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Nowe pokolenie prawnikówKrólestwa Polskiego
I po³owy XIX wieku

1. Lata dwudzieste XIX stulecia da³y istotny pocz¹tek przemianom
pokoleniowym w krêgach prawniczych Królestwa Polskiego. Starsz¹ ge-
neracjê tworzyli ci¹gle jeszcze aktywni uczeni i profesorowieUniwersytetu
Warszawskiego, jak Jan Wincenty Bandtkie-Stê¿yñski, Wac³aw Aleksan-
derMaciejowski, FranciszekKsawerySzaniawski,MarcinW¹growski czy
Damazy Dziero¿yñski, a obok nich wybitni praktycy: Micha³ Wo�nicki,
bracia Antoni i Onufry Wyczechowscy, a tak¿e Franciszek Drzewiecki.
Jednak po roku1820wcorazwyra�niejszy sposób zaczê³a zaznaczaæ swoj¹
obecno�æ nowagrupam³odychprawników�zaczynaj¹ca karierêwwymia-
rze sprawiedliwo�ci i jednocze�nie prezentuj¹ca wyra�ne ambicje nauko-
we. S¹dzê, i¿ warto, choæ w zarysie, scharakteryzowaæ najwybitniejsze
sylwetki tego pokolenia, zw³aszcza ¿e bêd¹ to osoby odgrywaj¹ce czêsto
istotn¹ rolêw¿yciupolitycznym iprawnymKrólestwaPolskiego.Do swych
rozwa¿añ wybra³em grupê dwunastu reprezentatywnych prawników, któ-
rzywci¹gu swego ¿ycia po³¹czyli udan¹ karierê zawodow¹ zuprawianiem,
w wiêkszym lub mniejszym stopniu, twórczo�ci naukowej (³¹czonej z
nauczaniem) i dzia³alno�ci kodyfikacyjnej. Te bowiem elementy zwi¹zku
teorii i praktyki, które w zawodach prawniczych odgrywa³y zawsze rolê
fundamentaln¹, by³y charakterystycznedla �biegu¿ycia�omawianychosób.
Inn¹ istotn¹cech¹ tejgrupypokoleniowejpozostawa³ fakt, i¿wszyscyurodzili
siê ju¿poupadkuRzeczypospolitej, awiêcwniewolinarodowej, za�apogeum
ich dzia³alno�ci zawodowej przypada³o na trudne latamiêdzypowstaniowe,
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a zaczynali odchodziæwraz z kresempolskiego s¹downictwawKrólestwie,
po upadku powstania styczniowego.
Reprezentowali ostatni¹ znacz¹c¹ plejadê polskich prawników, kszta³-

tuj¹c¹ odrêbny od Rosji i, na ile to mo¿liwe, niezale¿ny obraz prawa i
wymiaru sprawiedliwo�ci Królestwa. Do grupy tej nale¿eli: najstarszy z
nich, urodzony w 1796 r., Karol August Heylman (zm. w 1872 r.)1, o dwa
lata od niego m³odsi Walenty Dutkiewicz (zm. w 1882 r.)2, Franciszek
Maciejowski (zm. w 1873 r.)3 i urodzony w 1799 r. Cyprian Zaborowski
(zm. w 1866 r.)4. Nastêpnie w roku 1803 przyszli na �wiat: Romuald Hube
(zm.w1890 r.)5, Stanis³awSiekaczyñski (zm.w1852 r.)6,Antoni Szateñski
(zm. w 1876 r.)7, Aleksander This (zm. w 1846 r.)8, Jan Kanty Wo³owski
(zm. w 1864 r.)9 i TeodorWosiñski (zm. w 1872 r.)10. W roku 1804 urodzi³
siê JanChryzostomS³awianowski (zm.w1867 r.)11, aw1805 r. najm³odszy
z nich Jan Szymanowski (zm. w 1864 r.)12. W zdecydowanej wiêkszo�ci
pochodzili z centralnych ziem polskich, bowiem tylko dwóch (Dutkiewicz

1 Por. Biogram Heylmana w Polskim S³owniku Biograficznym (dalej cyt. PSB), t. IX,
Wroc³aw 1960-1961, s. 503-504 (autor W. S o b o c i ñ s k i) i podana tam literatura.

2 PSB, t. VI, Kraków 1948, s. 17 (autor S. B o r o w s k i).
3 PSB, t. XIX, Wroc³aw 1974, s. 53-54 (autor W. S o b o c i ñ s k i).
4 EncyklopediaPowszechnaS. O r g e l b r a n d a, t. 28,Warszawa 1861, s. 168; J. B i e -

l i ñ s k i, Królewski Uniwersytet Warszawski, t. II, Warszawa 1912, s. 388; R. G e r b e r,
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. S³ownik biograficzny, Wroc³aw 1977,
s. 246.

5 PSB, t. X, Wroc³aw 1962-1964, s. 70-73 (autor W. S o b o c i ñ s k i).
6 PSB, t. XXXVI (z. 4), Warszawa-Kraków 1996, s. 567-568 (autor W. Witkowski).
7 R. G e r b e r, op. cit., s. 212-213.
8 W.Wi t k o w s k i, Aleksander This � propagator XIX-wiecznego ustawodawstwa

rosyjskiego w Europie, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedyko-
wane prof. St. P³azie w 70-t¹ rocznicê urodzin, Kraków 1999, s. 222-225.

9 W. C z a c h ó r s k i, Jan Kanty Wo³owski (21 IX 1803-31 X 1864), [w:] Roczniki
UniwersytetuWarszawskiego 1964, t. V, z. 2, s. 65-66;W.Wi t k o w s k i,Komisja Rz¹do-
wa Sprawiedliwo�ci wKrólestwie Polskim, Lublin 1986, s. 46-47; niestety, biogram zawarty
w wy¿ej cyt. pracy R. Gerbera zawiera zasadnicze b³êdy, s. 240-241.

10 H. C h w a l i b ó g, Nekrolog T.Wosiñskiego, Przegl¹d S¹dowy, t. XVI, Warszawa
1872, s. 284-286; R. G e r b e r, op. cit., s. 242; W.W i t k o w s k i, Komisja..., s. 49-50.

11 PSB, t. XXXVIII (z. 4), Warszawa-Kraków 1998, s. 596-597 (autor W.W i t k o w -
s k i).

12 J. B i e l i ñ s k i, op. cit., s. 412; S. B o r o w s k i, Szko³a G³ówna Warszawska 1862-
1869,Wydzia³ Prawa i Administracji, Warszawa 1937, s. 97; R. G e r b e r, op. cit., s. 215.
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i Wosiñski) urodzi³o siê na terenie Galicji, a Heylman w Poznaniu. Je�li
chodzi o pochodzenie spo³eczne, to siedmiu z nich (Dutkiewicz, Hube,
Maciejowski, S³awianowski, Szateñski, Wosiñski i Zaborowski) deklaro-
wa³o szlacheckie, czterech (Heylman, This, Szymanowski, Wo³owski)
mieszczañskie, a jeden (Siekaczyñski) mieszczañsko-rolnicze13.
Spo�ród szlachciców jednak tylko ojcowie dwóch (S³awianowskiego i

Zaborowskiego) mieli w³asne maj¹tki ziemskie, inni byli dzier¿awcami
b¹d� urzêdnikami (jak ojciecHubego,Micha³, w s¹dowej s³u¿bie pruskiej)
lub nauczycielami (ojciec Maciejowskiego w Piotrkowie Trybunalskim).
W�ród pochodz¹cych zmieszczan, ojciecAl. Thisa, Jan, prowadzi³ rodzin-
n¹ fabrykê papieru w Jeziornie pod Warszaw¹, ale w 1805 r. na skutek
wydarzeñ losowych (po¿aru zak³adu) przeniós³ siê doWarszawy iw latach
nastêpnych by³ urzêdnikiemwministerstwie sprawwewnêtrznych. Z kolei
ojciec J.K.Wo³owskiego, Pawe³, by³ w³a�cicielem browaru i kamienicy w
Warszawie. Natomiast niew¹tpliwie z biednej rodziny pochodzi³ St. Sie-
kaczyñski, gdy¿ ojciec jego,Kazimierz, by³wójtemmiasteczka Szczebrze-
szyn w Zamojskiem. On te¿ zreszt¹, podobnie jak W. Dutkiewicz i J.
Szymanowski, podejmuj¹c wWarszawie studia wy¿sze, zostali z powodu
��wiadectwa ubóstwa� zwolnieni z op³aty za naukê14. Mo¿na wiêc zauwa-
¿yæ, i¿ dominacja synówziemiañskich potwierdza³aby tezê o kontynuowa-
niu szlacheckich tradycji zwi¹zanych z zawodem prawniczym. Zw³aszcza
¿e w nierzadkich przypadkach kariery prawnicze stawa³y siê i w tych
rodzinach udzia³em licznych przedstawicieli (rodzina Hubów, trzech braci
J.Ch. S³awianowskiego te¿ by³o prawnikami, Fr. Maciejowski mia³ brata
Ignacegoprawnika i by³ bratankiemWac³awaAleksandra,wybitnegouczo-
nego, autora Historii prawodawstw s³owiañskich15). Z drugiej strony byli
to synowie szlachtyprowincjonalnej i niezamo¿nej, ju¿niekiedy samej prze-
nosz¹cej siê dourzêdówadministracji pañstwowej.Ci, zarównoszlacheckie-
go, jak i mieszczañskiego rodowodu, nie przychodzili z domów pe³nych

13 Por. ich biogramywwy¿ej cyt. pracach: PSB i R. G e r b e r, Studenci Uniwersytetu...
14 R. G e r b e r, op. cit., s. 45,197, 215.
15 Por. K. D u n i n, Romuald Hube (1803-1890), Warszawa 1904, s. 7 i nast.; biogram

S³awianowskiego w PSB (wy¿ej cyt.); J. B a r d a c h, Wac³aw Aleksander Maciejowski i
jego wspó³cze�ni, Wroc³aw 1971, s. 24 i nast., gdzie autor przedstawia perypetie zwi¹zane
z przynale¿no�ci¹ stanow¹ (szlacheck¹ czy mieszczañsk¹) W.A. Maciejowskiego.
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zasobów materialnych, ale niew¹tpliwie nabierali przekonania o koniecz-
no�ci wykszta³cenia i mo¿liwo�ciach zrobienia kariery poza w³asnym
dawnym �rodowiskiem. Dodaæ te¿ warto, i¿ Heylman pochodzi³ z rodziny
wyznania luterañskiego, a This z zasymilowanej ju¿ niemieckiej rodziny
Thiessówwyznania ewangelicko-reformowanego16. Na osobne podkre�le-
nie zas³uguje osoba J.K.Wo³owskiegowywodz¹ca siê ze znacz¹cej i licznej
frankistowskiej rodziny (o dawnym nazwisku Szor). Znanymi przedstawi-
cielami ca³ego klanu Wo³owskich byli: Franciszek, g³o�ny adwokat war-
szawski, uczestnik powstania listopadowego, a tak¿eLudwik, dzia³aj¹cyw
Pary¿u uczony i wydawca. Równolegle z Janem Kantym w s¹dach Kró-
lestwa Polskiego kariery adwokackie, a¿ do stanowiska mecenasów przy
S¹dzieNajwy¿szej Instancji i obroñcówwWarszawskichDepartamentach
Rz¹dz¹cego Senatu, zrobili Jan Tadeusz i Wojciech Wo³owscy17.
S³usznie podkre�la R. Czepulis-Rastenis, i¿ na taki nowy obraz rekru-

tacji spo³ecznej do zawodu prawnika znacz¹co wp³ynê³a otwarta polityka
Uniwersytetu Warszawskiego, nie kieruj¹ca siê pochodzeniem stanowym
m³odzie¿y18. Przedstawieni tu prawnicy �wiadectwa dojrza³o�ci uzyskiwali
czêsto w miejscowo�ciach bêd¹cych regionalnymi o�rodkami kszta³cenia
i po³o¿onymi stosunkowo blisko miejsca ich urodzenia. Piêciu z nich by³o
absolwentamiLiceówWarszawskich (Heylman,Maciejowski, Szymanow-

16 Zarówno Heylman, jak i This pozostali przy swoim wyznaniu i byli czynni w kon-
systorzach ewangelickich. Dziadek Thisa, Fryderyk, by³ za³o¿ycielem w 1799 r. fabryki
papieruw Jeziornie. Por.Kronika papierni w Jeziornie 1760-1980, opracowa³y J. Siniarska-
Czaplicka, T. Górska, Jeziorna 1980, s. 2 i nast.

17 O pochodzeniu i wielu przedstawicielach rodzinyWo³owskich (aczkolwiekw sposób
nieuporz¹dkowany) patrz: M.M i e s e s, Polacy-chrze�cijanie pochodzenia ¿ydowskiego,
t. 2, Warszawa 1938, s. 257 i nast., a tak¿e ostatnie wydanie pt. Z rodu ¿ydowskiego.
Zas³u¿one rodziny polskie krwi niegdy� ¿ydowskiej, Warszawa 1991, s. 236 i nast. Ci¹gle
aktualnypozostaje biogramJanaKantego zamieszczonywEncyklopediiPowszechnejS. O r -
g e l b r a n d a, t. 27, Warszawa 1867, s. 789-790. Wielu pisz¹cych do dzisiaj myli przede
wszystkim JanaKantego z JanemTadeuszem, podaj¹c, i¿ ten pierwszy urodzi³ siê w 1793 r.
i by³ synem Franciszka. Tymczasem J.K. Wo³owski urodzi³ siê, jak ju¿ zaznaczono, w
1803 r. i by³ synem Paw³a, mieszczanina warszawskiego. Por. choæby Nowy Kalendarzyk
Polityczny na lata 1827-1830, wyd. J. Netto, Warszawa i Kalendarzyk Polityczny na lata
1834-1849, wyd. F. Radziszewski,Warszawa.Autor niniejszego opracowania przygotowuje
monografiê Al. Thisa i J.K. Wo³owskiego.

18Wpracy �Klassa umys³owa�. Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862,Warsza-
wa 1973, s. 150.
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ski, This, Wo³owski), dwóch Liceum �w. Anny w Krakowie (Hube i S³a-
wianowski), a pozostali ukoñczyli: LiceumwPrzemy�lu (Dutkiewicz), Lu-
blinie (Siekaczyñski), Kaliszu (Szateñski), Kielcach (Wosiñski), P³ocku
(Zaborowski). Wszyscy te¿ zostali absolwentami Wydzia³u Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego, co nale¿y specjalnie zaakcentowaæ.
£¹czy³o ich wykszta³cenie uzyskane na polskim uniwersytecie autono-

micznego Królestwa, a czas pó�niejszy pokaza³, i¿ udzia³em niektórych z
nich sta³y siê kariery naukowe. Dziewiêciu spo�ród grupy odby³o pe³ne,
trzyletnie studia uniwersyteckie, dwóch z³o¿y³o koñcowe egzaminy i uzy-
ska³o tytu³ magistra prawa, po uprzednich studiach w Berlinie i Getyndze
(Heylman) oraz w Krakowie (S³awianowski). Fr. Maciejowski w ci¹gu
dwóch lat (1823-1824) uzyska³ absolutorium i dyplom ukoñczenia stu-
diów19.W ró¿nym te¿wieku rozpoczynali studia wy¿sze: najm³odsi liczyli
po 15-16 lat (This, S³awianowski, Hube), a najstarszy, Fr. Maciejowski,
mia³ ju¿ lat 25. Z tym¿e ten ostatniwcze�niej studiowa³ cztery lata filozofiê
i prawo w Krakowie i czê�ciowo we Wroc³awiu, pracuj¹c ju¿ zawodowo
w bibliotece. Studia warszawskie pog³êbia³ pó�niej za granic¹ R. Hube,
kszta³c¹c siê w latach 1823-1825 w Berlinie pod kierunkiem m.in. Savi-
gny�ego i Hegla, z którymi pozosta³ te¿ pó�niej w bliskich kontaktach.
Tak¿e C. Zaborowski dodatkowo studiowa³ przez dwa lata w Berlinie i
Pary¿u. Wszyscy Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Warszawskiego koñczyli
miêdzy rokiem 1819 (najstarszy Heylman i Zaborowski) a 1826 (najm³od-
szySzymanowski).Niektórzy z nich byli studentamiwybitnymi, jak przede
wszystkim Al. This i R. Hube. Oni i W. Dutkiewicz ukoñczyli studia ze
specjalnym indywidualnymwyró¿nieniem cumeminentia et laude eximia20.
Aleksander This dwukrotnie w trakcie nauki zdobywa³ nagrody (pierwsz¹
i drug¹) za najlepsze rozprawywog³aszanymcorocznie konkursiewydzia-
³owym. Podobnie drug¹ nagrodê otrzyma³ w 1824 r. A. Szateñski, a w

19 Zreszt¹ S³awianowski iMaciejowski ukoñczyli studiaw tym samymdniu, tj. 21maja
1824 r., �po z³o¿onym ca³okursowym publicznym egzaminie�. Por. GazetaWarszawska, nr
102 z dnia 26.06.1824 r., s. 1498.

20 Por. J. B i e l i ñ s k i, op. cit., s. 387, 405. R. Hube zanotowa³ we wspomnieniach, i¿
w trakcie nauki �s³yn¹³ miêdzy nami z dok³adno�ci zapisekAleksander Tis (This �W.W.),
który siê odznacza³ szczególn¹ bystro�ci¹, uwag¹mocn¹ i kolosaln¹ pamiêci¹�. K. D u n i n,
op. cit., s. 11. Tak¿e This i Hube ukoñczyli naukê w tym samym 1821 r., sk³adaj¹c koñcowe
egzaminy 16 i 17 lipca; Encyklopedia..., t. 7,Warszawa 1861, s. 702. Dutkiewicz ukoñczy³
studia w 1822 r.
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1820 r. Fr. Maciejowski (choæ jemu, wówczas jeszcze studentowi z Kra-
kowa, stosownego medalu nie wrêczono)21. Studia z ocen¹ celuj¹c¹ ukoñ-
czy³ St. Siekaczyñski i z takimi ocenami egzaminy koñcowe posk³adali
Heylman i S³awianowski. Dobitniewypada zaznaczyæ ich zami³owanie do
nauki i solidno�æ wykszta³cenia. To oni w³a�nie, pochodz¹cy z rodzin nie-
zamo¿nych, zajm¹ pó�niej ró¿ne odpowiedzialne stanowiska i wejd¹ do
elity s¹dowo-urzêdniczejKrólestwa. Przyk³adSt. Siekaczyñskiego, pocho-
dz¹cegow³a�ciwie z rolniczej rodzinywma³ymmiasteczkuOrdynacji Za-
mojskiej b¹d� W. Dutkiewicza, wywodz¹cego siê ze zubo¿a³ej szlachty
galicyjskiej, jest tu wielce wymowny22. O ile synowie w³a�cicieli dóbr po-
�wiêcali siê po studiach na ogó³ pracywew³asnychmaj¹tkach, to udzia³em
m³odzie¿y ze sfer biedniejszych i nieszlacheckich sta³o siê w znacznym
stopniu tworzenie �klassy umys³owej� spo³eczeñstwa tamtych lat23.

2. Prze�led�my wobec tego ich kariery zawodowe w wymiarze spra-
wiedliwo�ci. Przede wszystkim ka¿dy z nich najpierw odby³ aplikacjê
s¹dow¹, zazwyczaj dwuletni¹, choæ np. J.K. Wo³owski aplikowa³ 3 lata.
Nastêpnie, poza R. Hubem i w pewnym okresie Fr. Maciejowskim, pozo-
stali byli praktykuj¹cymi cywilistami. By³o to bardzo znamienne, bowiem
praktyka cywilistyczna, przy odrêbno�ci prawa cywilnego Królestwa od
Rosji, pozwala³a na wiêksz¹ niezale¿no�æ s¹dów i postawwraz z odskocz-
ni¹ do dzia³añ naukowych i kodyfikacyjnych.

21 J. B i e l i ñ s k i, op. cit., s. 295-296.
22 Obydwajwielkimwysi³kiemmusieli zdobywaæwykszta³cenie. Siekaczyñski uczêsz-

cza³ najpierw do szko³y wojewódzkiej im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie, a maturê z
wynikiem celuj¹cym sk³ada³ w Lublinie (gdzie uczy³ siê od klasy VI-tej). Jego rodzice
kszta³cili w tym czasie drugiego syna, Walentego, który po ukoñczeniu medycyny wWar-
szawie i Berlinie by³ znanym lekarzem, najpierw wCzêstochowie, potemwRadomiu, a na
koñcu piastowa³ stanowisko inspektora lekarskiegoWarszawy. Por. PSB, t. XXXVI (z. 4),
Warszawa-Kraków 1996, s. 568. Dutkiewiczem z kolei opiekowa³ siê finansowo brat jego
matki, ksi¹dz Mateusz Frankowski z Miechowa, który wys³a³ go do szkó³ w Jaros³awiu i
Przemy�lu (sam¹maturêDutkiewicz zdawa³ ju¿ uwarszawskich pijarów). Por. J. B i e l i ñ -
s k i, op. cit., s. 367.

23 Por. w tymwzglêdzie uwagiW. S o b o c i ñ s k i e g o, [w:]Wydzia³ PrawawUniwer-
sytecie Warszawskim (1816-1831) i w Szkole G³ównej (1862-1869),Warszawa 1963, s. 92-
93. Podkre�la on rozwarstwienie pod wzglêdem materialnym w�ród studentów prawa, ale
i znaczn¹ demokratyzacjê w ich sk³adzie socjalnym.



192

Wojciech Witkowski

Dwóch z nich w resorcie sprawiedliwo�ci osi¹gnê³o stanowiska naj-
wy¿sze � dyrektora g³ównegowKomisji Rz¹dowej Sprawiedliwo�ci Kró-
lestwa.
Pierwszymby³ J.K.Wo³owski. Jego znamiennym losomwarto po�wiê-

ciæ nieco wiêcej uwagi. W 1827 r. zacz¹³ pracê zawodow¹ na stanowisku
asesora s¹du policji poprawczej w Warszawie, by w rok pó�niej byæ ju¿
adwokatem przy s¹dzie apelacyjnym, a od 1834 r. mecenasem przy S¹dzie
Najwy¿szej Instancji i jednocze�nie plenipotentem prawnym miasta War-
szawy.Wcztery lata pó�niej zosta³ dodatkowo adwokatem konsystorskim
przy Konsystorzu GeneralnymWyznañ Ewangelickich na ca³e Królestwo.
Wraz z utworzeniem w 1842 r. Warszawskich Departamentów Rz¹dz¹ce-
go Senatu przeszed³ do prokuratury i otrzyma³ nominacjê na pomocnika
(zastêpcê � W.W.) naczelnego prokuratora przy IX (cywilnym) departa-
mencie, aw latach 1847-1863pe³ni³ funkcjê naczelnegoprokuratora24. Jako
jeden z najwy¿szych urzêdników s¹dowychKrólestwa by³Wo³owski uzna-
nym autorytetem prawniczym, potrafi¹cym ³¹czyæ dzia³alno�æ praktyczn¹
z twórczo�ci¹ naukow¹, zw³aszcza w dziedzinie orzecznictwa s¹dowego.
Na stanowisku prokuratora naczelnego ci¹gle podkre�la³, i¿ ustalaj¹ce siê
wówczas orzecznictwo Senatu, o którego warto�ci merytoryczne bardzo
dba³, winno znale�æ nale¿ne miejsce w systemie prawnym Królestwa.
UkoronowaniemkarieryWo³owskiegomia³o byæ powierzeniemu5 kwiet-
nia 1861 r. godno�ci dyrektora g³ównego. Jego protektorem okaza³ siê
margrabia Al. Wielopolski, któremu Wo³owski jeszcze jako obroñca pro-
wadzi³ procesy s¹dowe.Czynno�ciministerialne sprawowa³Wo³owskiprzez
cztery dni, tj. do 9kwietnia tego roku, a jegoodej�cie spowodowa³y krwawe
wypadkiwWarszawiewdniach7 i 8kwietnia. Poda³ siê dodymisji, bowiem
zaprotestowa³, bywydane post factum przepisy ustawy �o zbiegowiskach�
stosowano wobec uczestników zaj�æ, jak te¿ domaga³ siê urzêdowego
sporz¹dzenia aktówzgonupoleg³ych (jakwiadomo, czê�æ ofiar pochowano
w ukryciu w Cytadeli � W.W.). Czyn Wo³owskiego przyniós³ mu uznanie
polskiej opinii publicznej, a dla Rosjan by³ zdecydowanym zaskoczeniem.
Po tym zatargu dalsze losy Wo³owskiego potoczy³y siê tragicznie. Wróci³

24 Por. Themis Polska, t. 1, z. 3, Warszawa 1828, s. 279 (nominacja 22 I 1828 r. na
stanowisko adwokata przy s¹dzie apelacyjnym).Nowy Kalendarzyk... lata 1827-1830;Ka-
lendarzyk Polityczny... lata 1834-1849; RocznikUrzêdowyKrólestwa Polskiego, lata 1850-
1863.
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co prawda na swoje dawne stanowisko, w 1862 r. znalaz³ siê te¿ w komi-
tecie do przygotowania projektów reform s¹dowych i administracyjno-
skarbowych, a co najwa¿niejsze, by³ organizatorem i pierwszym dzieka-
nemWydzia³u Prawa i Administracji Szko³y G³ównej. Nie zd¹¿y³ jednak
rozpocz¹æwyk³adów.Wczerwcu 1863 r. zosta³ aresztowany pod zarzutem
pisania artyku³ówo tre�ci przeciwrz¹dowej i utrzymywania korespondencji
z bratem stryjecznym Ludwikiem, wspomnianym wy¿ej dzia³aczem emi-
gracji polskiej w Pary¿u. Ukazem z 4/16 czerwca 1863 r. zwolniono
Wo³owskiego z funkcji naczelnego prokuratora, a 10 lipca by³ ju¿wdrodze
do Rosji, zes³anyw trybie administracyjnym do Penzy. Zmar³ 31 pa�dzier-
nika 1864 r. w tragicznych okoliczno�ciach, w Narowczacie niedaleko
Penzy25.
Drugim ministrem sprawiedliwo�ci Królestwa by³ T. Wosiñski. Jego

droga do tego stanowiska by³a odmienna, bardziej urzêdnicza. Po aplikacji
przesz³o dwadzie�cia lat przepracowa³ w Prokuratorii Generalnej Króle-
stwa Polskiego (jako asesor, obroñca i w koñcu radca), a nastêpnie kolejne
dziesiêæ lat pozostawa³ radc¹ prawnym Banku Polskiego. W 1855 r. prze-
szed³ doKomisji Rz¹dowej Sprawiedliwo�ci, obejmuj¹cw niej kierownic-
two Wydzia³u Cywilnego, by w 1862 r. stan¹æ na czele ca³ej Komisji i
kierowaæ ni¹ a¿ do �mierci, tj. 4 IX 1872 r. W latach 50-tych bra³ czynny
udzia³wpracachprawodawczych, choæomniejszymznaczeniu.By³wspó³-
autoremprawaooczynszowaniu z urzêdu. Przezw³adze rosyjskie uwa¿any
by³ za cz³owieka o du¿ej znajomo�ci prawa i wzorowego urzêdnika, a co
najwa¿niejsze � lojalnego i wiernego monarchii. By³o to istotne wobec
nadci¹gaj¹cego powstania, a pó�niej przy zamierzanych przemianach w
ustroju s¹dów Królestwa. W 1864 r. wszed³ Wosiñski w sk³ad rosyjskiej
Komisji Prawniczej, jednak jego udzia³, podobnie jak i innych polskich
prawników, w prowadzonych pracach nad reform¹ s¹dow¹ by³ niewielki
� o ich przebiegu, stanowi¹cymkolejne ogniwo represji popowstaniowych,
decydowali sami Rosjanie26.

25 W.W i t k o w s k i, Komisja..., s. 46-47.
26 Tam¿e, s. 49-50. Warto jednak wspomnieæ, i¿ w m³odo�ci Wosiñski musia³ byæ

radyka³em, skoro by³ wtajemniczony i zna³ termin wybuchu powstania listopadowego � od
niego dowiedzia³ siê o nim Jan Nepomucen Janowski. Zob. jego Notatki autobiograficzne,
Wroc³aw 1950, s. 155-156.



194

Wojciech Witkowski

Trzecim, który osi¹gn¹³ godno�æ ministerialn¹, choæ nie w resorcie
sprawiedliwo�ci, by³ R. Hube. Nale¿a³ on niew¹tpliwie do najwybitniej-
szych absolwentów Wydzia³u Prawa, wyró¿nia³ siê wszechstronn¹ dzia-
³alno�ci¹ i zainteresowaniami.By³ przedewszystkimznakomitymuczonym
o bogatej twórczo�ci, zw³aszcza historyczno-prawnej i karnistycznej, jak
te¿wyk³adowc¹ dla studentów (patrz ni¿ej).W samymwymiarze sprawie-
dliwo�ci Hube w ci¹gu swego d³ugiego ¿ycia pracowa³ bardzo krótko: po
powstaniu listopadowym przez nieca³y rok by³ prokuratorem przy s¹dzie
kryminalnym warszawskim, a po roku 1861 zasiada³ w X Departamencie
(karnym) Warszawskiego Senatu (choæ tytularnie senatorem w Ogólnym
ZebraniuWarszawskichDepartamentówRz¹dz¹cegoSenatuby³ od1850 r.)
oraz w Radzie Stanu, gdzie przez pewien czas kierowa³ wydzia³em spor-
nym, a od 1863 r. (4 XII) do koñca przewodniczy³ tzw. Sk³adowi S¹dz¹-
cemu, rozstrzygaj¹cemu g³ównie spory w II instancji z zakresu s¹downic-
twa administracyjnego27. Ministrem pozostawa³ przez kilka miesiêcy, na
prze³omie lat 1861/1862, przewodnicz¹c Komisji Wyznañ Religijnych i
O�wiecenia Publicznego. W 1867 r., po zlikwidowaniu Rady Stanu, prze-
szed³ na emeryturê, zachowuj¹c tytu³ senatora i najwy¿sz¹ rangê rosyjsk¹
w hierarchii cywilnej �rzeczywistego tajnego radcy�. To, co go bli¿ej wi¹-
za³o z s¹downictwem Królestwa, to blisko 30-letnia dzia³alno�æ w Peters-
burgu przy pracach kodyfikacyjnych. Od 1833 r. by³ R. Hube cz³onkiem,
a od 1856 r. prezesem Komisji dla przygotowania nowych praw dla Kró-
lestwa Polskiego (dzia³aj¹cej do 1861 r.)28. Równolegle bra³ udzia³ w po-
czynaniach kodyfikacyjnych dla cesarstwa. Jego dzie³emby³ kodeks karny
dla Rosji z 1845 r., który w skróconej i przerobionej wersji wprowadzono
w dwa lata pó�niej w Królestwie. Prowadzi³ te¿ szerokie prace projekto-
dawcze w latach 40-tych i 50-tych w zakresie procedur s¹dowych i orga-
nizacji s¹downictwa, a tak¿e nowego ustawodawstwa cywilnegomaj¹cego
zast¹piæ Kodeks Napoleona. Projekty jego, czêsto opieraj¹ce siê na wzo-

27 Por. PSB, t. X..., s. 70-73 i podana tam literatura. Tak¿e W.W i t k o w s k i, S¹dow-
nictwo administracyjne w Ksiêstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1807-1867, War-
szawa 1984, s. 53.

28 Por. te¿W. S o b o c i ñ s k i, Z dziejów prac kodyfikacyjnych dla Królestwa Polskiego
i Rosji. Romuald Hube wobec kwestii ch³opskiej, [w:] Wiek XIX, Warszawa 1967, s. 175 i
nast.
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rach rosyjskich, nie wesz³yw ¿ycie, napotykaj¹c na ¿ywy opór prawników
warszawskich, zgrupowanychwspecjalnymkomitecie powo³anymdo roz-
patrywania propozycji petersburskich. Ci ostatni bronili tym samymnieza-
le¿no�ci prawno-s¹dowej Królestwa. W efekcie przynios³o to znaczn¹
niechêæ polskiej opinii publicznej wobec R.Hubego29.
Spo�ród pozosta³ych prawie wszyscy doszli do ró¿nych stanowisk w

najwy¿szych organach s¹dowych b¹d� s¹dowo-administracyjnych Króle-
stwa. Szybk¹ i b³yskotliw¹ karierê zrobi³ g³ównie Al. This, któr¹ zacz¹³
w 1823 r. od posady inkwirenta wwarszawskim s¹dzie policji poprawczej,
byw sze�æ lat pó�niej obj¹æ stanowisko radcy prawnegoKomisji Rz¹dowej
Przychodów i Skarbu. Zwi¹zany blisko zmin. Fr. Ks. Druckim-Lubeckim,
uwa¿any by³ ju¿ wówczas za bardzo dobrego znawcê zagadnieñ prawa
cywilnego i administracyjnego. Po powstaniu listopadowym znalaz³ siê w
Petersburgu, gdzie prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alno�æ naukow¹, publikuj¹c
na ³amach paryskich czasopism naukowych szereg prac z zakresu prawa
rosyjskiego30. W 1837 r. wszed³, obok Hubego, do wy¿ej wspomnianej
komisji kodyfikacyjnej dla Królestwa Polskiego. W piêæ lat pó�niej obj¹³
w Warszawie stanowisko naczelnego prokuratora IX Departamentu Rz¹-
dz¹cegoSenatu, aw1843 r. powo³ano go dodatkowowcharakterze sta³ego
cz³onka zasiadaj¹cego do Komisji Rz¹dowej Sprawiedliwo�ci. Jako pro-
kurator, obok g³êbokiej znajomo�ci prawa, odznacza³ siê du¿ym talentem
oratorskim.By³ te¿ zdecydowanymzwolennikiem jurysprudencji s¹dowej,
a tym samym �cis³ej interpretacji prawniczej i nadawaniu jednolitego cha-
rakteru orzecznictwu s¹dowemu; prekursoremnagruncie polskimpogl¹du,
i¿wyk³adnia prawa �objawiaj¹ca siêwwyrokach� i komentarz kodeksowy
przes¹dzaj¹ o warto�ci obowi¹zuj¹cego prawa i weryfikuj¹ jego przydat-
no�æ spo³eczn¹31. Jednocze�nie bra³ ¿ywy udzia³ w pracach kodyfikacyj-
nych w dziedzinie prawa cywilnego, tym razem oceniaj¹c z pozycji wy¿ej
wspomnianego komitetu warszawskiego projekty przychodz¹ce z Peters-

29 Te n ¿ e, Rozwój ustawodawstwa cywilnego w Królestwie Polskim i Rosji do rosyj-
skiej reformy s¹dowej (zarys historyczno-porównawczy), Annales UMCS, sec. G, vol. XII
1965, s. 147 i nast.

30 W.Wi t k o w s k i, Aleksander This..., op. cit., s. 225-230.
31 Por. t e n ¿ e,Dyskusja o jurysprudencji w�ród prawnikówKrólestwa Polskiego, [w:]

Prawo wczoraj i dzi�. Studia dedykowane prof. K Sójce-Zieliñskiej, Warszawa 2000, s.
383-395. W polemice naukowej na ten temat obok Thisa wziêli udzia³ A. Heylman i R.
Hube.
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burga.Niestety, szybkopostêpuj¹cachorobap³ucspowodowa³a rych³¹ �mieræ
7 kwietnia 1846 r. i tym samym przerwa³a dalsz¹ karierê.
W najwy¿szym s¹dzie, a wiêc wWarszawskich Departamentach Rz¹-

dz¹cego Senatu znale�li siê i inni, choæ weszli tam ró¿nymi drogami.
Stosunkowo powoli, lecz stale awanse w s³u¿bie s¹dowej otrzymywa³ Fr.
Maciejowski. Po aplikacji w Radomiu (1824-1826) i asesurze do 1830 r.
w Sandomierzu pe³ni³ ró¿ne funkcje s¹dowe w Opatowie, Rawie, P³ocku
i Kielcach, bêd¹c tam w 1839 r. sêdzi¹ trybuna³u cywilnego. Od 1840 r.
ju¿ wWarszawie, kolejno by³ sêdzi¹ s¹du kryminalnego, trybuna³u cywil-
nego, a w 1854 r. sêdzi¹ apelacyjnym. Do XDepartamentu Senatu wszed³
w 1860 r., a godno�æ cz³onka Senatu otrzyma³ w piêæ lat pó�niej.Wkrótce
potem, bo w 1868 r., odszed³ na w³asne ¿¹danie na emeryturê32. Podobnie,
choæ nieco krócej, przez s¹dy prowincjonalne przechodzi³W. Dutkiewicz.
Przez dziesiêæ lat (1815-1835) by³ pisarzem i asesoremnajpierw s¹dupolicji
poprawczejwBia³ej Podlaskiej, a potemsuwalskiego trybuna³u cywilnego.
Karierê warszawsk¹ zacz¹³ te¿ od stanowiska pisarza w trybunale cywil-
nym i IX departamencie, by w latach 1843-1858 pe³niæ ju¿ eksponowan¹
funkcjê pomocnika naczelnego prokuratora tego¿ departamentu (awiêcAl.
Thisa i nastêpnie J.K. Wo³owskiego). Od roku 1858 zasiada³ jako sêdzia
IX departamentu, a w latach 1861-1867 by³ przewodnicz¹cym wydzia³u
prawodawczego Rady Stanu i jako jej sta³y cz³onek orzeka³ w Sk³adzie
S¹dz¹cym. Na emeryturê przeszed³ w 1867 roku. W okresie 1847-1858
Dutkiewicz bra³ te¿ czynny udzia³ w warszawskich pracach kodyfikacyj-
nych, pracuj¹c nad IV ksiêg¹ projektu kodeksu cywilnego (o zobowi¹za-
niach), skutecznie wykazuj¹c niemo¿no�æ pogodzenia prawa francuskiego
z rosyjskim33. Bardzo krótko � po studiach warszawskich, zagranicznych
i aplikacji � pracowa³ poza Warszaw¹ C. Zaborowski. Przez nieca³y rok
by³ asesorem s¹du kryminalnegowP³ocku, a stamt¹d (w 1825 r.) przeniós³
siê doAudytoriatuGeneralnegoKomisjiRz¹dowejWojny, by z pocz¹tkiem
lat 30-tych zostaæ radc¹ prawnym Banku Polskiego. Po upadku powstania
listopadowego, jako wspó³pracownik Hubego zosta³ powo³any do peters-
burskiej komisji kodyfikacyjnej dla Królestwa, w której zasiada³ do 1856

32 Por. wy¿ej p. 3. Tak¿e R. G e r b e r, op. cit., s. 134.
33 Por. wy¿ej p. 2. Tak¿e R. G e r b e r, op. cit., s. 45-46; S. S z e r,Walenty Dutkiewicz

jako cywilista, [w:] Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego 1964, t. V, z. 2, s. 75-76.
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roku. Po powrocie do Królestwa wszed³ do IX Departamentu Senatu jako
sêdzia i senator. Pe³ni³ nastêpnie obowi¹zki prezesa Heroldii Królestwa
(1859 r.), a po odnowieniu Rady Stanu znalaz³ siê w jej gronie, przewod-
nicz¹c w latach 1862-1863 wydzia³om spornemu oraz pró�b i za¿aleñ, jak
te¿ orzekaj¹c, a¿ do �mierci, w Sk³adzie S¹dz¹cym w sprawach admini-
stracyjnych34. Z kolei A. Szateñski zawód prawniczy zacz¹³ wykonywaæ
stosunkowo pó�no, bo dopiero po trzydziestym roku ¿ycia, bêd¹c w latach
1833-1842 radc¹ prawnym Banku Polskiego. Potem krótko pracowa³ w
ProkuratoriiGeneralnej i by³ dyrektoremkancelariiKomisjiRz¹dowejSpra-
wiedliwo�ci. Od roku 1844 do 1859 sprawowa³ funkcjê referenta w Ogól-
nymZebraniuWarszawskichDepartamentówRz¹dz¹cegoSenatu.Od roku
nastêpnego zosta³ cz³onkiem Senatu i sêdzi¹ IX departamentu, w którym
orzeka³ do 1871 r., maj¹c �prawo przewodniczenia� w II wydziale s¹du35.
Do godno�ci cz³onka Senatu doszed³ te¿ w 1858 r. wybitny pisarz-prawnik
A. Heylman. Jego kariera zawodowa pocz¹tkowo wi¹za³a siê z prac¹ w
Komisji Rz¹dowej Sprawiedliwo�ci, gdzie dos³u¿y³ siê stanowiska szefa
biura (w 1827 r.). Z pocz¹tkiem 1830 r. uzyska³ nominacjê na podprokura-
tora przy s¹dzie apelacyjnym, któr¹ to funkcjê pe³ni³ do 1837 r. (³¹cznie z
okresem powstania listopadowego). Od tego¿ roku zosta³ sêdzi¹ apelacyj-
nym, a w 1855 r. wiceprezesem s¹du apelacyjnego. W 1861 r. wszed³ do
Rady Stanu Królestwa, w której do emerytury (w 1867 r.) pracowa³ w
wydzia³ach spornym oraz pró�b i za¿aleñ36.
Z pozosta³ych trzech osób J. Szymanowski prawie ca³e ¿ycie zawodowe

spêdzi³ w prokuraturze. Zacz¹³ co prawda w 1829 r. od pracy w Komisji
Województwa Mazowieckiego, a w latach 1832-1936 by³ asesorem w
warszawskich s¹dachpolicji poprawczej i kryminalnym.Potem jednakprzez
26 lat sprawowa³ kolejno funkcjê podprokuratora trybuna³u cywilnego w
Warszawie, podprokuratora s¹du apelacyjnego i przez 12 lat (do 1861 r.)
pomocnika naczelnego prokuratora IX departamentu J.K. Wo³owskiego.

34 Por. wy¿ej p. 4. Tak¿e W.Wi t k o w s k i, S¹downictwo..., s. 53. By³ uwa¿any za
dobrego znawcê praw zachodnioeuropejskich. Por. W. S o b o c i ñ s k i, Rozwój..., s.144.

35 Por. wy¿ej p. 7. Tak¿eRocznikUrzêdowyKrólestwa Polskiego, lata 1850-1866. Bra³
równie¿ udzia³ w pracach kodyfikacyjnychw ramachKomitetuWarszawskiego lat 40-tych
XIX w.

36 Por. wy¿ej p. 1.
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Ukoronowaniem jego drogi zawodowej by³o powo³anie go do Rady Stanu
Królestwa w maju 1862 r., gdzie pozostawa³, pracuj¹c w wydzia³ach pra-
wodawczym i spornym do �mierci 31 stycznia 1864 roku37.
St. Siekaczyñski dzia³alno�æ zawodow¹ rozpocz¹³ w Prokuratorii Ge-

neralnej Królestwa jako aplikant, a od 1825 r. � asesor.W dwa lata pó�niej
przeniós³ siê doKomisjiRz¹dowejPrzychodów iSkarbu,wktórej od1830 r.
pe³ni³ funkcjê naczelnika sekcji prawnej. Pozostawa³ na tej posadzie przez
13 lat, z tym ¿e od 1837 r. dzieli³ j¹ z obowi¹zkami radcy Prokuratorii. Od
1843 r. przeszed³ doOgólnegoZebraniaWarszawskichDepartamentów na
stanowisko referenta, pozostaj¹c jednak w Komisji Przychodów i Skarbu,
gdzie uzyska³ nawet status �nadzwyczajnego cz³onka z prawemzasiadania
wniej z g³osemstanowczym�.Uwieñczeniem jegokariery urzêdniczej by³o
przej�cie z pocz¹tkiem 1851 r. do Komisji Rz¹dowej Sprawiedliwo�ci, w
której obj¹³ stanowisko dyrektoraWydzia³u Cywilnego, po³¹czone ze sta-
³ym cz³onkostwem w Komisji. Zyska³ sobie opiniê specjalisty w zakresie
zagadnieñ skarbowych i cywilistycznych38. Zupe³nie inna by³a droga praw-
nicza J.Ch. S³awianowskiego. Zacz¹³ j¹ w 1833 r. w Trybunale Cywilnym
I instancjiwojewództwamazowieckiego na stanowisku asesora.Wpiêæ lat
pó�niej zosta³ w nim sêdzi¹, a w 1848 r. znalaz³ siê w sk³adzie sêdziów
s¹du apelacyjnego i w tym¿e s¹dzie orzeka³ a¿ do �mierci w 1867 roku.
Uwa¿any by³ powszechnie za prawego i sumiennego sêdziego, znawcê
cywilistyki, a szczególnie prawa zobowi¹zañ i handlowego39.
Reasumuj¹c, mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, i¿ ka¿dy z nich doszed³

do wysokich stanowisk w wymiarze sprawiedliwo�ci. Wszyscy w dzia³al-
no�ci zawodowej uwa¿ani byli za dobrych prawników, niektórzy wrêcz za
wybitnych, a to, ¿e orzecznictwo s¹dowe (g³ównie cywilne i administra-
cyjne) lat 1842-1867 osi¹gnê³o wysoki poziom merytoryczny, pozosta³o
zas³ug¹ wielu z nich40.Wystarczy wspomnieæ przedstawiane przez proku-

37 Por. wy¿ej p. 12. Tak¿e Rocznik Urzêdowy Królestwa Polskiego, lata 1850-1863.
38 Por. wy¿ej p. 6. Siekaczyñski równie¿ uczestniczy³ w latach 40-tych w pracach ko-

dyfikacyjnychKomitetuWarszawskiego.
39 Por. wy¿ej p. 11. Tak¿e S³awianowski by³ uczestnikiem powy¿szych prac kodyfika-

cyjnych.
40 Por. A. S ³ o m i ñ s k i, My�l prawnicza z dziedziny prawa cywilnego w by³ym Kró-

lestwie Kongresowym, Warszawa 1923, s.13-15; W.W i t k o w s k i, Dyskusja..., s. 393-
395.
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ratorów naczelnych IX departamentu w dorocznych sprawozdaniach tzw.
�Spostrze¿enia prawodawczo-organiczne�, jak te¿ publikowane �G³osy na-
czelnego prokuratora�, które by³y w istocie naukowymi opracowaniami
licznych kwestii prawa materialnego i procesowego wynikaj¹cych z prak-
tyki s¹dowej. £¹cznie Al. This i J.K. Wo³owski z³o¿yli w³adzom ustawo-
dawczym kilkadziesi¹t postulatów zmian w prawodawstwie Królestwa,
czêsto szybko i energicznie reaguj¹c na u³omno�ci funkcjonuj¹cego usta-
wodawstwa, a przy tym broni¹c francusko-polskiego systemu prawnego
przed coraz silniejszymi tendencjami rusyfikacyjnymi. Czê�æ z nich zna-
laz³a odbicie w aktach prawnych Królestwa, a liczne pozosta³y w utrwa-
laj¹cej siê jurysprudencji s¹dowej b¹d� wesz³y do literatury prawniczej41.

3. Przejd�my teraz do syntetycznego przedstawienia poczynañ nauko-
wych i dydaktycznych ca³ej grupy.Wszyscy, poza T.Wosiñskim, w wiêk-
szym lub mniejszym stopniu uprawiali twórczo�æ naukow¹ w dziedzinie
prawa b¹d� nauczali m³odzie¿. Zacznijmy od tej ostatniej kwestii, wska-
zuj¹c na te postacie, które zrobi³y karierê uniwersyteck¹. Ich dzia³alno�æ
dydaktyczna, obok praktyki zawodowej, w znacznym stopniu odbija³a siê
wprowadzonych badaniach naukowych. Pierwszym i jedynym, który osi¹-
gn¹³ stanowisko profesora swojej uczelni, czyli Uniwersytetu Warszaw-
skiego, by³ R. Hube. Ju¿ w 1825 r., po studiach zagranicznych, obj¹³
stanowisko wyk³adowcy (magister legens) z obowi¹zkiem nauczania hi-
storii prawa. W cztery lata pó�niej, po uzyskaniu stopnia doktora praw na
podstawie rozprawy o kradzie¿y w prawie rzymskim, zosta³ mianowany
profesorem prawa karnego i prawa kanonicznego, które wyk³ada³ do za-
mkniêcia uczelni w 1832 roku. Hube tak¿e w Petersburgu prowadzi³ dzia-
³alno�æ dydaktyczn¹. Mianowicie w latach 1841-1845 na tamtejszym
uniwersyteciewyk³ada³ historiê prawapolskiego, prawokarne i administra-
cyjneKrólestwaPolskiego dla studentów-Polaków, którzy od 1840 r.mogli
studiowaæ (tak¿e i w Moskwie) obok prawa rosyjskiego równie¿ prawo

41 Por. W.W i t k o w s k i, Postulaty ustawodawcze naczelnych prokuratorów IX De-
partamentu Rz¹dz¹cego Senatu Królestwa Polskiego (1842-1871), [w:] Ustrój i prawo w
Polsce i Europie �rodkowej w czasach nowo¿ytnych i najnowszych. Ksiêga pami¹tkowa
dedykowana prof. S. Grodziskiemu, Kraków (w druku).
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obowi¹zuj¹cewKrólestwie42. Od razu dodajmy, i¿ drug¹ katedr¹wPeters-
burgu � prawa cywilnegoKrólestwa Polskiego � przez lat dziewiêæ (1841-
1850) kierowa³ C. Zaborowski43.
Czterech z nich, tj. Wo³owski, Dutkiewicz, Maciejowski i Szymanow-

ski, zosta³o powo³anychna stanowiska profesorskiewwarszawskiej Szkole
G³ównej. Pierwszy, jak ju¿ wspominano, tworzy³ Wydzia³ Prawa i Admi-
nistracji i by³ jego dziekanem od wrze�nia 1862 r. do maja 1863 r., ale ze
wzglêdu na dramatyczne losy osobistewyk³adów z kodeksu cywilnego nie
podj¹³. Po nim funkcjê dziekana w latach 1863-1867 sprawowa³ W. Dut-
kiewicz, który te¿ by³ profesorem prawa cywilnego (wyk³ada³ prawo rze-
czowe i zobowi¹zañ) i dawnego prawa polskiego. Z kolei Fr. Maciejow-
skiemupowierzonowyk³ady z prawa rzymskiego, które prowadzi³ do 1868
roku. Janowi Szymanowskiemumiano powierzyæ profesurê z zakresu pra-
wahandlowego i postêpowania cywilnego.Niestety, choroba i rych³a �mieræ
spowodowa³y, i¿ nie zacz¹³ on zajêæ akademickich44.
W zakresie twórczo�ci naukowej czy te¿ naukowo-dydaktycznej nie-

w¹tpliwie na plan pierwszy wysuwa siê pisarstwo Hubego, Heylmana i
Thisa. Cechowa³a je przede wszystkim wszechstronno�æ siêgaj¹ca do ró¿-
nych dzia³ów prawa, jak te¿ czêste ujmowanie zagadnieñ z filozoficzno-
teoretycznego punktuwidzenia.Niemo¿na ich jednak jednoznacznie uto¿-
samiaæ z konkretnymi szko³ami prawno-filozoficznymi czy te¿ pogl¹dami,
bowiem przy tak bogatej tematyce zainteresowañ charakteryzowali siê
stosowaniem ró¿nych podej�æmetodycznych, choæ z pewno�ci¹ u ka¿dego
znichmo¿naby³owyró¿niæ dominuj¹c¹postawêbadawcz¹. Siêgaj¹c czêsto
i obficie do europejskiej my�li prawniczej tego czasu, potrafili wytworzyæ
w³asne postawy badawcze, a ka¿dy z nich zostawi³ wyra�ny i swoisty �lad

42 W. S o b o c i ñ s k i, Wydzia³ Prawa..., s. 91 i nast.; J. B a r d a c h, Nauka historii
pañstwa i prawa w Królestwie Polskim doby Szko³y G³ównej, [w:] Roczniki Uniwersytetu
Warszawskiego, t. V/2,1964, s. 109-119, gdzie wyja�nia te¿ przyczyny, dla których ten
znakomity uczony nie zosta³ dopuszczony do pracy naukowo-dydaktycznejwSzkoleG³ów-
nej. Por. J. K o d r ê b s k i, Prawo rzymskie w Polsce XIX w., £ód� 1990, s. 67-68 i nast.

43 W. S o b o c i ñ s k i, Wydzia³ Prawa..., s. 111.
44 O ich sylwetkach por. S. B o r o w s k i, Szko³a G³ówna..., s. 5-6, 48-51, 66-69, 72-

74, 93-94, 96-97, jak te¿ literatura cyt. w p. 42. Zarówno Dutkiewicz, jak i Maciejowski
mieli zajêcia na tzw. kursach prawnych istniej¹cych przy gimnazjum gubernialnym w
Warszawie w latach 1840-1846, a ten ostatni uczy³ te¿ prawa w Instytucie Szlacheckim
(1848-1857) i gimnazjum warszawskim (1858-1861).
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wnauce prawa polskiego. £¹czy³a ich, pozawysokimpoziomemwarsztatu
naukowego, znakomita znajomo�æ prawa obowi¹zuj¹cego, umiejêtno�æ
spojrzenia z perspektywy historycznej i chêtne stosowanie metody porów-
nawczej45. Jak ju¿ wspomniano, najwybitniejszym i najbardziej znanymw
nauce europejskiej by³ R. Hube.Wiele miejsca w swej dzia³alno�ci nauko-
wej po�wiêci³ badaniom nad dawnym prawem polskim i innymi prawami
s³owiañskimi; drugi nurt jego zainteresowañ to studia prawnokarne zarów-
no wspó³czesne, jak i historyczne. Najlepiej znaj¹cy dzisiaj twórczo�æ R.
Hubego � J. Bardach iW. Sobociñski lokuj¹ go generalniew obozie szko³y
historycznej, ale zwracaj¹ uwagê na jego odmienno�æwpodej�ciu dowielu
zagadnieñ. J. Bardach podkre�la, i¿ Hube reprezentowa³metodê historycz-
no-krytyczn¹ nie wykraczaj¹c¹ �na ogó³ poza krytykê i egzegezê �ród³a,
a ostro¿no�æ i wrêcz niechêæ do uogólnieñ sz³a [...] w parze ze znajomo�ci¹
�róde³ i szeroko�ci¹ horyzontówbadawczychwykraczaj¹cych daleko poza
historiê prawa ojczystego�46. W. Sobociñski zaznacza³ te¿, i¿ w dyskusji
naukowej schy³ku lat 20-tych XIX wieku, gdy Hube na ³amach Themis
Polskiej wystêpowa³ ze swoimi tezami, to opowiedzia³ siê za utworzeniem
narodowego prawodawstwa cywilnego w miejsce Kodeksu Napoleona, a
tym samym zaj¹³ przeciwne stanowisko wobec niemieckiej historycznej
szko³y prawa i ¿ywio³owemu kszta³towaniu siê norm na drodze zwycza-
jowej � uznaj¹c ustawê za najdoskonalsz¹ formê tworzenia prawa47.Mo¿na
te¿ dodaæ, i¿ w swoich pracach Hube po�wiêca³ du¿o uwagi prawu rzym-

45 Swoje pogl¹dy wyrazili najwcze�niej na ³amach o�miu tomówwarszawskiej Themis
Polskiej (w latach 1828-1832), pierwszego istotnego czasopismapo�wiêconego prawu, które
zreszt¹, obokWo³owskiego i Zaborowskiego, wspó³tworzyli.

46 J. B a r d a c h, Nauka..., s. 109. A. Ve t u l a n i ju¿ przesz³o 50 lat temu pisa³, i¿
�Hube przedstawia³ typ nowoczesnego uczonego, który z uwag¹ �ledz¹c zagraniczne pr¹dy
naukowe, zajmuje wobec nich samodzielne stanowisko i pod ich wp³ywem kszta³ci w³asn¹
tematykê badañ i w³asn¹ metodê naukow¹�:Dzieje historii prawa w Polsce, Kraków 1948,
s. 18-19.

47 W. S o b o c i ñ s k i, Wydzia³ Prawa..., s. 91-92. Hube nie akceptowa³ te¿ do koñca
postawy jurysprudencji francuskiej, rozwijaj¹cej siê podwp³ywem tzw. szko³y egzegezy, tj.
kierunku, który naukê prawa (³¹cznie z dyscyplinami historyczno-prawnymi) podporz¹dko-
wywa³ potrzebomwymiaru sprawiedliwo�ci. Uwa¿a³, ¿e studia nad histori¹ prawa powinny
zwracaæ uwagê na jej zwi¹zek z praktyk¹ s¹dow¹, ale te¿ i�æwparze z filozofi¹ prawa, której
celem jest poznanie tego �co jest bezwzglêdnie sta³ym, niewzruszonym, jedynie prawdzi-
wym w stosunkach prawnych�. Por. Historia nauki polskiej, t. 3, Wroc³aw 1977, s. 805.
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skiemu,wskazuj¹c nakonieczno�æ pokazywania jegohistorycznychpowi¹-
zañ ze zmianami spo³ecznymi, przez co te¿ odró¿nia³ siê odwspó³czesnych
mu romanistów niemieckich48. Studia Hubego, g³ównie karnistyczne, na-
wi¹zywa³ydo racjonalistycznejmy�li prawnejHegla (i jegouczniaE.Gansa),
przede wszystkim w konstrukcji kary bêd¹cej �przymusem odwzajemnia-
j¹cym, czyli odwetem u¿ytym przez spo³eczeñstwo dla przywrócenia nad-
werê¿onej przezwystêpek powagi praw�49.W1830 r.Hubewyda³ drukiem
Ogólne zasady prawa karnego, bêd¹ce pierwszym polskim systematycz-
nym wyk³adem czê�ci ogólnej prawa karnego.
A. Heylman tak¿e uwa¿a³ siê za zwolennika szko³y historycznej w

nauce prawa50. Poniewa¿ jednak w jego obszernej i wielokierunkowej
dzia³alno�ci naukowej dominowa³y studia po�wiêcone organizacji s¹dowej
i obowi¹zuj¹cemu ustawodawstwu cywilnemu Królestwa, musia³ czêsto
pos³ugiwaæ siê metod¹ egzegezy tekstów i siêgaæ do wspó³czesnej mu li-
teratury, szczególnie francuskiej. Wówczas stawa³ na pozycjach dogma-
tycznych, którym podporz¹dkowywa³ zagadnienia historyczno-filozoficz-
ne. Zdrugiej stronynie potrafi³ utrzymywaæ siêw ryzach �cis³ej interpretacji
prawniczej, zgodnej z liter¹ prawa, zw³aszcza gdy zajmowa³ siê aktualny-
mi kwestiami spo³eczno-gospodarczymi kraju51. Potrafi³ np. w latach 40-
tych zaciekle zwalczaæ z punktu widzenia szko³y historycznej powstaj¹ce
wówczas pojêcie �jurysprudencji s¹dowej� (w polemice z Thisem i Hu-
bem), by pó�niej przyznawaæ istotne znaczenie orzecznictwu s¹dowemu52.
Zalet¹ jego prac by³o obszerne nawi¹zywanie do praktyki s¹dowej iw³asnej

Postaæ i twórczo�æR.Hubego ci¹gle czekaj¹ namonograficzne opracowanie. Z jednej strony
by³ to wybitny uczony, ale z drugiej jego postawa pozanaukowa ³¹czy³a siê z �serwilizmem
carskiego dygnitarza�, jak twierdzi J. B a r d a c h, czy te¿, jak ³agodniej ocenia toW. Sobo-
ciñski: �by³o tudu¿okosmopolityzmu,by³niew¹tpliwyoportunizmpolityczny, aleniewyparcie
siê wiary naukowej ani zdrada Ojczyzny�.

48 J. K o d r ê b s k i, op. cit., s. 101.
49 I. A n d r e j e w, Z. Z d r ó j k o w s k i,Nauka prawa karnegow �rodowiskuwarszaw-

skim w dobie Szko³y G³ównej, [w:] Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego, t. V/2,1964, s.
93-99.

50 W. P r o k o p o w i c z, Nekrolog Augusta Karola Heylmana, [w:] Przegl¹d S¹dowy,
t. XVII, Warszawa 1872, s. 183 i nast., gdzie autor zaznacza niekonsekwencjê Heylmana
w ocenie niemieckiej szko³y historycznej i �prawnictwa francuskiego�.

51 Por. W. S o b o c i ñ s k i, Wydzia³ Prawa..., s. 119-120.
52 W. P r o k o p o w i c z, op. cit., s. 189-190 iW.Wi t k o w s k i, Dyskusja o juryspru-

dencji..., s. 389-390.
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prokuratorskiej, jak te¿ korzystanie z materia³ów archiwalnych. Widaæ to
wyra�nie w jego dwóch wa¿nych i w³a�ciwie dot¹d jedynych opracowa-
niach ustroju s¹dówKrólestwa Polskiego pierwszej po³. XIXw. (Os¹dow-
nictwie w Królestwie Polskim, 1834 r. iHistoria organizacji s¹downictwa
w Królestwie Polskim, t. 1,1861 r.), a tak¿e innych z dziedziny ustroju
(choæby oRadzie Stanu) i prawa s¹dowego.W sumie niezbyt konsekwent-
napostawametodologiczna, prowadz¹cadoodosobnionychpogl¹dów,przy-
nios³a mu miano �poety-prawnika� i czêsto nara¿a³a na oceny krytyczne.
Jak zauwa¿y³ W. Sobociñski, pogl¹dy prawnicze Heylmana wynika³y z
jego postawy spo³ecznej i koncepcji filozoficznych, które �polega³y na ide-
alistycznympojêciubezwzglêdnej sprawiedliwo�ci nale¿¹cej przedewszyst-
kim do zakresu woli, a nie samej tylko wiedzy ludzkiej�53. Niemniej studia
Heylmana, podejmowanew ró¿nychkwestiach prawniczych, co czêstowy-
nika³o z jegopolemicznegocharakteru, ale i gruntownejwiedzy, by³y zawsze
rzetelne faktograficznie imia³y donios³o�æ praktyczn¹, zw³aszcza ¿e by³ on
zdecydowanymzwolennikiemzachowaniawKrólestwie francuskiegoprawa
cywilnego. W okresie miêdzypowstaniowym Heylman by³ najbardziej
czynnym z polskich pisarzy-prawników, a w 1848 r. w uznaniu osi¹gniêæ
zosta³ honorowym doktorem obojga praw na Uniwersytecie Krakowskim.
Jego niew¹tpliw¹ zas³ug¹ pozosta³o te¿ zajêcie siê w cyklu rozpraw z lat
60 i 70-tych zaniedbanymi dot¹d dziedzinami prawa pañstwowego i admi-
nistracyjnego (�organicznego�) i postulowanie g³êbszychbadañnaukowych
w tym zakresie54.
Natomiast u trzeciego z nich, Al. Thisa, dominowa³a postawa dogma-

tyczna. By³ on zreszt¹ ju¿ za ¿ycia powszechnie uwa¿any za najlepiej
zapowiadaj¹cego siê przedstawiciela dogmatycznej nauki prawa w Polsce
i tylko przedwczesna �mieræ przerwa³a jego karierê. Twórczo�æ Thisa by³a

53Wydzia³ Prawa..., s. 141. Heylman postulowa³, by nauka prawa obok zadañ poznaw-
czych spe³nia³a tak¿e cele wychowawcze, wyrabiaj¹c w pierwszym rzêdzie u prawników
�wolê sprawiedliwo�ci�, konieczn¹ dla nale¿ytego rozwoju prawa. Tak¿e w zakresie klasy-
fikacji prawa odbiega³ Heylman od zasad szko³y historycznej, odró¿niaj¹c prawo stanowio-
ne (�organizm ¿ywy z przesz³o�ci pochodz¹cy�) od prawa naturalnego (tworzonego przez
rozum ludzki) i prawa bo¿ego (ustanowione przez Boga prawo idealne). Por. Filozofia w
Polsce. S³ownik pisarzy, Wroc³aw 1971, s. 118-119 (autor has³a H.Wa � k i e w i c z).

54 Zamie�ci³ je w Zbiorze rozpraw jurysprudencyjnych, Warszawa 1865 (poszyt I) i
Warszawa 1871.
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obfita, ró¿norodna i na wysokim poziomie. Opublikowa³ ³¹cznie blisko
piêædziesi¹t pozycji, co przy licznych obowi¹zkach zawodowych i ci¹g³ych
k³opotach zdrowotnych by³o ilo�ci¹ znacz¹c¹. W jego pisarstwie nauko-
wymwyra�nie wyró¿niaj¹ siê dwa okresy. Pierwszy, który mo¿na nazwaæ
warszawskim, gdy opublikowa³ na ³amach Themis Polskiej szereg artyku-
³ów z materialnego prawa cywilnego, handlowego, karnego i procedury
cywilnej, analitycznych i dogmatycznych, gdziewoparciuoegzegezê tekstu
popart¹ doskona³¹ znajomo�ci¹ literatury, zw³aszcza francuskiej, przepro-
wadza³ szczegó³owe rozwa¿ania prawne wyp³ywaj¹ce na ogó³ z praktyki
s¹dowej. Jednak iwtedy potrafi³ spojrzeæ na problemydogmatyczno-praw-
ne w p³aszczy�nie historycznej, np. w artykule po�wiêconym prawu spad-
kowemu, gdzie na kanwie rozstrzyganej sprawy przeprowadzi³ wywód od
praw feudalnych po wspó³czesne55. Okres drugi, po roku 1831 (petersbur-
sko-paryski), to czas, kiedy This zaj¹³ siê powstaj¹cym wówczas nowym
ustawodawstwem rosyjskim. Mianowicie, na ³amach dwóch czasopism
paryskich:Revue étrangeré et française,wydawanego przezM.Foelixa (od
1844 r. nosz¹cego nazwê Revue de droit française et étranger) i Revue de
legislation et de jurisprudence, którego wydawc¹ by³ L. Wo³owski, This
opublikowa³ szereg rozpraw po�wiêconych prawu Rosji, staj¹c siê w ten
sposób na gruncie europejskimwybitnym jego znawc¹. Zgodnie z przyjêt¹
metod¹, This przedstawia³ historyczne pod³o¿e Svodu Zakonov b¹d� in-
nych dziedzin ustawodawstwa rosyjskiego, nastêpnie prezentowa³ tre�æ i
dokonywa³ krytyki analityczno-dogmatycznej56. Oprócz tych dwóch g³ów-
nych nurtów Thisa interesowa³y kwestie teoretyczno-prawne i w tym za-
kresie pozostawi³ te¿ interesuj¹cy dorobek. On sam przedstawia³ siê jako
generalny przeciwnik szko³y historycznej (wydaj¹cej antykwarystów) i jed-
nocze�nie filozofii zmierzaj¹cej do idealnych, ale utopijnych kodyfikacji
prawno-naturalnych.Natomiast pozostawa³ zwolennikiem, jak siê okre�la³,
�szko³y pragmatycznej� id¹cej �rodkiem pomiêdzy historyzmem a speku-
lacjami kodeksowymi, przynosz¹cejw rezultacie zbiory praw i kodyfikacje
odpowiedniewdanymmomencie rozwoju pañstwa, choæ ze �wiadomo�ci¹
konieczno�ci ich szybkich przemian. Niew¹tpliwie This pozostawa³ pod

55 Czy axioma �succesio descendit non ascendit� mo¿e byæ do spadków bocznych
przystosowana, Themis Polska, t. 5, Warszawa 1829, s. 16-30.

56 W.W i t k o w s k i, Aleksander This..., s. 225-230.
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wyra�nym wp³ywem francuskiej my�li prawniczej, a tak¿e filozofii Johna
Austina, z którym zreszt¹, przebywaj¹c czêsto w Pary¿u, móg³ siê w 1844
r. zetkn¹æ osobi�cie.Thisowi przedewszystkimodpowiada³yAustinowskie
koncepcje u¿yteczno�ci prawa i relacji miêdzy prawem sêdziowskim i
kodeksowym. Tak jak Austin, This na plan pierwszy wysuwa³ kodeks �
u¿yteczny dla ogó³u, kompletny i zwarty, ale otwarty, zrozumia³y dla ludzi
i wygodny dla prawników. Tam natomiast, gdzie ustawodawca nie dorós³
do swej roli, sêdziowie mieli dostarczaæ bod�ców do nowych rozwi¹zañ.
W ten te¿ sposób This by³ na gruncie polskim prekursorem pogl¹dów
wyrastaj¹cych z francuskiej jurisprudence des arrets (jurysprudencji wy-
roków wed³ug ówczesnych t³umaczeñ � W.W.), wysuwaj¹c bowiem na
planpierwszypotrzebypraktykiwymiarusprawiedliwo�ci,widzia³wwyroku
s¹dowym i regu³ê interpretowania prawa, i kierunek jego dalszego rozwo-
ju57.
Bezpo�rednio powy¿ejwymienionych nale¿a³oby ulokowaæ twórczo�æ

W. Dutkiewicza i Fr. Maciejowskiego. Ich dorobek, aczkolwiek liczbowo
mniejszy, te¿ charakteryzowa³ siê ró¿norodno�ci¹ i pog³êbionym podej-
�ciem do tematu. W obszarze zainteresowañ naukowych Dutkiewicza na
pierwszy plan wysuwa³o siê prawo cywilne Królestwa, a drug¹ dziedzin¹
by³a historia prawa polskiego. W obu dyscyplinach by³ zdecydowanym
zwolennikiemmetody dogmatycznej i osi¹gn¹³ szczyty w jej stosowaniu.
Opowiada³ siê jednocze�nie za funkcjonowaniem w Polsce Kodeksu Na-
poleona, co bardzo podkre�la³wwyk³adachdla studentówSzko³yG³ównej.
Jako cywilista, oprócz paru drobnych prac, pozosta³ autorem fundamental-
nego dzie³a Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim, wydanego w War-
szawie w 1850 r., a po raz drugi, wytrzymuj¹c próbê czasu, w 1936 roku.
By³a to rozprawa o charakterze dogmatycznym i komentatorskim, bardzo
przydatna praktyce s¹dowej, przez co tak d³ugo nie traci³a na aktualno�ci,
choæ pozbawiona szerszego ujêcia problemowego na tle ówczesnej litera-
tury polskiej i zagranicznej58.Wsposób statyczny i dogmatyczny zajmowa³
siê równie¿ Dutkiewicz histori¹ polskiego prawa s¹dowego, co g³ównie

57 Te n ¿ e, Dyskusja o jurysprudencji, s. 384-389. Por. te¿. K. O p a ³ e k, Filozofia
prawa � jurysprudencja analityczna � teoria prawa, Pañstwo i Prawo 1961, nr 1, s. 8 i
nast.; K. D y b o w s k i, Johna Austina filozofia prawa, Toruñ 1991, s. 21, 70 i nast.

58 S. S z e r, op. cit., s. 78-82.

�
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uwidoczni³o siê w jego podrêcznikuPrawa cywilne jakie w Polsce od roku
1347 do wprowadzenia kodeksu Napoleona obowi¹zywa³y (Warszawa
1869 r.), pomy�lanego jako punktowy (³¹cznie a¿ 545) przegl¹d zagadnieñ
egzaminacyjnych dla studentów59. Z drugiej strony, co s³usznie podniós³W.
Sobociñski, dogmatyzm prawniczy Dutkiewicza �nie by³ równoznaczny z
jakim� zasklepieniem umys³owym lub ideologicznym�, a przeciwnie, po-
trafi³ on m³odzie¿y akademickiej wszczepiaæ niezale¿no�æ pogl¹dów i
warto�ci patriotyczne p³yn¹ce z poznania historii ojczystej60. Z kolei Fr.
Maciejowski naukowo i dydaktycznie zajmowa³ siê g³ównie prawemrzym-
skim oraz prawem karnym i mia³ w swoim dorobku prace o charakterze
historycznym i dogmatycznym.Wyszed³ od dogmatyki prawa rzymskiego,
przedstawiaj¹c na Uniwersytecie Warszawskim w 1830 r. rozprawê De
condictione, na podstawie której zamierza³ ubiegaæ siê o stopieñ doktora
praw, lecz wybuch powstania listopadowego zniweczy³ jego plany61. W
zakresie prawa rzymskiego ukaza³ siê te¿ jego podrêcznik dla s³uchaczy
Szko³y G³ównej, przydatny dydaktycznie, ale równie¿ zbyt dogmatyczny
i bliski dawniejszymantykwarystom62.Wdziedzinie prawakarnegoog³osi³
Maciejowski kilka artyku³ów, ale g³ównie pozosta³ autorem podrêcznika
przedstawiaj¹cego zasady kodeksu kar g³ównych i poprawczychKrólestwa
z 1847 roku63. Pokaza³ w nim autor jasno i wyczerpuj¹co tre�æ kodeksu,
ale raczejw sposóbkomentatorski ni¿ naukowo-teoretyczny,wprzeciwieñ-
stwie do wcze�niejszej, wy¿ej wspomnianej rozprawy Hubego64. Ogólnie
Maciejowski w swych rozwa¿aniach prawnokarnych i historycznych nie
od¿egnywa³ siê od pogl¹dów szko³y historycznej, ale te¿ w przedstawio-
nych koncepcjach siêga³ do doktryny prawa natury i wyobra¿eñ filozofii
idealistycznej I po³owyXIX stulecia. Nie by³ tak¿ewolny od dogmatyzmu
prawniczego. St¹d jego stanowisko metodologiczne cechowa³o siê eklek-
tyzmeminiejednolito�ci¹, alewydanepublikacje �wiadcz¹owybitnejwiedzy

59 J. B a r d a c h, Nauka..., s. 106-109.
60 Wydzia³ Prawa..., s. 138.
61 Dopiero w 30 lat pó�niej uzyska³ od Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Krakowskiego

honorowy doktorat. Por. J. K o d r ê b s k i, op. cit., s. 195-196.
62 Tam¿e, s. 197-199.
63 Pod tytu³em Wyk³ad prawa karnego w ogólno�ci..., Warszawa 1848.
64 I. A n d r e j e w, Z. Z d r ó j k o w s k i, op. cit., s. 99-100.
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i bogatych zainteresowaniach naukowych (m.in. po³o¿y³ znacz¹ce zas³ugi
na polu kszta³towania siê polskiej terminologii prawniczej)65.
Kolejni dwaj pisarze-prawnicy to C. Zaborowski i J.K. Wo³owski.

Obydwaj byli przede wszystkim cywilistami i tego dzia³u prawa g³ównie
dotyczy³a ich twórczo�æ naukowa. Zaborowski wiêkszo�æ swoich prac w
postaci obszernych rozpraw b¹d� recenzji opublikowa³ w Themis Polskiej
w latach 1828-1830. Publikowa³ wówczas prace z prawa rzeczowego, zo-
bowi¹zaniowego,ma³¿eñskiego i spadkowego; �wiadczy³y one o jego eru-
dycji i du¿ychmo¿liwo�ciach naukowych. Zaj¹³ siê te¿ szczegó³owo insty-
tucj¹ kasacji, bêd¹c jej zwolennikiem, comia³owówczas istotne znaczenie
przy teoretycznie ci¹gle tymczasowym funkcjonowaniuwS¹dzieNajwy¿-
szej Instancji postêpowania o charakterze rewizyjnym66. O ile w pracach
cywilistycznych charakter wywodów nosi³ silne znamiona dogmatyczne,
choæ podbudowane analizami porównawczymi, zw³aszcza z ustawodaw-
stwem francuskim, którego rozwi¹zañZaborowski by³wówczas entuzjast¹
� to w artyku³ach po�wiêconych kasacji przeprowadza³ studia historyczne.
Zwraca³ uwagê na �cis³e zwi¹zki miêdzy systemem prawnym a ¿yciem
spo³ecznym narodu i w tym duchu gor¹co postulowa³ opracowanie historii
prawa polskiego sprzed 1795 r. po to, by wspó³cze�ni �o�wieceni histori¹
spostrzegaj¹c ró¿nice pomiêdzy dzisiejszym a dawniejszym stanem praw
polskich, ci¹gle spajaj¹c czasy tera�niejsze z dawnymi...wp³ywaæ bymogli
na podniecenie ¿ycia spo³eczeñskiego w zawodzie prawnym�67.W Peters-
burguZaborowskiwyda³ dla studentówPrawo cywilneKrólestwaPolskie-
go (w 1847 r. w jêzyku rosyjskim, a w 1849 r. t³umaczone na jêzyk polski),
by pó�niej opublikowaæ w Warszawie dwie cenne prace z zakresu prawa
rodzinnego (O dowodach praw familijnych i O stosunkach maj¹tkowych
miêdzy ma³¿onkami).
Pisarstwo J.K.Wo³owskiego nacechowane by³o silnymi pierwiastkami

praktyki adwokacko-prokuratorskiej. Widaæ to by³o w jego pierwszych

65 J. K o d r ê b s k i, op. cit., s. 196-197.
66 Zw³aszcza w artykule O restytucji i kasacji, wywód historyczno-dogmatyczny, The-

mis Polska 1830, t. 8, s. 26 i nast. Por. te¿ A. K o r o b o w i c z, Zmiany w ustroju s¹dow-
nictwa najwy¿szegowKrólestwie Polskimw latach 1815-1876, CzasopismoPrawno-Histo-
ryczne, t. XXIV, z. 2,1972, s. 127.

67 Jurysprudencja s¹du kasacyjnego Ksiêstwa Warszawskiego i zwi¹zek instytucji ka-
sacyjnej z ogólnym ¿yciem prawnym kraju, Themis Polska, 1829, t. 6, s. 370-371.
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artyku³ach na ³amach Themis Polskiej, a pó�niej we wspomnianych ju¿
�Spostrze¿eniach prawodawczo-organicznych� i �G³osach naczelnego
prokuratora�. Nic wiêc dziwnego, ¿e by³a to twórczo�æ zdecydowanie do-
gmatyczna, ale obfite korzystanie z orzecznictwa i praktyki pozwala³yWo-
³owskiemu uwzglêdniaæ realia spo³eczne przy ocenie warto�ci prawa. Nie
by³wiêc sztywnymdogmatykiem, co uwidoczni³o siêw jego fundamental-
nej pracy, tj. dwutomowym Kursie kodeksu cywilnego, wydanym ju¿ po
jego �mierci, w 1868 roku.Wo³owski pracy swojej nie dokoñczy³, nie obj¹³
wiêcKurs ca³o�ci prawa cywilnego (przede wszystkim nie omawia³ zobo-
wi¹zañ i znacznej czê�ci prawa spadkowego).Mimo to dzie³o, aczkolwiek
trzymaj¹ce siê uk³adukodeksowego, dalekowykracza³o poza ramykomen-
tarza, mia³o w³asn¹ systematykê i oryginalno�æ spojrzenia, przede wszyst-
kim dziêki wyeksponowaniu polskich odrêbno�ci prawnych i czerpaniu z
judykatury IX Departamentu Rz¹dz¹cego Senatu. Generalnie trzyma³ siê
Wo³owski zasadwyznawanych przez francusk¹ szko³ê egzegezyw prawie
cywilnym, ale potrafi³ nadawaæ swoim wywodom szerszy charakter inter-
pretacyjny, np. przy przyznawaniu wiêkszych praw dzieciom naturalnym,
ni¿ to czynili autorzy francuscy. W sumie podrêcznikWo³owskiego, napi-
sany ³adnym jêzykiem prawniczym, z licznymi przyk³adami, choæ brako-
wa³o mu, jak zauwa¿y³ W. Czachórski, �pewnego polotu my�li teoretycz-
nej�, wszed³ na trwa³e do dorobku polskiej my�li naukowej tego okresu68.
Z pozosta³ych czterech prawnikówwarto podkre�liæ niezbyt obfit¹, ale

warto�ciow¹ twórczo�æ J.Ch. S³awianowskiego. Opublikowa³ on na ³a-
machBibliotekiWarszawskiej parê artyku³ów z prawa rodzinnego, rzeczo-
wego, spadkowego i recenzji (m.in.Prawa hipotecznegoW.Dutkiewicza),
a przedewszystkimw ramachwy¿ejwspomnianych prac kodyfikacyjnych
dlaKrólestwaw latach 40-tychwyda³ obszerne studium (licz¹ce 215 stron),
dotycz¹ce projektu kodeksu cywilnegowkwestiach �umówpoci¹gaj¹cych
za sob¹ zobowi¹zania osobiste oraz zobowi¹zanie maj¹tkowe i zarazem
osobiste�. W rozprawie tej przeprowadzi³ dok³adn¹ krytykê odno�nych
fragmentówprojektu,wykazuj¹c g³êbok¹ znajomo�æKodeksuNapoleona,
praw Królestwa i francuskiej literatury naukowej. Podkre�la³ konieczno�æ
zachowania zgodno�ci prawa z polskimi realiami gospodarczymi i spo³ecz-
nymi, szczególnie w dziedzinie tzw. umowy przedsiêbiorstwa i spó³ki. W

68 W. C z a c h ó r s k i, op. cit., s. 67-73.
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opracowaniach jego, przyniew¹tpliwympierwszeñstwie ujêcia dogmatycz-
nego, ujawnia³o siê powi¹zanie rozwa¿añ teoretycznych z dostosowaniem
do orzecznictwa i praktyki s¹dowej. Innym przejawem dzia³alno�ci twór-
czej S³awianowskiego by³awspó³praca z redakcj¹Encyklopedii Powszech-
nej S. Orgelbranda, dla której pisa³ has³a z prawa cywilnego69. W tym
kontek�cie dzia³alno�æ naukowa J. Szymanowskiego, niedosz³ego profeso-
ra Szko³y G³ównej, pozostaje na dalszym planie. Oceniany przez wspó³-
czesnychmuwysokowdzia³alno�ci zawodowej, samodzielnie napisa³w³a-
�ciwie tylko jedn¹ pracê z praktyki prokuratorskiej70. Natomiast wydane
po�miertnie dwa pozosta³e podrêczniki, tj.Wyk³ad kodeksu postêpowania
cywilnego (t. I-II, Warszawa 1866 r.) i Wyk³ad kodeksu handlowego
(Warszawa 1866 r.), by³y tylko przerobionymi i uzupe³nionymi t³umacze-
niami dzie³ autorów francuskich71.
Dwaj ostatni, St. Siekaczyñski i A. Szateñski, swoje zainteresowania

naukowe uzewnêtrznili pojedynczymi pracami w ramach prac nad kody-
fikacj¹ cywiln¹ Królestwa w po³owie XIX wieku. Pierwszy z nich by³
autorem Uwag... o s³u¿ebno�ciach, a drugi przedstawi³ rozprawê na temat
tytu³u I ksiêgi III (O spadkach � W.W.)72.

4. Artyku³ niniejszy si³¹ rzeczy koncentrowa³ siê na ukazaniu tylko
karier zawodowychnowegopokolenia prawniczegoKrólestwa i podkre�le-
niu jego najistotniejszych osi¹gniêæ naukowych, bêd¹cych niew¹tpliwym i
du¿ym wk³adem do dorobku polskiej my�li prawniczej. W minimalnym
tylko stopniu móg³ wskazaæ na uwarunkowania narodowe i polityczne,
wi¹¿¹ce siê przecie¿ �ci�le z curriculum vitae ka¿dego z omawianych, a

69 Por. wy¿ej p. 11. Mia³ te¿ S³awianowski zainteresowania historyczno-prawne. Przez
szereg lat pracowa³ nadmonografi¹Andrzeja Zamoyskiego i jegoZbioremPrawS¹dowych
z 1778 r., ale rozprawy nie ukoñczy³ i nic w tym zakresie nie opublikowa³.

70 Na ³amach Biblioteki Warszawskiej, t. II, 1841, s. 456-469.
71 Ju¿ w 1848 r. Szymanowski przet³umaczy³ i wyda³ z krótkimi komentarzami francu-

ski wyk³ad prawa handlowego I.A.Rogrona. Podrêcznik procedury cywilnej opiera³ siê o
francuski B o i t a r d a, Leçons sur toutes les parties du Code de procedure civile z 1861 r.
Por. A. S z p u n a r, K. P r z y b y ³ o w s k i, W. S i e d l e c k i, Nauka prawa prywatnego i
procesowego w Polsce, Kraków 1948, s. 38 i 49.

72 Uwagi Szateñskiego wydrukowa³ J.J. Litauer [w:] Przegl¹d Prawa i Administracji
(1922, 1925, 1926 r.). Por. ich ocenêW. S o b o c i ñ s k i,Rozwój..., s. 48. Uwagi Siekaczyñ-
skiego nie zachowa³y siê.
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³¹cznie z postawami ca³ej grupy. Pominiêto m.in. zachowania i relacje
poszczególnych osób wobec powstañ narodowych, a szczególnie listopa-
dowego, czy szerzej �wobec spisków i konspiracji. Do bli¿szego omówie-
nia pozostaje te¿ temat oportunizmu i lojalno�ci wobec w³adz carskich, na
miejscu wWarszawie i w Petersburgu, i zakre�lenia ich granic. Na jednym
biegunie mamy osobowo�æ R. Hubego, który doszed³ do najwy¿szych
godno�ciwpañstwie rosyjskim, naprzeciwleg³ymJ.K.Wo³owskiego, który
zmar³ na zes³aniu. F. Maciejowski, lojalny urzêdnik s¹dowy, autor opraco-
wania niepopularnego kodeksu z 1847 r., mia³ w latach 1861-1863 sta³e
kontakty z ruchem narodowym, m.in. przez swojego syna Ignacego. Pro-
blem ten wymaga dalszych jeszcze trudnych, ale i frapuj¹cych badañ; na
pierwszy rzut oka wiêkszo�æ z nich wydawaæ siê mog³a oportunistami po-
litycznymi, ale te¿ ¿aden z nich nie posun¹³ siê do zaprzañstwa narodowego
czy te¿ wyparcia siê w³asnych przekonañ naukowych.


