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JAKUB ZABOROWSKI z Zaborowa h. Kuszaba 
(zm. przed 21 II 1449 r.)

Pochodził z drobnej szlachty mazowieckiej z Zaborowa (Zaborówka?) na Mazow-
szu. Był synem Piotra. Odziedziczył część rodzinnej wsi, którą w 1432 r. zapisał 
bratankowi.

W 1405 r. podjął studia na Uniwersytecie Krakowskim. Był uczniem Łukasza 
z Wielkiego Koźmina, który 7 marca 1412 r. promował go (wraz ze Stanisławem 
z Sobniowa) na magistra sztuk wyzwolonych; zachowała się mowa Łukasza z tej pro-

mocji. Następnie rozpoczął studia praw-
nicze, zapewne pod kierunkiem Stanisła-
wa ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica. 
W 1420 r. został promowany na doktora 
dekretów. Wtedy też objął godność rek-
tora uniwersytetu w semestrze zimowym 
1420/1421. W 1421 r. husyci skierowali 
do władz uniwersytetu prośbę o przepro-
wadzenie ofi cjalnej dysputy doktrynalnej 
na temat czterech artykułów praskich. Za-
borowski zdecydowanie odmówił jej zor-
ganizowania. Rektorem był jeszcze czte-
rokrotnie w kadencjach 1424/1425, 1437, 
1444 i 1447. Bardzo aktywnie uczestniczył 
w życiu diecezji krakowskiej. W 1421 r. był 
wikariuszem in spiritualibus biskupa Woj-
ciecha Jastrzębca. W 1422 r. brał udział 
w procesie polsko-krzyżackim przed le-
gatem papieskim Antonim Zeno. Jako 
rektor był jednym z ojców chrzestnych 
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Władysława Jagiellończyka (Warneńczyka) w 1424 r. W 1426 r. został powołany przez 
Wojciecha Jastrzębca w skład komisji badającej cuda królowej Jadwigi. 

Do 1427 r. był wykładowcą na Wydziale Prawa, po czym wziął urlop na czas po-
bytu w Trydencie. Udał się tam w 1427 r. na zaproszenie księcia mazowieckiego Alek-
sandra, biskupa trydenckiego, a niegdyś rektora Uniwersytetu Krakowskiego, i prze-
bywał do 1429 r. Otrzymał dwa benefi cja: kanonię i dziekanię trydencką. Wyzbył się 
ich w 1436 r. w wyniku zamiany z Franciszkiem de Bossis na scholasterię poznańską. 
Nie wiadomo wszakże, czy wszedł w posiadanie scholasterii, oddał ją zapewne Stani-
sławowi z Sobniowa.

Do Krakowa powrócił w 1429 r. i podjął na nowo wykłady na Wydziale Prawa. 
Należał do grona profesorów, którzy jesienią 1429 r. opracowali Consilium w sprawie 
planowanej koronacji Witolda Kiejstutowicza na króla Litwy. Podważyli oni prawa 
króla rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego do nadawania godności królewskiej, 
podkreślając wyłączne prawa papieża w tym zakresie.

Szanowany, wielokrotnie pełnił funkcję sędziego polubownego. 
Rozwijał też karierę kościelną. Był kustoszem kolegiaty św. Idziego w Krakowie 

(1427–1429), altarystą ołtarza NMP w katedrze krakowskiej (1428–1444) – może 
identycznej z altarią z fundacji Szafrańców, ponieważ w 1442 r. został wspomnia-
ny jako altarysta Szafrańców – i altarystą w kościele Mariackim w Krakowie (1444). 
W 1431 r. został kanonikiem katedralnym krakowskim na prebendzie karniowskiej 
przeznaczonej dla doktorów prawa. Uzyskał ją po Stanisławie ze Skarbimierza. Był 
też prebendarzem kościoła św. Marii Magdaleny. W 1441 r. wraz z kapitułą opowie-
dział się za soborem bazylejskim. W latach 1442–1444 był prokuratorem jej dóbr. 

W 1440 r. wzmocnił materialnie Wydział Prawa, fundując altarię Wniebowzię-
cia NMP, św. św. Jakuba, Łazarza i Marty w kościele św. Marii Magdaleny w Krako-
wie. Uposażył ją czynszem w wysokości 14 grzywien z cegielni, domów, ogrodów 
i sadzawek na Kazimierzu, które skupował w latach 1431–1440, m.in. od Grzegorza 
Cieniawy z Mysłowic; transakcje te próbowały później zanegować władze miejskie. 
Jako pierwszy został altarystą tego ołtarza. Prawo patronatu po swojej śmierci prze-
kazał wykładającym doktorom prawa, którzy mieli prezentować każdorazowo prez-
bitera – studenta z Bursy Ubogich, ewentualnie innego zdatnego studenta mającego 
się promować na Wydziale Prawa. W 1444 r. otrzymał zgodę kapituły na fundację 
ołtarza w katedrze krakowskiej. Ołtarz ten, pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy, 
stanął przy południowej ścianie kaplicy Prandocińskiej, erygowany przez biskupa 
Zbigniewa Oleśnickiego 7 października 1448 r. Jakub Zaborowski doposażył go do-
chodami z części wsi Sidziny zakupionej w 1445 r. Patronat należał do Uniwersytetu 
Krakowskiego, a altarystami mieli być magistrzy sztuk z nowo powstającego Kole-
gium Mniejszego. Trzecią fundacją, podjętą wspólnie z profesorem medycyny Janem 
Oszkowskim z Dobrej i zrealizowaną pośmiertnie przez wykonawców testamentu, 
był szpital w Wiślicy.

W 1445 r. był prowizorem Bursy Ubogich. Wówczas, wraz z Janem Elgotem i Paw-
łem z Zatora, za 400 grzywien zakupił w imieniu uniwersytetu 20 grzywien czynszu 
jako jej doposażenie. 



Jakub zmarł kilka dni przed 21 lutego 1449 r. po długiej chorobie. Pochowano go 
w katedrze krakowskiej.

Znamy jego kazusy prawnicze, m.in. z zakresu etyki małżeńskiej, przyjmowania 
Komunii św., składania wotów. Zachowała się tylko część jego księgozbioru. Kodeks 
z kazaniami darował klasztorowi Benedyktynów na Świętym Krzyżu, kapitule pło-
ckiej zaś kodeks prawa rzymskiego z I połowy XIII w. Do Erfurtu trafi ł dwunasto-
wieczny kodeks z glosowanymi Ewangeliami. W Bibliotece Jagiellońskiej zachowa-
ła się posiadana przezeń księga o treści teologicznej (gł. św. Anzelma z Canterbury 
OSB, BJ rkps 1196) oraz Liber Sextus z początku XIV w. (BJ rkps 342). Wiemy też 
z zapiski z 1445 r., że trzymał w zastawie Liber Sextus, Clementinae i nieokreślone 
bliżej Speculum, korzystając z nich zapewne na bieżąco w pracy naukowej.
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