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JAKUB Z LISOWA 
(zm. przed 1 V 1475 r.)

Był synem Jana z Lisowa w Małopolsce. Identyfi kacja tej miejscowości nie jest pewna. 
Możliwe, że był to Lisów Wielki w powiecie bieckim w województwie krakowskim. 
Wieś zamieszkiwała szlachta herbu Bończa. Druga możliwość to Lisów w wojewódz-
twie sandomierskim, gdzie własność była podzielona. Urodził się prawdopodobnie 
ok. 1420 r.

W semestrze zimowym 1435 r. zapisał 
się na studia na Uniwersytecie Krakow-
skim. W 1438 r. uzyskał stopień bakałarza, 
a w 1441– magistra sztuk wyzwolonych. 
Wykładał na Wydziale Artium, a w latach 
1447, 1451 i 1466 pełnił godność jego dzie-
kana. Wszedł do Kolegium Większego, 
którego w 1453 r. był prepozytem. Następ-
nie rozpoczął studia prawnicze. W 1454 r. 
starał się o licencjat (licentia in decretis). 
Rektor wraz z członkami Wydziału Prawa 
postanowili wówczas, że otrzyma zgodę 
pod warunkiem wypełniania wszystkich 
obowiązków wykładowcy na Wydziale 
Sztuk Wyzwolonych, co Jakub przyrzekł. 
W 1458 r. był już licencjatem dekretów, 
a przed 1466 uzyskał stopień doktora de-
kretów. W latach 1462/1463 i 1467 piasto-
wał godność dziekana Wydziału Prawa. 
Jednocześnie, jak tego dowodzą zachowa-
ne komentarze biblijne jego autorstwa, już 
w latach 1457–1458 studiował teologię. 

Explicit tekstu Jakuba z Lisowa (BJ rkps 2298, k. 172r)



W 1466 r. wystąpił ze stopniem licencjata teologii. Po 11 maja 1467 r., a przed 21 paź-
dziernika 1469 r. uzyskał stopień doktora teologii i zapewne około 1468 r. został 
dopuszczony do katedry na Wydziale Teologicznym, w której wykładał do śmierci. 
W latach 1469, 1470 i 1473 był konsyliarzem i zastępcą rektora. 

W 1469 r. objął kanonię w kolegiacie św. Floriana na Kleparzu. W 1468 r. został 
przyjęty do dóbr duchowych zakonu franciszkańskiego jako dobrodziej.

Zmarł przed 1 maja 1475 r., kiedy to rozpatrywano obsadę wakującej po nim ka-
tedry wykładowcy zwyczajnego teologii. 

Zachowały się jego biblijne komentarze egzegetyczne datowane na lata 1457–
1458: komentarz do Dziejów Apostolskich, Listów Apostolskich i do Apokalipsy św. Jana 
(BJ rkps 298). Niepewne jest autorstwo wykładu wstępnego do Sentencji Piotra Lom-
barda (BJ rkps 2302). Swoje rękopisy teologiczne legował bibliotece Kolegium Więk-
szego. 
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