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pory nie wykazano, aby Stanisław ze Skarbimierza przedstawił sprzeczne ze 
sobą konkluzje, zajmował przeciwstawne sobie stanowiska lub naginał swoje 
poglądy do bieżącej sytuacji. Z tego powodu wydaje się nieprawdopodob-
ne, by mógł być autorem opinii rozpoczynającej się od słów Revocatur in du-
bium, mającej na celu wykazanie, że władca katolicki może zawierać sojusze 
z heretykami w razie konieczności obrony własnej39 . Mimo przywoływania 
licznych auctoritates jego twórczość absolutnie nie może być nazwana kompi-
latorstwem. Należał on bowiem do tej grupy uczonych, którzy potrafili zdo-
być się na oryginalną refleksję na różne tematy, a także sformułować swoją 
własną opinię, nie zawsze zgodną z oczekiwaniami odbiorców. Najlepszym 
tego przykładem mogą być choćby consilia wydane w czasie procesu Hen-
ryka Czecha, nadwornego astrologa królowej Zofii, czy też opinie na temat 
możliwości koronacji Witolda, wielkiego księcia litewskiego, których kon-
kluzje z pewnością nie szły po myśli władców40 .

Tak jak w przypadku innych profesorów prawa wykładających w tam-
tym czasie w Krakowie, tak i w spuściźnie Skarbimierczyka charakterystycz-
na jest nieobecność jakichkolwiek jego własnych komentarzy do prawa ka-
nonicznego. Roman Zawadzki słusznie wątpił w wiarygodność zapiski Jana 
Janockiego, przywołującego list generała bożogrobców z 1758 r. o przecho-
wywaniu w kościele Bożego Ciała w Krakowie komentarza do pięciu ksiąg 
Dekretałów Grzegorza IX z dedykacją dla królowej Jadwigi autorstwa „Jana 
młodszego ze Skarbimierza”41. W jednej z ustnych dyskusji podał on dwa 
znaczące argumenty: po pierwsze, tak monumentalne dzieło musiałoby 
powstawać miesiącami, tymczasem Stanisław ze Skarbimierza pod koniec 
XIV w. pisał bardzo dużo i trudno sobie wyobrazić, kiedy mógłby znaleźć 
czas na sporządzenie komentarza. Po drugie, taka forma pisarska była zu-
pełnie obca Skarbimierczykowi. Wątpliwości rodzi przede wszystkim wia-
rygodność przekazów Janocianów, w których występuje szereg błędów, jak 
choćby rozbicie biogramu Stanisława ze Skarbimierza na trzy różne osoby 
(dwóch Janów i Stanisława)42. Dzieła uczonego związane z nauczaniem pra-
wa najprawdopodobniej znajdowały się w bibliotece Wydziału Prawa na 
dzisiejszej ulicy Grodzkiej, która kilkukrotnie ucierpiała z powodu pożarów. 
Najbardziej dotkliwe okazały się te z lat 1455 i 1719, w wyniku których tam-
tejszy księgozbiór niemal całkowicie spłonął43. Nie znaczy to jednak, że nie są 
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