien. 
Według panującego  wówczas zwyczaju, określone sumy przeznaczył dla uczestników uroczystości 
żałobnych, kleru i biednych. Na rzecz kapituły polecił zakupić czynsz w wysokości 10 grzywien. Pon-
tyfikalia,  które otrzymał od swojego poprzednika w biskupstwie, zatem chyba biskupa Bodzanty, 
pozostawił za pośrednictwem kapituły swojemu następcy. 

Ponieważ znana jest działalność synodalna Floriana, nie dziwi zapis przeznaczony dla uczestni-
ków pierwszego synodu po jego śmierci, z nałożonym zobowiązaniem  odprawienia Mszy św. w jego 
intencji przez obdarowanych. Legaty, których wysokość nie została podana, miały otrzymać klaszto-
ry dominikanów, augustianów, karmelitów i franciszkanów  w diecezji, której nazwa nie została 
wpisana (występują  kropki). 

Szaty oraz przedmioty codziennego użytku, z wyjątkiem  tych, które chciałby zatrzymać brat, oraz 
rzeczy ze złota i srebra przeznaczył dla szpitali i ubogich tej miejscowości, w której nastąpi  jego 
zgon. Polecił też wykupić kary sądowe,  nałożone za ekscesy popełnione przed śmiercią.  Niestety 
w formule  testamentu Floriana z Mokrska występuje wiele niejasności. Najwyraźniej liczył się on 
z tym, że śmierć może nastąpić  we Francji (provincia  Aquensis). Nie wiadomo zatem, czy legaty były 
przeznaczone, np. dla kapituły krakowskiej i kleru polskiego, czy francuskiego.  Nie da się również 
stwierdzić, czy testament spisał on w drodze do Awinionu, czy w podróży powrotnej. Nie znamy też 
ostatecznej wersji jego ostatniej woli, gdy zmarł w 1380 r. w Polsce. 

Pomimo tego, że testament Floriana z Mokrska, zachowany w formularzowej  formie,  kryje w so-
bie trudne do wyświetlenia niejasności, decyduję się na jego wydanie (in  crudo),  gdyż nie jest znany 
żaden testament biskupi z tego czasu, a ten zawiera ciekawe, choć drobne przyczynki do historii 
kultury. 

Forma testamenti episcoporum 

In nomine Domini. Amen. Sub anno Domini etc. Indiccione die etc. constitutus personaliter re-
verendus in Christo pater et dominus dominus Florianus, licet eger corpore, tamen sanus mente, ut 
dicebat et prima facie  apparebat, utendo gracia per sanctissimum patrem dominum nostrum domi-
num Gregorium digna Dei providencia papam undecimum sibi facta,  cuius tenor inferius  describe-
tur et alias meliori modo et forma,  quibus de iure et de consvetudine potest exprimi sive dici, testa-
mentum suum seu ultimam voluntatem suam fecit  et condidit modo et forma  consuetisa in quadam 
papirea cedula scripta per dictum testatoris notarium publicum predictum manualiter tradita, cuius 
tenor sequitur in hec verba: In nomine Domini nostri Ihesu Christi et Beate Virginis Marie Matris 
Sue et tocius collegii supernorum. Tanta est condicionis humane miseria, quod ea, que videntur ho-
die inesse, possunt deduci verisimiliter ad non esse, nichil enim est certius morte et nichil incercius 
hora mortis, cum iuxta sentenciam Salvatoris incertum est et omnibus incognitum, quando Domi-
nus veniet, sero an media nocte, an galli cantu vel mane, quam ob rem omnibus generaliter precep-
tum est vigilare. Quod animadvertens et sepius in corde relevans ego .. Dei gratia indignus episco-
pus Ihesu Christi sanus mente, licet eger corpore, obitum meum cupiens ordinacione testamentaria 
prevenire, utendo gracia testandi michi per sanctissimum etc., ut supra, usque do, dispono et ordi-
no in hunc modum. Inprimis animam meam peccatricem, quanto devocius possum, commendo 
Christo Ihesu Redemptori et Salvatori nostro ac beatissime et [k.  150r] graciose Virginis Marie 
Matri Sue, beate Anne, beatissimo Symphoriano et omnibus sanctis Dei et, si in civitate vel dyocesi 
mea mori contigerit, sepulturam eligo in ecclesia in loco, in quo capitulum et executores me duxe-
rint condendumb. Si autem in civitate vel dyocesi vel alibi in provincia Aquensi, tunc in dicta eccle-
sia in loco, de quo capitulum et executores me duxerint condendumc, meam eligo sepulturam. Lego 
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autem dicte ecclesie pro fabrica  X marcas, sive ibi sepeliar sive non, et X florenos  pro pitancia capi-
tuli. Item cuilibet canonico die sepulture mee presenti, si ibi sepeliar XX florenos  cuilibet presbite-
ro dicte ecclesie non canonico, similiter presenti V florenos  et clericis chori eiusdem ecclesie ibi-
dem presentibus C florenos,  inter ipsos et dictos sacerdotes ultra premissa comuniter dividendos. Si 
autem sepeliar alibi, volo et ordino, quod in dicta ecclesia infra  mensem a die sepulture mee fiat 
servicium mortuorum cum decentibus luminaribus, secundum quod executoribus meis videbitur ex-
pedire, honorabiliter faciendum  et quod dentur XX floreni,  distribuendo inter canonicos et perso-
nas alias ecclesie presentes in officio,  prout secundum statum personarum in ipsa ecclesia est fieri 
consvetum et quod eciam dentur XX floreni  seu valores pauperibus ibi confluentibus  ipsa die. Item 
volo et ordino, quod omnia ornamenta pontificalia  et omnia alia, libere per executores bone memo-
rie domini A. quondam predecessoris mei michi tradita, post mortem reddantur et restituantur ca-
pitulo, ad finem  quod, quam cito fuerit  ipsi ecclesie de pastore provisum, eidem successori reddan-
tur per executores meos inferius  nominatos. Item volo et ordino, quod exequie mee, ubicumque se-
peliar fiant  honorabiliter iuxta decenciam status mei et quod necessaria ministrentur ad hec de bo-
nis meis sine pompa, ut dictum est, et sine quacumque predicacione. Item volo et ordino, quod for-
facta  et debita mea solvantur per executores meos nominatos. Item pauperibus confluentibus  die 
sepulture mee XXV florenos  seu eorum valorem et die VIII XX florenos  salva ordinacione exequ-
iarum mearum, sicud in hiis de populi vel minori iuxta facultatum  mearum quantitatis ordinare ve-
lint. Item lego cuilibet parochiali rectori, priori, curatis civitatis et dyocesis in prima synodo post 
decessum meum exsolvendum visis, ut pro me orare et unam missam pro anima mea quilibet ipso-
rum habeat decantare. Item volo, quod de bonis meis emantur X marce redditus, prout melius in 
feudis  seu terra capituli poterunt reperiri, applicandum capitulo et personis dicte ecclesie singulis 
annis perpetuis futuris  temporibus et distribuendum inter canonicos et personas dicte ecclesie. Du-
abus diebus quibus volo fieri  aniversaria mea, unum videlicet die .. ac die, qua fui  in episcopum 
constitutus. Item remitto omnibus et singulis personis, cuiuscumque gradus, ordinis vel condicionis 
existant, omnes et singulas emendas pecuniarum racione quacumque vel quorumcumque exces-
suum et per quoscumque curiales seu oficiales  nostros spirituales et temporales quomodolibet in-
terpositas et taxatas et illas eciam, que racione precedencium excessuum, pecunialiter possent in-
poni seu taxari, que ante decessum meum non fuerint  taxate realiter et solute, cum pacto de ulte-
rius non petendo. Item volo et ordino, quod omnes libri mei et vestimenta et omnia alia et singula 
utensilia hospicii seu eorum valor, exceptis illis, que frater  meus voluerit retinere et, excepto auro 
et argento, alia vero destribuantur pauperibus et hospitalibus civitatis et dyocesis in villa, in qua me 
mori contigerit, seu parcium circumiacenciumd, prout circumspecioni executorum meorum videbi-
tur expedire pro salute anime mee. Item lego nepoti meo .V. libros legales meliores, qui inter libros 
meos poterint reperiri: Decretales, Decretum, .VI. libros Decretalium cum tribus apparatibus, Cle-
mentinas cum apparatu Iohannis Andree, Inno/cencius/ LX[?]  in apparatu et Su[m]a, Speculum 
iudiciale, Rosarium, Breviarium meliorem. De aliis autem libris meis ordinet frater  meus, distribu-
endo aliis nepotibus meis, prout etc. Item CC florenos  pro adiutorio ad maritandum neptem meam. 
Et volo, quod ponantur in loco securo cum consilio. Item, quod dum erit apta nuptui, eius marita-
gia sine fraude  expediantur. Item lego cuilibet conventui fratrum  Predicatorum, Heremitarum san-
cti Augustini et Carmelitarum et sancti Francisci .. dyocesis. Item volo et ordino, quod si tempore 
mortis sue [s]  bona mea non sufficerent  ad solvendum per integrum omnia legata predicta, execu-
tores mei, maxime frater  meus, diminuant et moderent legata predicta per florenos,  prout viderint 
expedire. In certis autem bonis meis omnibus ad me pertinentibus et pertinere debentibus quovis-
modo presentibus et futuris  dictum J. fratrem  meum michi heredem universalem instituo. Huius 
autem testamenti seu ultime voluntatis executorem constituo .. quibus [k.  150v] concedo plenam 
potestatem aut speciale mandatum bona omnia ad me spectancia, recipienda, vendenda, distribu-
enda et distrahenda, maxime vacellam argenteam meam. Volo tamen, quod dictus frater  meus sine 
aliis in execucione mea solus procedere possit, si sibi placuerit, et alii eo invito procedere non pos-
sint quovis modo. Et si presens ordinatio mea non valet iure testamenti, valeat saltem iure codicil-
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lorum seu alias cuiuslibet ultime voluntatis, secundum quod melius et efficacius  valere potest seu 
poterit de iure sive consvetudine, equitate canonica vel alia quacumque, revocando omnia alia te-
stamenta seu ultimas voluntates per alios factas.  Et ego testes circumstantes inferius  nominatos ad 
hec vocatos specialiter et rogatos rogo, ut de premissis omnibus et singulis perhibeant testimonium 
veritati, loco et tempore oportunis et vos .. ac .. publicos notarios et infrascriptos,  ut super hiis fa-
ciatis publicum instrumentum vestris signis et subscripcionibus comunitum. Acta fuerunt  hec Avi-
nione etc. 

BJrkps  461 k.  149v-150v. 

Libellus in causa iniuriarum 

Coram vobis ven[erabili] et circumspecto viro domino Hugone Kerolay utriusque iuris doctore, 
domini nostri pape capelano et ipsius sacri palacii apostolici causarum et cause et causis partibus 
infrascriptis  ab eodem domino nostro papa auditore specialiter deputato proponit. procurator pro-
curatorio nomine reverendi patris domini Floriani episcopi Cracouiensis contra Nicolaum Culam 
presbiterum, ut dicitur, Cracoviensis diocesis et contra quamcumque personam pro eo in iudicis le-
gitime intervenientem ac contra omnes et singulos, quorum interest vel intererit et qui sua putave-
rit interesse comuniter et divisim, et dicit, quod licet dictus dominus episcopus postquam ad annos 
discrecionis pervenit, fuisset  citra omnem iactanciam bonus, devotus Deo et sancte matris ecclesie, 
modestus et obediens apostolicis mandatis, quantum de iure fuit  ius suum unicumque, quantum in 
ipso fuit  et potuit tribuens, et alias talis, qui semper fuit  et est in comunione fidelium  et comunicas-
set fidelibus,  prout debuit fuisset,  quia et esset prefatus  dominus episcopus de anno Domini MCCC 
etc. et mense ipsius anni die .. sacerdotibus vestibus indutus in choro ecclesie Cracoviensis prope 
altare maius ipsius ecclesie, ut missam celebraret, ibidemque fuisset  et esset serenissima princeps 
domina Elizabet, regina Vngarie et Polonie cum multis principibus, baronibus, doctoribus, iurispe-
ritis, militibus, nobilibus et plebeis cum multitudine congregati dictis loco et tempore, ut missam 
audirent et viderent per ipsum dominum episcopum celebrari et voluisset et debuisset libere et abs-
que aliquo scandalo missam loco et tempore celebrasse et celebrare, tamen quidam odio et rancore 
excepto contra ipsum dominum episcopum procuravit et fecit  scandalume in populo et animo et in-
tencione iniurandi et [?]candi ipsi domino episcopo et denigrando famam  ipsius domini episcopi 
mendose et dolose ac diffamandi  et diffamando  ipsum dominum episcopum defacto  et alias indebi-
te et iniuste et publice et alta voce dictis loco et tempore, interrumpendo et impediendo Divina, au-
diente et intelligente ipso domino episcopo et prefatam  [s]  dominam [s]  reginam [s]  et aliis su-
prascriptis, vociferavit,  clamavit et dixit, quod ipse dominus episcopus tunc fuisset  et esset excom-
municatus seu excommunicacionis maioris vinculo innodatus et, quantum in eo fuit,  monuit ibidem 
presentes, ut nullus deberet eidem domino episcopo communicare nec suis officiis  interesse, qui-
que dicta die cedulas sive litteras apposuit appertas et affixit  propria temeritate, nullo sigillo sigilla-
tas, valvis dicte Cracovie necnon valvis .. , in quibus cedulis et qualibet ipsarum fuerant  et erant scri-
pta ista vel equipolencia verba, videlicet dominus episcopus est auctoritate apostolica est [s]  exco-
municatus ipseque cedule fuerant  et erant scripte de ipsius manu dicti Nicolai et steterunt patentes 
in dictis valvis ab hora primarum usque ad horam terciarum et ultra, ita quod maxima multitudo 
gencium legit dictas cedulas et verba in eis scripta. Fuitque tunc propter premissa maximus murmu-
ratus circa dominam reginam antedictam et alios prescriptos in populo maximum scandalum, quod 
propter premissa et singula prefatus  dominus episcopus dicto loco et tempore, ut confusus  et scan-
dalizatus de facto,  cum de iure non posset in conspectu prefate  domine regine, principis, baronum, 
militum, nobilium et proborum ibidem, ut premittitur, astancium, fuitque  propterea prefatus  domi-
nus episcopus evitatus per dictam dominam reginam et totam suam commitivam ac alios de civitate 
et diocesi tamquam excomunicatus, licet non fuisset  excomunicatus. Quodque dictis loco et tempo-
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re propter premissa omnia et singula sic, ut premittitur, per dictum Nicolaum commissa et 
perpetrata contra dictum dominum episcopum, prefatus  dictus dominus episcopus reputavit se fuis-
se et esse tum iniuriatum per dictum Nicolaumf-f,  prout in rei veritate fuerat,  et erat et iniurias hu-
iusmodi statim iam revocavitg-g [f.41v]  et revocat ipsasque noluisset pati ab ipso Nicolao nec vellet 
similes pro marcis .. argenti, ymmo pocius maluisset et malet totidem de suo exposuisse et expone-
re quam tales iniurias [quas] passus fuisset  pati, quodque dictus N de premissis iniuriis satisfacere 
et dictas marcas solvere et dare eidem domino episcopo ipsumque dominum episcopum restituere 
contra dictas infamaciones,  diffamaciones  et denigrationes dicte fame,  de facto  indebite contradixit 
et contradicit, denegavit et denegat, recusavit et recusat indebite et iniuste, licet sepius inquisitus, 
in ipsius N anime preiudicium et dicti domini episcopi dispendium et gravamen. Quare petit dictus 
procurator dicto nomine per vos etc. diffamaciones,  infamaciones,  denigraciones bone fame  ipsius 
domini episcopi contradictiones, denegaciones et recusaciones predictas fuisse  et esse illicitas, te-
meratas iniustas et iniquas et de facto  dumtaxat presumptas dictoque N. facere  et perpetrare pre-
missas non licuisse nec licere dictumque N. propter premissas ad restituendum bonam famam  ipsi 
domino episcopo coram ipsa domina regina, baronibus, principibus, militibus et plebeis et populo 
Cracoviensi et locis publicis nec non ad dandum et solvendum dicto domino episcopo dictas marcas 
argenteas pro dictis iniuriis et ad satisfaciendum  eidem de dictis iniuriis, vestra iudiciali taxacione 
semper salva, condempnandum fore,  per vos condempnari condempnatumque compellendum fore 
per vos compelli iuris remediis et hiis oportunis et de et super premissis omnibus et singulis coniun-
ctim et divisim sibi dicto nomine fieri  iusticie complementum vestrum implorans benignum offi-
cium et premissis etc. 

BJrkps  461, k.  40v, 41v. 

Instrumentum petiti consensus, dum absens eligitur 

In nomine Domini. Amen. Constituti in presencia venerabilis patris domini J., electi in episco-
pum, honorabiles et circumspecti viri domini A. decanus, S. cantor et P. archidiaconus ecclesie Cra-
coviensis et quamplurimi alii dicte ecclesie canonici, tunc in ipsa ecclesia residentes, ad sonum 
campane in capitulo dicte ecclesie more solito congregati presencialiter eidem domino electo dec-
retum eleccionis de ipso celebrate in episcopum ecclesie Cracoviensis predicte [...], et pecierunt et 
requisiverunt eundem instanter, ut ipse dominus electus in eleccionem huius de se factam  vellet 
consentire. Qui dominus electus dixit, quod super hoc deliberare volebat et deliberacione habita re-
sponderet eis, prout sibi Dominus inspiraret. De quibus omnibus et singulis etc. 

BJrkps  461, k.  147v. 

f  fcommissa  et perpetrata powtórzone omyłkowo  g g perverte folium  et invenies finem  dicti libelli na dole  f.  41r. 


