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Z dziejów polskiego notariatu. Krakowski polityk
i notariusz Tadeusz Starzewski (1860-1931)

Z Krakowem prze³omu XIX/XX w. nazwisko Starzewskich zwi¹zane
by³o dziêki Stanis³awowi Wyspiañskiemu, dla którego pierwowzorem po-
staci Dziennikarza w dramacie �Wesele� by³ Rudolf Starzewski (1870-
1920), zwi¹zany z konserwatywnym krakowskim dziennikiem �Czas�.
Unie�miertelniony przez Wyspiañskiego przyæmi³ i zatar³ w pamiêci zbio-
rowej osobê swego starszego o 10 lat przyrodniego brata, notariusza
Tadeusza Starzewskiego (1860-1931), odgrywaj¹cego wówczas, a tak¿e
w okresie miêdzywojennym, wa¿n¹ rolê w �rodowisku krakowskiej
inteligencji. D³ug wdziêczno�ci zaci¹gn¹³ u niego ca³y polski notariat i choæby
z tego powodu warto przybli¿yæ jego postaci.

Mimo wielu zas³ug, szerokich zainteresowañ i wielop³aszczyznowej
dzia³alno�ci, wykraczaj¹cej daleko poza pracê notariusza, jest dzi� postaci¹
niemal ca³kowicie zapomnian¹ nawet w�ród notariuszy, choæ jako wie-
loletni prezes Izby Notarialnej w Krakowie zajmuje poczesne miejsce w�ród
osób zas³u¿onych dla prowadzonych w Polsce w okresie miêdzywojen-
nym prac nad ujednoliceniem ustawodawstwa notarialnego1. Jego aktyw-
1 Izba Notarialna w Krakowie dzia³a³a do koñca 1933 r. w oparciu o przepisy austriac-

kiej ustawy notarialnej z 1871 r., obowi¹zuj¹cej tak¿e w okresie miêdzywojennym na
terenie dawnego zaboru austriackiego do czasu ujednolicenia polskiego ustawodawstwa
notarialnego.
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no�æ i zaanga¿owanie przyspieszy³y krystalizowanie siê pogl¹dów i ocze-
kiwañ polskich notariuszy, a dzia³alno�æ w zakresie prac nad konsolidacj¹
�rodowiska na kolejnych zjazdach czy opracowania ogólnopolskiego prawa
o notariacie u³atwi³a i przyspieszy³a wykszta³cenie siê poczucia zawodowej
wspólnoty, bez wzglêdu na dzielnicê, w której dzia³ali, na d³ugo przed
ustawowym ujednoliceniem w Drugiej Rzeczypospolitej ustroju notariatu.

Jak ju¿ wspomniano, jego postaæ warta jest bli¿szego poznania. By³
bowiem nie tylko cz³owiekiem, który dokona³ wiele dla swej korporacji
zawodowej, ale zas³u¿y³ siê tak¿e jako polityk, dzia³acz ugrupowañ kon-
serwatywnych, a tak¿e spo³ecznik, którego znaczne, a zapomniane dzi�
zas³ugi stawiaj¹ w rzêdzie wybitnych jednostek XX w.

W pracy i dzia³alno�ci Tadeusza Starzewskiego wyra�nie widoczne
s¹ dwa okresy: pierwszy, wcze�niejszy, trwaj¹cy niemal do koñca I wojny

�wiatowej zwi¹zany by³ nie tylko z prac¹
zawodow¹, ale tak¿e z aktywnym zwi¹zkiem
z konserwatystami krakowskimi m³odszego
pokolenia, tzw. neokonserwatystami i pe³nie-
niem szeregu funkcji, w�ród których najwa¿-
niejsze zwi¹zane by³y z istnieniem w czasie
I wojny �wiatowej Naczelnego Komitetu Na-
rodowego2. Po odzyskaniu niepodleg³o-
�ci w 1918 r. nadal pozostawa³ jednym z czo-
³owych konserwatystów krakowskich, lecz
poza wieloletnim cz³onkostwem w Radzie
Miejskiej nie ubiega³ siê o ¿adne funkcje
w administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
W tym drugim okresie ¿ycia skoncentrowa³
siê na zagadnieniach notariatu i kodyfikacji

ustawodawstwa notarialnego. Usuniêcie siê Tadeusza Starzewskiego z ¿ycia
politycznego po 1918 r. by³o konsekwencj¹ sytuacji, w jakiej znale�li siê
krakowscy konserwaty�ci po przegranej ich koncepcji oparcia odbudowy
pañstwowo�ci polskiej w �cis³ym zwi¹zku z Austri¹3.
2 O pogl¹dach krakowskich konserwatystów m.in. M. J a s k ó l s k i, Kaduceus polski.

My�l polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934, Warszawa-Kraków 1990.
3 W podobnej sytuacji znale�li siê w 1918 r. m.in. S. Estreicher, W.L. Jaworski, M. Bo-

brzyñski; por. m.in. M. J a s k ó l s k i, W³adys³aw Leopold Jaworski, [w:] Z³ota Ksiêga Wy-
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Tadeusz Starzewski herbu Ostoja urodzi³ siê w 1860 r. w Baryczy4.
Jego ojciec, Mieczys³aw, odnosi³ w po³owie XIX w. du¿e sukcesy jako
znany skrzypek, za� na ukszta³towanie siê charakteru przysz³ego nota-
riusza du¿y wp³yw wywar³ dziadek, weteran powstania 1831 r., na co
dzieñ sprawuj¹cego pieczê nad wychowaniem i kszta³ceniem wnuka5. Po
uzyskaniu w 1877 r. w Krakowie �wiadectwa dojrza³o�ci T. Starzewski
rozpocz¹³ od roku akademickiego 1877/78 studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim. Po zdaniu wszystkich wymaganych rygorozów
prawniczych w 1884 r. uzyska³ tytu³ doktora prawa6. Jeszcze zanim to
nast¹pi³o, po uzyskaniu absolutorium i krótkiej praktyce adwokackiej, od
1882 r. do koñca ¿ycia zwi¹za³ siê zawodowo z notariatem.

W odró¿nieniu od wielu prawników polskich okresu miêdzywojen-
nego, dla których notariat stanowi³ czêsto zwieñczenie wcze�niejszej kariery,
Starzewski dokona³ w pe³ni �wiadomego wyboru drogi zawodowej i prze-
szed³ wszystkie kolejne etapy, zgodnie z ustawodawstwem austriackim,
do uzyskania nominacji7. Po okresie tzw. kandydatury, w 1893 r. zosta³
notariuszem w Wadowicach, a od 1903 r. w Podgórzu, wówczas jeszcze
oddzielonym od Krakowa8. W roku 1911 otworzy³ kancelariê w samym
Krakowie i prowadzi³ j¹ do koñca ¿ycia9. Uchodzi³ za znakomitego praw-
nika, niezrównanego interpretatora prawa obowi¹zuj¹cego wówczas na

dzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2000, s. 241-242;
ten¿e, Micha³ Bobrzyñski, tam¿e, s. 185-186; S. Wa l t o �, Stanis³aw Estreicher, tam¿e,
s. 269-270.
4 S. E s t r e i c h e r, �.p. Tadeusz Starzewski, Przegl¹d Notarialny (dalej: PN) 1931, nr

1, s. 8.
5 S. E s t r e i c h e r, �.Pp Tadeusz Starzewski, [w:] Pamiêci Tadeusza Starzewskiego,

Kraków 1931, s. 7; A.W. S o w i ñ s k i, S³ownik muzyków polskich dawnych i nowocze-
snych, Pary¿ 1874.
6 Kolejne egzaminy, sk³adaj¹ce siê na rygoroza zdawa³: 18 maja 1883 r., 14 marca

1884 r. i 10 lipca 1884 r., Liber rigorosum Fac. Iurid.-polit., sygn. WPII, Arch. UJ.
7 O kwalifikacjach notariuszy w zaborze austriackim m.in. I. H o m o l a - S k ¹ p s k a,

Kwiat spo³eczeñstwa... (Struktura spo³eczna i zarys po³o¿enia inteligencji krakowskiej w
latach 1860-1914), Kraków-Wroc³aw 1984, s. 297-298; D. M a l e c, Notariat Drugiej
Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 99-106.
8 Podgórze, za³o¿one w 1784 r. przez cesarza Józefa II, sta³o siê dzielnic¹ Krakowa

dopiero w 1915 r.
9 Ksiêga notaryuszy i samoistnych zastêpców notaryalnych od 1900 r., Archiwum

Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, sygn.R.Not.473 (d.84).
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terenie zaboru austriackiego10. W periodycznych ocenach notariuszy kra-
kowskiego kolegium notarialnego zyskiwa³ zawsze ocenê celuj¹c¹11. Jego
nastêpca na stanowisku prezesa Izby Notarialnej w Krakowie, Stanis³aw
Stein, podkre�la³, ¿e wychodz¹ce z kancelarii Starzewskiego pisma i akty
by³y wrêcz �wzorami sztuki dokumentowej, tak pod wzglêdem tre�ci,
jak i formy�12. Szlachetno�æ i prawo�æ charakteru zyska³y mu nie tylko
szacunek kolegów-notariuszy, uwa¿aj¹cych go za cz³owieka �¿yj¹cego
dla notariatu, a nie z notariatu�13, lecz tak¿e licznie odwiedzaj¹cych jego
kancelariê stron14. Z pomocy prawnej Starzewskiego szczególnie chêtnie
korzysta³a ówczesna krakowska elita towarzyska, intelektualna i finan-
sowa15.

Ju¿ w okresie, gdy by³ tzw. kandydatem notarialnym da³ siê poznaæ
jako dobry organizator i aktywny cz³onek spo³eczno�ci notarialnej. Z jego
inicjatywy zaczê³o ukazywaæ siê od 1889 r. w Krakowie jedno z pierw-
szych polskich czasopism prawniczych, po�wiêconych sprawom nota-
riatu: �Kwartalnik. Organ Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych�.

Blisko zwi¹zany by³ tak¿e z innym wa¿nym krakowskim pismem,
zasiada³ w komitecie redakcyjnym �Czasu�, bêd¹cego jednym z organów
prasowych konserwatystów krakowskich16. Zwi¹zki z �Czasem�, zro-
zumia³e wobec powi¹zañ Starzewskiego z konserwatystami, uleg³y zbli-
¿eniu, zw³aszcza gdy redakcjê pisma obj¹³ jego przyrodni brat, Rudolf.

Okres kandydatury notarialnej, a nastêpnie praca w Wadowicach
przynios³y pe³n¹ krystalizacjê pogl¹dów politycznych Tadeusza Starzew-
skiego. Wykazywa³ du¿¹ energiê, dzia³aj¹c w Towarzystwie O�wiaty
Ludowej, organizowa³ tzw. Kasy Reifeisena, kilka lat pe³ni³ te¿ w Wa-
10 Dr St. St., �.p. Dr Tadeusz Starzewski, PN 1931, nr 1, s. 4-5.
11 Ksiêga Notaryuszy..., op. cit.
12 Dr. St. St., op.cit., s. 4.
13 Dr St. St., �.p. Dr Tadeusz Starzewski, [w:] Pamiêci Tadeusza Starzewskiego, Kraków

1931, s. 28.
14 S. R o s t w o r o w s k i, Wspomnienia legionisty o �.p. Tadeuszu Starzewskim, op.

cit., s. 19; z fachowej pomocy Starzewskiego korzystano w Krakowie czêsto. W Oddziale
II Archiwum Pañstwowego w Krakowie znajduje siê ok.15 metrów bie¿¹cych akt jego
kancelarii.
15 M. S a m o z w a n i e c, Maria i Magdalena, t. I, wyd. 10, Pruszków 1992, s. 280-

281.
16 S. E s t r e i c h e r, �.p. Tadeusz Starzewski, PN 1931, nr 1, s. 9-10.
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dowicach funkcjê burmistrza17. Praca w niewielkim o�rodku miejskim
umo¿liwi³a wnikliw¹ obserwacjê problemów ch³opskich oraz w³asno�ci
rolnej, czemu da³ wyraz w publikacjach na ³amach m.in. �Czasu� i �Kwar-
talnika. Organ Stowarzyszenia Kandydatów Notarialnych�18.

Na prze³omie stuleci nale¿a³ do za³o¿ycieli i najaktywniejszych cz³on-
ków Klubu Konserwatywnego, a nastêpnie powsta³ego w 1907 r. Stron-
nictwa Prawicy Narodowej19. Blisko�æ pogl¹dów politycznych oraz
gospodarczych zwi¹za³a go z innymi czo³owymi dzia³aczami konserwa-
tywnymi w Krakowie, m.in. z wybitnymi profesorami Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego: W³adys³awem Leopoldem Jaworskim i Stanis³awem Estrei-
cherem20. Profesor Fryderyk Zoll (m³odszy), podkre�laj¹c zas³ugi
Starzewskiego dla Klubu Konserwatywnego, wspomina³ wyj¹tkowe
opanowanie, umiejêtno�æ precyzyjnego wyra¿ania my�li i rzeczowego
³agodzenia sporów w Radzie Miejskiej Krakowa21.

Wybuch I wojny �wiatowej urealni³ nadziejê na odzyskanie przez Polskê
niepodleg³o�ci po d³ugim okresie zaborów. Tadeusz Starzewski mia³
w organizowanej wówczas dzia³alno�ci niepodleg³o�ciowej du¿y, zapo-
mniany, niestety, udzia³. Pogl¹dy dzia³aczy stronnictwa, do którego na-
le¿a³, opowiadaj¹cych siê za odbudow¹ pañstwowo�ci polskiej przy pomocy
Austrii, wp³ynê³y znacz¹co na Naczelny Komitet Narodowy powsta³y w
Krakowie w sierpniu 1914 r., a skupiaj¹cy wszystkie galicyjskie stron-
nictwa polityczne22. Podzielonym na dwie sekcje: zachodni¹ (krakowsk¹)
i wschodni¹ (lwowsk¹) komitetem kierowa³ Komitet Wykonawczy z pre-
zesem NKN na czele. Funkcjê tê powierzono pocz¹tkowo prezydentowi
Krakowa i profesorowi UJ Juliuszowi Leo, a po jego ust¹pieniu profe-
sorowi W³adys³awowi Leopoldowi Jaworskiemu (kieruj¹cemu sekcj¹ kra-
17 Ibidem.
18 M.in. Sursum corda. Partya konserwatywna a ruch ludowy, Dodatek do �Czasu�

1899, nr 100.
19 S. E s t r e i c h e r, op. cit., s. 6; F. Z o l l, Ze wspomnieñ o �.p. Drze Tadeuszu Sta-

rzewskim, [w:] Pamiêci Tadeusza Starzewskiego, Kraków 1931, s. 33-34; Encyklopedia
Krakowa, Kraków 2000, s. 931.
20 M.in. podziela³ w pe³ni pogl¹dy W. L. Jaworskiego na kwestie agrarne, czemu da³

wyraz w wymienionych wy¿ej publikacjach.
21 F. Z o l l, op. cit., s. 33-34.
22 Zarys dziejów NKN, m.in. K. S r o k o w s k i, NKN. Zarys historii Naczelnego Ko-

mitetu Narodowego, Kraków 1923.
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kowsk¹), pó�niej za� Leonowi Biliñskiemu. W ramach poszczególnych
sekcji NKN dzia³a³y prezydia oraz departamenty: wojskowy, organizacyj-
ny i skarbowy. Kierownictwo Departamentu Wojskowego NKN powie-
rzono W³adys³awowi Sikorskiemu, za� na czele Departamentu Skarbo-
wego stan¹³ Tadeusz Starzewski, nazywany w zwi¹zku z tym pó�niej
przez ówczesnych wspó³pracowników �pierwszym kanclerzem skarbu
polskiego�23. Obszerne materia³y archiwalne, pozosta³e po Naczelnym
Komitecie Narodowym i przechowywane w Archiwum Pañstwowym
w Krakowie wykazuj¹, jak wielk¹ pracê wykonali jego cz³onkowie, w tym
Starzewski jako szef sekcji skarbowej24.

Stanis³aw Estreicher podkre�la³ jego ogromne zaanga¿owanie i spraw-
no�æ organizacyjn¹ w zbieraniu i administrowaniu funduszów, potrzeb-
nych na stworzenie Legionów. Pisa³: �je�li Legiony w ogóle mo¿na by³o
stworzyæ, w pole wyprowadziæ, jako tako wyposa¿yæ � to jest to jego
pierwszorzêdn¹ zas³ug¹, która mu nigdy przez dzisiejsz¹ armiê polsk¹ nie
powinna by³a byæ zapomnian¹�25. Opiniê tê potwierdzali tak¿e inni: K. Sro-
kowski, Z. Nowakowski i S. Rostworowski26. Warto pamiêtaæ o znacz¹-
cym udziale rejenta Starzewskiego w rzeczywistym tworzeniu Legionów.
Jego dzia³alno�æ jako szefa Departamentu Skarbu zaczê³a szybko obej-
mowaæ tak¿e inne dziedziny: opieki nad rodzinami legionistów, organi-
zowania pomocy s¹dowej i finansowej dla ¿o³nierzy polskich uwiêzionych
w Huszt i Marmarosz Siget. Z jego inicjatywy i ze zgromadzonych przez
niego �rodków ukaza³o siê wiele propagandowych wydawnictw legio-
nowych27.
23 K. S r o k o w s k i, Pierwszy kanclerz skarbu polskiego, [w:] Pamiêci Tadeusza Sta-

rzewskiego, Kraków 1931, s. 23-27.
24 Por. L. £ y s i a k, A. P t a � n i k o w a, H. Z a j ¹ c ó w n a, Inwentarz Archiwum NKN

(1914-1920), Warszawa 1958; t y c h ¿ e, Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego
(1914-1920), Studia Zród³oznawcze 1958, t. III, s. 139-152; akta Departamentu Skar-
bowego NKN � Biura Prezydialnego, sygn. 531-549, Archiwum Pañstwowe w Krakowie,
Oddzia³ I.
25 S. E s t r e i c h e r, op. cit., s.8.
26 Dowodem sprawno�ci organizacyjnej Starzewskiego by³ w pewnym sensie tak¿e

refren: �a NKN zap³aci� z popularnej piosenki legionowej; Z. N o w a k o w s k i, Serce na
Legiony, [w:] Pamiêci Tadeusza Starzewskiego, Kraków 1931, s. 16-18; K. S r o k o w s k i,
Pierwszy kanclerz polskiego skarbu, tam¿e, s. 23-27; S. R o s t w o r o w s k i, op. cit., s. 19-
22.
27 S. E s t r e i c h e r, op. cit., s. 8-9.
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Jako prezes Komisji Wykonawczej NKN mia³ tak¿e swój udzia³
w zainspirowaniu starañ o stworzenie polskich placówek m.in. w Bernie,
Berlinie i Sztokholmie28. Przyjaciele i wspó³pracownicy z tego okresu
podkre�lali niechêæ Starzewskiego do sporów o charakterze partyjno-
politycznym i po�wiêcenie dla wojska polskiego, a nie tej czy innej brygady
legionowej. Warto podkre�liæ, ¿e wytrwa³ w prowadzonej pracy mimo
wyra�nej niechêci do konserwatystów po upadku ich koncepcji, a tak¿e
po wycofaniu siê z NKN m.in. W. L. Jaworskiego29. W Legionach walczyli
tak¿e dwaj synowie Starzewskiego � Jan i Maciej.

Po odzyskaniu niepodleg³o�ci T. Starzewski skoncentrowa³ sw¹ ak-
tywno�æ na sprawach notariatu, k³ad¹c � jak ju¿ wspomniano � wielkie
zas³ugi dla jego dalszego rozwoju w skali ogólnopolskiej. W �rodowisku
notariuszy krakowskich od lat uznawany by³ za wybitny autorytet. Po
wieloletnim cz³onkostwie w tutejszej izbie notarialnej zosta³ wybrany jej
prezesem i funkcjê tê powierzano mu przez kolejne kadencje, z których
ostatni¹ przerwa³a w 1931 r. jego �mieræ.

Najwa¿niejszym aspektem wszystkich niemal jego dzia³añ jako prezesa
izby by³a sprawa ujednolicenia ustawodawstwa notarialnego w skali kraju.
Tadeusz Starzewski uwa¿any by³ s³usznie za pioniera idei unifikacji prawa
o notariacie. Ju¿ pod koniec 1918 r. z jego inicjatywy podjêta zosta³a akcja
zmierzaj¹ca do dok³adnego poznania ustawodawstwa innych dzielnic kraju
i opracowania wspólnie z tamtejszymi notariuszami zasad lub projektów
przysz³ej ogólnopolskiej ustawy o notariacie, a w nastêpnych latach dosz³o
do powstania z jego inspiracji kolejnych projektów tej ustawy30. Do �mierci
w 1931 r. niestrudzenie aktywizowa³ w³asne �rodowisko do pracy nad
kodyfikacj¹ prawa o notariacie, bra³ udzia³ we wszystkich niemal kon-
ferencjach i spotkaniach po�wiêconych temu zagadnieniu, wspó³pracuj¹c

28 Ibidem.
29 Wyra�nie proaustriacka postawa Jaworskiego, a nastêpnie spotêgowana kryzysem

przysiêgowym erozja znaczenia NKN sk³oni³a go do wycofania siê z NKN po traktacie
brzeskim i procesie polskich ¿o³nierzy w Marmarosz Siget; M. J a s k ó l s k i, W³adys³aw
Leopold Jaworski, s. 241.
30 O pierwszych krakowskich projektach prawa o notariacie, a tak¿e przebiegu prac

kodyfikacyjnych por. m.in. D. M a l e c, Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, s. 219-261;
T. G r a j n e r, Wp³yw projektów ustawy notarialnej powsta³ych w Drugiej Rzeczypospolitej
na ostateczny kszta³t prawa o notariacie z 1933 r., Rejent 1999, nr 6-7, s. 192-202.
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zarówno z reprezentantami notariuszy z innych czê�ci kraju, jak te¿
z cz³onkami Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej31.

Lata �cis³ego wspó³dzia³ania, wspólne do�wiadczenia polityczne i podob-
ne pogl¹dy pozwoli³y T. Starzewskiemu zachêciæ do wspó³pracy z Izb¹
Notarialn¹ w Krakowie wybitnych prawników, m.in. W.L. Jaworskiego,
który sta³ siê powa¿nym orêdownikiem zjednoczenia polskiego notariatu, a
tak¿e F. Zolla, goszcz¹cego niekiedy na posiedzeniach krakowskiego kole-
gium notarialnego i publikuj¹cego w �Przegl¹dzie Notarialnym� obszerne roz-
prawy32. Jedyna przedwojenna monografia naukowa, po�wiêcona notaria-
towi i koncepcjom jego przysz³ego kszta³tu ustrojowego, �Reforma notariatu�
W. L. Jaworskiego, powsta³a w istocie z inicjatywy i na pro�bê T. Sta-
rzewskiego33, a zaanga¿owanie siê w sprawy notariatu niekwestionowa-
nego autorytetu naukowego przynios³o tej grupie prawników du¿e korzy�ci.

W warunkach faktycznego dzielnicowego podzia³u notariuszy, wyni-
kaj¹cego z utrzymania w mocy po 1918 r. ustawodawstwa zaborczego,
reguluj¹cego zasady dzia³ania i ustrój notariatu, niew¹tpliw¹ zas³ug¹ Tadeusza
Starzewskiego by³o tak¿e doprowadzenie do �cis³ego wspó³dzia³ania
notariuszy z poszczególnych dawnych zaborów. Punktem wyj�cia do
nawi¹zania takich ponaddzielnicowych zwi¹zków by³o pocz¹tkowo za-
cie�nienie wspó³pracy ma³opolskich izb notarialnych w Krakowie, Lwo-
wie i Przemy�lu, a nastêpnie nawi¹zanie bliskich kontaktów z dzia³aj¹cym
w dawnej Kongresówce Zrzeszeniem Notariuszów i Pisarzy Hipotecz-
nych. Z inicjatywy Starzewskiego i dziêki jego intensywnym dzia³aniom
dosz³o w 1922 r. w Krakowie do zorganizowania pierwszego ogólnopol-
skiego zjazdu notariuszy34. Nawi¹zana wówczas wspó³praca, zw³aszcza
31 Dr St. St., �.p. Dr Tadeusz Starzewski, PN 1931, nr 1, s. 6.
32 M.in. Opinia prawna dotycz¹ca wyk³adni §§-ów 16 i 50 Rozporz¹dzenia walor.

z dnia 14 maja 1924 r., PN 1925, nr 1-2, s. 17-22; Projekt ustawy hipotecznej, PN 1931,
nr 2, s. 137-164; Jeszcze kilka uwag o przypadku z dziedziny prawa autorskiego, PN 1932,
nr 3, s. 340-346,
33 Jaworski inicjatywê powstania pracy przypisa³ prezesom wszystkich ma³opolskich

izb notarialnych: w Krakowie, Lwowie i Przemy�lu, jednak w gronie tym g³ówn¹ rolê
odgrywa³, jak wynika z zachowanych materia³ów archiwalnych, T. Starzewski; W.L. J a -
w o r s k i, Reforma notariatu, Kraków 1929, s. 5-6.
34 Dr St. St., op.cit., s. 4-5; liczne pisma T. Starzewskiego w sprawie organizowania

i proponowania wspó³pracy, potwierdzaj¹ce w pe³ni tê opiniê APII, m.in. sygn.R.Not..28,
29, 36, 351, 352; o zjazdach notariuszy w okresie miêdzywojennym D. M a l e c, Nota-
riat..., s. 190 i nast.
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notariuszy z dawnych zaborów austriackiego i rosyjskiego, umo¿liwi³a
prze³amanie pewnych pozaborczych stereotypów jeszcze pod rz¹dami
starych, odziedziczonych po zaborcach przepisów. Dziêki temu polski
notariat zacz¹³ siê faktycznie jednoczyæ na d³ugo przed opracowaniem
jednolitego prawa o notariacie i jego wej�ciem w ¿ycie 1 stycznia 1934 r.
Trafnie wyrazi³ to na zakoñczenie kolejnego, warszawskiego zjazdu
notariuszy w 1923 r. sam Tadeusz Starzewski, przewodnicz¹cy jego
obradom: �dot¹d sobie nieznani, pracuj¹cy w zupe³nie odmiennych wa-
runkach i stosunkach, pod ró¿nym obcym ustawodawstwem, po kilku
dniach obrad poczuli�my siê jedno�ci¹ � cz³onkami jednego wielkiego
powa¿nego stanu, o¿ywionego jedn¹ my�l¹ i wspólnymi idea³ami. I to
wzajemne zbli¿enie, wzajemne poznanie, zawi¹zanie kole¿eñskich nici
uwa¿am za najwiêksz¹ zdobycz (...)�35.

Z inicjatywy Starzewskiego, wspieranego przez W.L. Jaworskiego,
dosz³o do powstania bardzo wa¿nego w dziejach notariatu organu pra-
sowego, jakim by³ �Przegl¹d Notarialny�. Po krótkim okresie wspó³pracy
z redakcj¹ wydawanego przez Wydzia³ Prawa i Administracji UJ �Cza-
sopisma Prawniczego i Ekonomicznego�, w którym zamierzano publi-
kowaæ m.in. okresowe sprawozdania, komunikaty i dane statystyczne
o dzia³alno�ci notariuszy ma³opolskich, w 1921 r. podjêto decyzjê o stwo-
rzeniu w³asnego periodyku36. W 1922 r. ukaza³ siê pierwszy numer pisma,
za� Starzewski funkcjê przewodnicz¹cego jego komitetu redakcyjnego
pe³ni³ nieprzerwanie do chwili �mierci. Uda³o mu siê ocaliæ charakter
�Przegl¹du Notarialnego� jako czasopisma nie tylko informacyjnego, lecz
równie¿ naukowego o wysokim poziomie, w którym chêtnie zamieszczali
swe artyku³y wybitni prawnicy polscy. Dopiero po �mierci Starzewskiego
i przeniesieniu w 1933 r. redakcji do Warszawy pismo zmieni³o oblicze,
co zwi¹zane by³o m.in. z przekszta³ceniem go w dwutygodnik, za� dalszy
rozwój zwi¹zany by³ z nadaniem mu w 1934 r. charakteru centralnego

35 Red., W X rocznicê Wszechpolskiego Zjazdu Notariuszów, PN 1933, nr 7, s. 21.
36 Uchwa³y krakowskiego kolegium notarialnego z dnia 20 grudnia 1920 r. i 30 pa�-

dziernika 1921 r., Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, sygn. R. Not. 618 (d.19);
por. tak¿e D. M a l e c, op. cit., s. 171-172; A. O l e s z k o, Ustrój polskiego notariatu,
Kraków 1999, s. 266.
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organu prasowego w czê�ci urzêdowej o charakterze promulgacyjnym37.
Zas³ugi Tadeusza Starzewskiego dla powstania �Przegl¹du Notarialnego�
i nadania mu rangi znacz¹cego czasopisma prawniczego przypomniano
po II wojnie �wiatowej, gdy po okresie okupacyjnej przerwy pismo zaczê³o
siê ponownie ukazywaæ w latach 1947-195138.

Niezale¿nie od starañ o zintensyfikowanie prac nad ujednoliceniem
ustroju notariatu w skali ca³ego kraju, T. Starzewski inspirowa³ i sterowa³
� czêsto zakulisowo � innymi szeroko zakrojonymi dzia³aniami w interesie
swojej grupy zawodowej. Z inicjatywy notariuszy ma³opolskich, a w
rzeczywisto�ci z jego wydatnym udzia³em, dosz³o w I po³owie lat 20-
tych do swoistej �bitwy o przymus notarialny� na terenie dawnego zaboru
austriackiego39.

Zaprzyja�niony ze Starzewskim Stanis³aw Estreicher wysoko ceni³
jego dar organizacyjny i rzadkie wyczucie gospodarcze40. Zainteresowania
sprawami ekonomii i racjonalnej gospodarki umo¿liwia³y mu udzia³ w
licznych radach nadzorczych, zarz¹dach spó³ek oraz przedsiêbiorstw, m.
in. w Banku Ma³opolskim, Krakowskiej Spó³ce Wydawniczej, Ksiêgarni
Jagielloñskiej, Barwie polskiej, Herbewie, fabryce Piaseckiego, spó³ce Reim,
Polskich Zak³adach Garbarskich41. Mia³ tak¿e znacz¹cy udzia³ w utwo-
rzeniu w 1921 r. w Krakowie Towarzystwa Ekonomicznego, powsta³ego
dla popierania nauk ekonomicznych i wspó³dzia³ania w nowelizacji usta-
wodawstwa ekonomicznego42.

Z ma³¿eñstwa z Helen¹ z Hajdukiewiczów mia³ troje dzieci: zmar³¹ w
m³odym wieku córkê oraz dwóch synów: Macieja i Jana. Starszy z nich,

37 Protokó³ nr 1 I Konferencji Prezesów i Wiceprezesów Rad Notarialnych z dnia 24
lutego 1934 r., Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, sygn. R.Not. 704 (d.33).
38 Trzecia faza �Przegl¹du Notarialnego�, PN 1947, t. I, s. 14-15; A. O l e s z k o, op.

cit., s. 266.
39 Próba wprowadzenia przymusowej formy notarialnej dla czynno�ci prawnych

dotycz¹cych nieruchomo�ci na terenie Ma³opolski i obowi¹zywania prawa austriackiego
przy okazji prac nad ustaw¹ stemplow¹ zakoñczy³a siê niepowodzeniem; por. D. M a l e c,
Z dziejów notariatu w II Rzeczypospolitej. Problem tzw. przymusu notarialnego, Rejent
2000, nr 9, s. 187-192.
40 S. E s t r e i c h e r, op. cit., s. 7.
41 Ibidem; por. tak¿e nekrologi w prasie krakowskiej, m.in. �Czas� nr 33, 34, 35 z dnia

11-13 lutego 1931 r.
42 S. E s t r e i c h e r, op. cit., s. 10, Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000, s. 1000.
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Maciej (1891-1944), zdoby³ wkrótce uznanie jako profesor Uniwersytetu
Jagielloñskiego, wybitny specjalista prawa konstytucyjnego, a tak¿e pose³
w latach 1938-193943. Jan Starzewski (1895-1973) tak¿e ukoñczy³ prawo
na Uniwersytecie Jagielloñskim i przechodz¹c od 1918 r. kolejne szczeble
rozpocz¹³ karierê dyplomaty44. O¿eni³ siê z Magdalen¹ z Kossaków, znan¹
szerokiemu gronu czytelników pod literackim pseudonimem Magdaleny
Samozwaniec45. Jak sama wspomina³a, wybór tego pseudonimu dokona³
siê w³a�nie w salonie T. Starzewskiego, w jego krakowskiej kamienicy
przy ul. S³awkowskiej46.

Ma³¿eñstwo to nie przetrwa³o próby czasu i byæ mo¿e z tego powodu
M. Samozwaniec z w³a�ciw¹ jej doz¹ z³o�liwo�ci sportretowa³a te�cia
w swych znanych wspomnieniach �Maria i Magdalena�47. Interesuj¹cy
to opis, bo przedstawia T.Starzewskiego z innej perspektywy: jako czci-
godnego, lecz nieco nudnego i nazbyt powa¿nego ojca rodziny, cz³owieka
zapobiegliwego i bardzo oszczêdnego, typowego przedstawiciela bogat-
szej grupy mieszkañców Krakowa, wiod¹cego mimo eksponowanego
przywi¹zania do szlacheckich korzeni mieszczañski w istocie tryb ¿ycia.
Portret niew¹tpliwie krzywdz¹cy nieco Starzewskiego, którego salon go�ci³
czêsto nie tylko jego brata Rudolfa i znanych przyjació³, lecz tak¿e Zygmunta
Nowakowskiego, Tadeusza Boya-¯eleñskiego, Jacka Malczewskiego, Le-
ona Wyczó³kowskiego, W³adys³awa Sikorskiego i wielu, wielu innych48.

We wspomnieniach innych osób T. Starzewski przedstawiony zosta³
jako namiêtny kolekcjoner napoleoñskich pami¹tek, wielbiciel i znawca
tej epoki49. Jego kancelaria notarialna wywiera³a na odwiedzaj¹cych j¹
klientach du¿e wra¿enie. Nagromadzenie sztychów, obrazów ukazuj¹-
cych napoleoñskie kampanie, a tak¿e bia³ej broni, licznych ryngrafów
43 Biogram M. Starzewskiego: P. S a r n e c k i, Maciej Starzewski (1891-1944), [w:]

Z³ota Ksiêga Wydzia³u..., s. 321-326; Kto by³ kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Maj-
chrowski, Warszawa 1994, s. 436-437.
44 Kto by³ kim..., s. 113.
45 Por. m.in. wspomnienia o rodzinie Starzewskich: M. S a m o z w a n i e c, Maria

i Magdalena, s. 280 i nast.
46 Op. cit., s. 308-309.
47 Ma³¿eñstwu córki by³ od pocz¹tku niechêtny Wojciech Kossak, pozostaj¹cy w z³ych

stosunkach z wrogo do niego nastawionym Rudolfem Starzewskim, op. cit., s. 292.
48 Op. cit., s. 285.
49 Z. N o w a k o w s k i, op. cit., s. 15.
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sprawia³o wra¿enie, ¿e jest to gabinet mecenasa sztuki i kolekcjonera, a nie
notariusza50.

Piêkny wizerunek bohatera niniejszego opracowania przekaza³ na jed-
nym ze swych obrazów Jacek Malczewski. Na jego portrecie rejent Sta-
rzewski, przedstawiony na tle pejza¿u polskiego, przyodziany zosta³

w rycersk¹ zbrojê, za�
stoj¹ca u jego boku ko-
bieta przedstawiaæ mia³a,
zdaniem Stanis³awa Es-
treichera, anio³a zmar-
twychwstaj¹cej Polski51.
Dzie³o to, nie tak znane
jak namalowany przez
Malczewskiego w 1921 r.
portret Rudolfa Starzew-
skiego jako Stañczyka,
uznawane by³o przez
przyjació³ za oddaj¹ce

istotê charakteru Tadeusza Starzewskiego: z jednej strony pedantycznego,
spokojnego notariusza, z drugiej za� cz³owieka sk³onnego do rycerskich
zachowañ i pe³nej po�wiêceñ walki52. Malczewskiemu zawdziêcza jeszcze
jeden, tym razem nie malarski opis, oddaj¹cy jednak wiernie � zdaniem
znaj¹cych go ludzi � najlepsze cechy jego charakteru: pod koniec I wojny
�wiatowej, gdy przegrana pañstw centralnych by³a ju¿ przes¹dzona, a tym
samym upad³a koncepcja lansowana pierwotnie przez ugrupowanie kon-
serwatystów krakowskich, Malczewski zapyta³ go o dalszy los jego partii.
Oburzony Starzewski mia³ odpowiedzieæ, ¿e liczy siê tylko sprawa
odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci, a nie interes partii53.

Tadeusz Starzewski zmar³ w Krakowie 10 lutego 1931 r. i pochowany
zosta³ na Cmentarzu Rakowickim. Mimo ¿e w pogrzebie uczestniczy³y
liczne osobisto�ci ówczesnego �wiata polityki, nauki, kultury mia³ on
50 S. R o s t w o r o w s k i, op. cit., s. 19.
51 S. E s t r e i c h e r, op. cit., s. 9.
52 K. S r o k o w s k i, op. cit., s. 23-24.
53 A. H e y d e l, Dwie orientacje, [w:] Pamiêci Tadeusza Starzewskiego, Kraków 1931,

s. 13.
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charakter prywatny, a na ¿yczenie rodziny zrezygnowano z okoliczno-
�ciowych przemówieñ54.

Dorobek ¿ycia krakowskiego notariusza, obejmuj¹cy zarówno znacz¹-
cy, czynny udzia³ w ¿yciu politycznym, w trudnym procesie odzyski-
wania przez Polskê niepodleg³o�ci, jak te¿ imponuj¹cy wk³ad w rozwój
polskiego notariatu okresu miêdzywojennego, wart jest przypomnienia
i bli¿szego poznania. Ciekawa i barwna epoka, w której ¿y³, wspó³praca
i przyja�ñ z wielu wybitnymi osobisto�ciami, zas³u¿onymi dla polskiej
kultury, nauki i polityki nadaj¹ postaci Tadeusza Starzewskiego dodatko-
wego blasku, pozwalaj¹c zaliczyæ go do najciekawszych postaci w dziejach
polskiego notariatu.

Dorota Malec

54 �Czas�, nr 36 z dnia 14 lutego 1931 r.


