
371

SKROBISZEWSKI (Skrobiszowski) JAKUB 
(zm. 1635 r.)

Doktor obojga praw Jakub Skrobiszewski (Skrobiszowski) był synem Stanisława sołty-
sa w Zbęchach w powiecie kościańskim. Studia na Uniwersytecie Krakowskim rozpo-
czął w semestrze zimowym 1589 r. za rektoratu Mikołaja Dobrocieskiego, uiszczając 
opłatę w wysokości 6 groszy. Magisterium sztuk i doktorat fi lozofi i uzyskał w 1593 r. 
Wykłady na Wydziale Filozofi cznym podjął dopiero w semestrze zimowym 1601/1602, 
początkowo jako docent, a od 2 marca 1602 r. już jako członek Kolegium Mniejszego. 
Komentował dzieła Cycerona, w tym Paradoxa Stoicorum, O mówcy oraz Topikę. 

Studia prawnicze rozpoczął około 1604 r., będąc zapewne uczniem Mikoła-
ja Dobrocieskiego. Dnia 4 lipca t.r. uzyskał bakalaureat prawa kanonicznego, a 17 
grudnia 1604 r. objął seniorat Bursy Prawników, z czym wiązał się obowiązek wy-
kładu reguł prawa. Jego pracę na Wydziale Prawniczym przerwał wyjazd do Włoch. 
W dniu 5 sierpnia 1606 r. uzyskał zgodę na podróż do Rzymu celem wypełnienia 
ślubu. Przed wyjazdem zapewnił zastępstwo na senioracie bursy, przedstawiając 
rektorowi 17 sierpnia t.r. bakałarza Macieja Bielawskiego. W Rzymie podjął studia 
prawnicze na Sapienzy i aby je ukończyć, starał się o przedłużenie urlopu. Dzięki 
pomocy przyjaciół, zwłaszcza Tomasza 
Świnarskiego i Macieja Bielawskiego, rek-
tor wyraził zgodę. W dniu 28 kwietnia 
1607 r. Skrobiszewski uzyskał doktorat 
obojga praw, wkrótce po tym wrócił do 
Krakowa i 5 grudnia 1608 r. uzyskał zgo-
dę na responsję, na mocy której zamierzał 
nostryfi kować rzymski dyplom. Niedługo 
potem objął Katedrę Novorum Iurium, 
ustępując z senioratu Bursy Prawników. 
W 1614 r. reprezentował uczelnię przed 
kapitułą poznańską, zapewne w związku 
z przekształceniami Akademii Lubrań-
skiego w kolonię akademicką.

Jakub Skrobiszewski krótko wykładał na 
Wydziale Prawa. Już w 1610 r. objął kazno-
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dziejską kanonię katedralną we Lwowie (od 1615 r. połączoną z dobrze uposażoną alta-
rią fundacji Żurawińskich). Nie zrezygnował z członkostwa w Kolegium Prawniczym, 
lecz ciągła nieobecność i próby wywiązywania się z obowiązków dydaktycznych spo-
wodowały reakcję ze strony władz uczelni. Pod sankcją utraty funkcji został 14 grud-
nia 1614 r. wezwany przez rektora. Blisko na dwa tygodnie przed upływem wyznaczo-
nego terminu, 7 lutego 1615 r. stawił się przed rektorem. Mając poparcie arcybiskupa 
lwowskiego Andrzeja Próchnickiego, zrezygnował z profesury praw nowych i poprosił 
o zgodę na status honorowego członka Kolegium Prawniczego. Odtąd zaangażował się 
wyłącznie w działalność na rzecz archidiecezji lwowskiej. W 1615 r. wraz z kanonikiem 
Piotrem Brodowskim został wyznaczony do uporządkowania archiwum kapitulnego, 
wyniki prac przedłożono w 1635 r. Skupiał się głównie na opracowaniu historii archidie-
cezji lwowskiej. W 1635 r. uzyskał uposażoną parafi ą w Busku archidiakonię lwowską.

Opublikował kilka rozpraw naukowych. W 1605 r. ukazała się Quaestio ex c. Ca-
nonum statuta ext. de constit., bakalaureat prawa uzyskał na podstawie rozprawy De 
dolo et contumatia (1606), poświęconej skutkom niestawiennictwa powoda i pozwa-
nego. Odpowiedź na postawione pytanie w sprawie zasądzania wyroku zaocznego 
podzielił na trzy konkluzje, a te na pięć Corollaria. W 1609 r. wydał Disputatio de 
praescriptionibus, celem nostryfi kacji rzymskiego doktoratu. W 1628 r. opublikował 
swe główne dzieło Vitae archiepiscoporum Halicensium et Leopoliensium, powstałe 
dzięki wydatnej pomocy arcybiskupa Próchnickiego. Zostało ono podzielone na trzy 
części, poświęcone dziejom metropolii lwowskiej, biografi om arcybiskupów hali-
ckich i lwowskich oraz ich herbom. Ponadto od czasów studenckich tworzył poezje. 
Ich pierwszymi czytelnikami byli m.in. arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikow-
ski, a podczas pobytu we Włoszech profesor retoryki na uniwersytecie w Perugii 
– Marcantonio Bonciario. Wydał kilka okolicznościowych panegiryków i poematów: 
z okazji promocji doktorskiej w zakresie teologii Bazylego Goliniusza, Stanisława 
Bątkowskiego i Adama Falęckiego (Trium clarissimirum virorum..., 1603); upamięt-
niający zwycięstwo kanclerza koronnego i hetmana Jana Zamoyskiego w Infl antach 
(Ad magnanimum heroem..., 1603); panegiryk pochwalny dla prymasa Jana Tarnow-
skiego (1604); strofy ku uczczeniu zmarłego Jana Zamoyskiego (Piis manibus magni 
Ioannis de Zamoscio..., 1605); panegiryk w związku z objęciem diecezji krakowskiej 
przez biskupa Piotra Tylickiego (Petro Tilicio episcopo Cracoviensi..., 1607); utwór na 
okoliczność inkorporacji na Wydział Medycyny Gabriela Joannicego (Sygharmone 
ad excellentem virum et amicum D. Gabrielem Joannicium..., 1610). Jego twórczość 
w języku greckim (mowy i listy) pozostaje jak dotychczas tylko hipotezą.

Ufundował altarię w kościele parafi alnym w Sokółce i aniwersarz za swą duszę.
Zmarł w 1635 r. we Lwowie na „chorobę polską”.
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