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Z kart historii notariatu

Franciszek Jakubowski � notariusz Wolnego Miasta
Krakowa. Przyczynek do dziejów krakowskiego notariatu

w XIX wieku
Historia notariatu krakowskiego nie stanowi³a dotychczas zbyt czêsto

przedmiotu badañ i zainteresowañ naukowych, choæ niew¹tpliwie zas³ugu-
je na to zarówno sama instytucja, jak i tworz¹cy j¹ ludzie. Nie brakowa³o
w�ród nich postaci ciekawych, barwnych, zas³u¿onych dla miasta i regionu,
dzi� czêsto nies³usznie zapomnianych, jak np. Franciszek Jakubowski, roz-
poczynaj¹cy karierê notarialn¹ w czasach istnienia Wolnego Miasta Kra-
kowa1.

Utworzone w 1815 roku, na mocy traktatu dodatkowego kongresu
wiedeñskiego: �Wolne, niepodleg³e i �ci�le neutralne Miasto Kraków wraz
z Okrêgiem�2 odziedziczy³o w zakresie prawa oraz organizacji s¹downic-
twa ustawodawstwo wprowadzone na tych terenach w okresie ich krótkiej
przynale¿no�ci do Ksiêstwa Warszawskiego3. W dziedzinie organizacji no-
1 Wybrane sylwetki notariuszy Wolnego Miasta Krakowa oraz z okresu autonomii

galicyjskiej: I. H o m o l a - S k ¹ p s k a, Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie auto-
nomii galicyjskiej, [w:] I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Ksiêga Pami¹tko-
wa, Poznañ-Kluczbork 1994, s. 49-52.
2 W.M. B a r t e l, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), Kraków 1976,

s.13.
3 Po zwyciêskiej kampanii 1809 r. utworzone zosta³y nowe departamenty galicyjskie, w

tym Departament Krakowski.
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tariatu obowi¹zywa³a na terenie Krakowa od 1810 r. francuska ustawa
notarialna z dnia 16 marca (25 ventôse) 1803 r., która w okresie istnienia
Wolnego Miasta uleg³a tylko niewielkim zmianom4, co wiêcej, utrzymana
zosta³a tak¿e po wcieleniu Krakowa do Austrii w 1846 r. Dopiero w 1859 r.
na terenie Galicji i Wielkiego Ksiêstwa Krakowskiego wesz³a w ¿ycie
austriacka ustawa notarialna z 1855 r.5  Dzieje krakowskiego notariatu z
czasów Ksiêstwa Warszawskiego, a tak¿e z okresu istnienia Wolnego Miasta
wci¹¿ czekaj¹ na pe³ne opracowanie6. Na przypomnienie zas³uguj¹ tak¿e
notariusze krakowscy z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Niektórzy
z nich rozpoczêli karierê zawodow¹ w czasach Ksiêstwa Warszawskiego
i zawód notariusza wykonywali przez nastêpne lata7. Czê�æ notariuszy
Rzeczypospolitej, a w�ród nich Franciszek Jakubowski, któremu po�wiê-
cony zosta³ niniejszy tekst, spe³nia³a swe czynno�ci tak¿e po 1859 r. pod
rz¹dami austriackiej ustawy notarialnej, kontynuuj¹c dobre tradycje nota-
riatu z czasów Wolnego Miasta Krakowa.

Sylwetka Franciszka Jakubowskiego, wieloletniego notariusza krakow-
skiego, szczególnie zas³uguje na ocalenie od zapomnienia. By³ nie tylko
notariuszem rejestruj¹cym w swych aktach istotne przejawy ¿ycia praw-
nego regionu, z którym by³ zwi¹zany, lecz tak¿e poet¹, dramaturgiem, spo-
³ecznikiem zasiadaj¹cym w Radzie Miejskiej Krakowa, aktywnym uczest-
nikiem wszystkich zrywów narodowych I po³owy XIX stulecia. �ci�le
zwi¹zany z Krakowem, po�wiêci³ mu ca³e ¿ycie, dzia³aj¹c zarówno w
czasach istnienia Wolnego Miasta, jak i pó�niej. W�ród nielicznej grupy
notariuszy krakowskich, choæ szczególnie zas³u¿ony, nie by³ wyj¹tkiem

4 M.in. w 1826 r. wprowadzono nowe stawki wynagrodzeñ za czynno�ci notarialne:
Uchwa³a Senatu Wolnego Miasta Krakowa z dnia 5 maja 1826 r., Dziennik Rozporz¹dzeñ
Rz¹dowych Wolnego Miasta Krakowa 1826, nr Dziennika G³ównego Senatu 349.
5 S. M u c z k o w s k i, Austriacka ustawa notarialna z dnia 25 lipca 1871 r. historycz-

nie i porównawczo obja�niona, Kraków 1887, s. 106.
6 Przegl¹d wybranej literatury po�wiêconej notariatowi Ksiêstwa oraz Rzeczypospolitej

Krakowskiej m.in. D. M a l e c, Notariat w Departamencie Krakowskim Ksiêstwa Warszaw-
skiego oraz w Rzeczypospolitej Krakowskiej, Czasopismo Prawno-Historyczne (dalej: CPH),
t. LIII, 2001, z. 2, s. 185-202.
7 Np. W. Olearski, notariusz w latach 1810-1842, mia³ kancelarie w Krakowie kolejno

przy ulicach: Szpitalnej 622, Rynek G³ówny 456, �w. Jana 466, �w. Anny 310; zachowane
akta notarialne: Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ II, ul. Grodzka (dalej: APII),
sygn.WO.
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w ofiarno�ci i zaanga¿owaniu dla spraw spo³ecznych i narodowych zarów-
no w XIX, jak i XX w.8

F. Jakubowski nie by³ rodowitym krakowianinem. Urodzi³ siê w Piñ-
czowie, ale dok³adna data jego urodzin nie jest znana. Przyszed³ na �wiat
najprawdopodobniej ok. 1798 r. By³ synem lekarza, Józefa Macieja Jaku-
bowskiego oraz Tekli z domu Ró¿añskiej. Jego starszy brat, Jakub Józef9,
profesor medycyny na Uniwersytecie Jagielloñskim, znany jako autor pierw-
szej napisanej w jêzyku polskim nowoczesnej rozprawy z dziedziny psy-
chiatrii, aktywnie uczestniczy³ w powstaniu krakowskim w 1846 r.10

Po ukoñczeniu gimnazjum w Krakowie F. Jakubowski rozpocz¹³ w roku
akademickim 1817/18 studia na Uniwersytecie Jagielloñskim11. Po ukoñ-
czeniu wymaganych studiów filozoficznych podj¹³ w roku 1818/19 studia
prawnicze. By³ wówczas jeszcze obywatelem Królestwa Polskiego, tak
samo jak jego rodzice, utrzymuj¹cy go w czasie studiów12. Z zachowanych
Raportów o uczniach Wydzia³u Prawa wynika, ¿e podczas pierwszego
roku studiów zda³ egzamin z prawa natury, a profesor F. S³otwiñski oceni³
go jako pilnego, o �dobrej obyczajowo�ci� oraz �w³adzach umys³owych
dobrych�13. W kolejnym roku zda³ prawo rzymskie14 oraz celuj¹co prawo
ko�cielne, za� w roku akademickim 1820/21 jego studia nabra³y tempa: u
profesora W. Litwiñskiego zda³ egzaminy z prawa kryminalnego, kodeksu
postêpowania s¹dowego, za� u A. Krzy¿anowskiego z kodeksu prawa

8 O zas³ugach m.in. M. Strzelbickiego, S. Muczkowskiego, E. Klemensiewicza, S. Ma-
deyskiego, T. Starzewskiego zob. I. H o m o l a - S k ¹ p s k a, op. cit., s. 49-52.
9 U¿ywaj¹cy na co dzieñ tylko imienia Józef, dane Archiwum Uniwersytetu Jagielloñ-

skiego w Krakowie (dalej: Arch.UJ).
10 M. Ty r o w i c z, biogram F. Jakubowskiego, [w:] Polski S³ownik Biograficzny (dalej:

biogram F. Jakubowskiego), t. X, s. 383; biogram J.J. Jakubowskiego, [w:] Encyklopedia
Krakowa, Kraków 2000, s. 329; E. S t o c k i, biogram J.J. Jakubowskiego [w:] Polski S³ow-
nik Biograficzny, t. X, s. 389; J.J. J a k u b o w s k i, O metodzie leczenia psychicznej, Kra-
ków 1830.
11 Wg spisów studentów w aktach senackich UJ, Arch.UJ, sygn. S I 417, s. 105.
12 Dane wg raportów rocznych z egzaminów publicznych na Wydziale Prawa, Arch.UJ,

sygn. WP I-28.
13 Rapport roczny z egzaminu publicznego uczniów katedry prawa natury od dnia 7

pa�dziernika 1818/19, jak przypis 12.
14 W Archiwum UJ nie zachowa³ siê raport roczny z prawa rzymskiego w roku akade-

mickim 1819/20, jak przypis 12.
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cywilnego15. W zachowanych czê�ciowo raportach egzaminacyjnych z ko-
lejnych lat nie uda³o siê natrafiæ na �lad dalszych egzaminów, nie figuruje
tak¿e w zachowanych spisach studentów Uniwersytetu Jagielloñskiego, choæ
wed³ug ustaleñ jego biografa, M. Tyrowicza, ukoñczy³ studia dopiero w
1830 r.16

W tym samym roku na terenie Królestwa Polskiego wybuch³o powsta-
nie listopadowe, wobec którego w³adze Wolnego Miasta Krakowa prowa-
dzi³y czêsto politykê ¿yczliwej neutralno�ci, �nie zauwa¿aj¹c� pomocy
udzielanej przez swych obywateli powstaniu i powstañcom, a tak¿e udzia³u
w nim krakowian. Po klêsce powstania mocarstwa opiekuñcze zarzuci³y w
zwi¹zku z tym Rzeczypospolitej Krakowskiej naruszenie neutralno�ci, pro-
testowa³y przeciwko udzielaniu schronienia zbiegom i emigrantom poli-
tycznym z terenu Królestwa Polskiego, a ostatecznie doprowadzi³y do
istotnych zmian ustrojowych i wydania nowej konstytucji17.

F. Jakubowski, podobnie jak wielu jego dawnych kolegów uniwersytec-
kich, wzi¹³ udzia³ w powstaniu listopadowym, i to w randze oficera18. Pobyt
na terenie Królestwa Polskiego, w Warszawie, obok zaanga¿owania w
sprawy powstañcze przyniós³ publikacje literackie: tomik poezji, zawiera-
j¹cy przedruk wcze�niejszych wierszy, oraz dumy na cze�æ m.in. T. Ko-
�ciuszki, W. Potockiego, genera³a J. Skrzyneckiego i T. Jeffersona19. Ca³y
zbiorek oceniony zosta³ przez pó�niejszych znawców niezbyt pochlebnie,
jako nacechowany zbytnim patosem, podobnie jak opublikowana w tym
samym roku Duma o gen. Madaliñskim20. Warto zauwa¿yæ, i¿ nie by³ to
debiut F. Jakubowskiego, który pierwsze wiersze opublikowa³ jednocze�nie
z rozpoczêciem studiów prawniczych, w 1819 r., na ³amach �Pszczó³ki
Krakowskiej�. By³y to utwory Do snu oraz elegia panegiryczna Na �mieræ
Henryka D¹browskiego, napisana pod wp³ywem wiadomo�ci o jego �mier-
ci i na�laduj¹ca �piewy Historyczne J.U. Niemcewicza21. W tym samym
roku na scenie teatru J. Kluszewskiego (starosty brzegowskiego, posiada-
15 Op. cit.
16 Arch.UJ, sygn. S I 417, S I 419, S I 420, biogram F. Jakubowskiego, s. 384.
17 M.in. W.M. B a r t e l, op. cit., s. 11-12.
18 Biogram F. Jakubowskiego, s. 383
19 F. J a k u b o w s k i, Poezje, Warszawa 1831.
20 Biogram F.Jakubowskiego, s. 384.
21 Ibidem.
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j¹cego wy³¹czno�æ na urz¹dzanie w Krakowie widowisk teatralnych a¿ do
1830 r.)22 odby³a siê prapremiera tragedii historycznej F. Jakubowskiego
Miko³aj Zebrzydowski, wojewoda krakowski23. Choæ debiutanckie utwory
nie przynios³y ich autorowi s³awy i uznania krytyki, zas³uguj¹ na przypo-
mnienie. Dowodz¹ nie tylko wielkiej pasji literackiej i ambicji m³odego
studenta, a pó�niej absolwenta Wydzia³u Prawa. Tematyka wszystkich utwo-
rów, ich patos i ton �wiadcz¹ tak¿e o g³êbokim zaanga¿owaniu w sprawy
narodowe, zainteresowaniu histori¹ Polski.

Po upadku powstania Franciszek Jakubowski znalaz³ siê ponownie w
Krakowie. Rozpocz¹³ praktykê w administracji, a nastêpnie wymiarze
sprawiedliwo�ci w miejscowo�ciach nale¿¹cych do Wolnego Miasta Kra-
kowa: Pisarach, Czernichowie i Krzeszowicach24 . W 1837 roku uzyska³
uprawnienia sêdziowskie. Wkrótce jednak porzuci³ ca³kowicie wymiar spra-
wiedliwo�ci dla notariatu, prowadz¹c prawdopodobnie ju¿ od koñca 1839 r.
w³asn¹ kancelariê25. Zawód notariusza wykonywa³ przez wiele lat, kieruj¹c
sw¹ kancelari¹ nieprzerwanie a¿ do �mierci w roku 186826.

W chwili gdy F. Jakubowski rozpoczyna³ karierê w notariacie, w Kra-
kowie dzia³a³o w porównaniu z latami wcze�niejszymi wielu notariuszy:
a¿ o�miu w latach 1839-184427, podczas gdy np. w roku 1818 przej�ciowo
jeden, a nastêpnie dwóch notariuszy28, za� w latach 1819-1822 by³o ich

22 J. B i e n i a r z ó w n a, Wolne Miasto Kraków, [w:] Dzieje Krakowa, red. J. Bienia-
rzówna, J.M. Ma³ecki, J. Mitkowski, t. III, Kraków w latach 1796-1918 (dalej: Dzieje Kra-
kowa), s. 167.
23 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384.
24 Ibidem.
25 Wg M. Ty r o w i c z a, biogram F. Jakubowskiego, notariuszem by³ od 1841 r., jednak

na wcze�niejsz¹ datê nominacji wskazuj¹ akta notarialne F. Jakubowskiego, prowadzone od
listopada 1839 r., zachowane w Archiwum Pañstwowym w Krakowie, Oddzia³ II, ul.Grodz-
ka (dalej: APII), sygn. FJ oraz pochodz¹ca z 1840 r. wzmianka o zwrocie przez Senat
Wolnego Miasta akt osobowych: Rewers z dnia 29 pa�dziernika 1840 r. na wydanie akt
wzglêdem konferowania posady notaryusza publicznego panu Franciszkowi Jakubowskie-
mu, Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ I, ul. Sienna (dalej: API), sygn. WMK V-
20.
26 I. H o m o l a - S k ¹ p s k a, op.cit., s. 49-50.
27 Np. w 1841 r. poza � F. Jakubowskim � S. Korytowski, A. Matakiewicz, J. Nonast,

W. Olearski, I. Ostaszewski, F. Placer, M. Strzelbicki, APII, sygn. FJ, SK, AMa, JN, WO,
IO, FP, MS.
28 W. Olearski, A. Matakiewicz, op. cit.
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trzech29. Liczba ludno�ci Krakowa wynosi³a oko³o 25.000 na pocz¹tku lat
dwudziestych (wraz z okrêgiem oko³o 95.000), oko³o 32.000 na pocz¹tku
lat trzydziestych (wraz z okrêgiem ponad 120.000) i nieco ponad 40.000
w ostatnich latach istnienia Wolnego Miasta (wraz z okrêgiem ponad
140.000)30.

Za dokonywane przez siebie czynno�ci i sporz¹dzane akty notariusze
pobierali op³aty, których wysoko�æ w porównaniu z czasami Ksiêstwa
Warszawskiego zosta³a w 1826 r. nieznacznie podwy¿szona: m.in. za spo-
rz¹dzenie wiêkszo�ci aktów wprowadzono w Krakowie stawkê sze�ciu
z³otych, za� w Chrzanowie czterech z³otych, za sporz¹dzenie wyci¹gu i
wypisu z aktu odpowiednio: trzy i dwa z³ote31. Notariusze zobowi¹zani byli
do respektowania tzw. �prawa ubogich� i sporz¹dzania bez jakichkolwiek
op³at aktów na pro�bê strony ubogiej lub w³o�cian. Mieli jednak prawo
przyj¹æ zaoferowane dobrowolnie przez stronê wynagrodzenie w wy¿szej
� ni¿ to wynika³o z przepisów � wysoko�ci.

Aktywno�æ zawodowa notariuszy, a zarazem dochodowo�æ ich kance-
larii by³a zró¿nicowana. I tak jednak notariusze krakowscy znajdowali siê
w znacznie lepszej sytuacji ni¿ ich koledzy z Chrzanowa, wchodz¹cego w
sk³ad okrêgu Wolnego Miasta Krakowa32. W Krakowie na prze³omie lat
trzydziestych i czterdziestych XIX w. notariusze sporz¹dzali od oko³o piêæ-
dziesiêciu33 do ponad piêciuset34 aktów rocznie, za� ³¹cznie wszyscy
sporz¹dzali w tym czasie oko³o 1500-2000 aktów35. Dane te nie wyczer-
puj¹ ca³ej aktywno�ci notariuszy, daj¹ jednak wyobra¿enie o ich dzia³al-
no�ci. Prowadzenie kancelarii notarialnej nie zawsze zatem � nawet w
samym Krakowie � przynosiæ musia³o wysokie dochody. Dla porównania,
prezes Senatu Wolnego Krakowa pobiera³ w latach 1838-1844 roczn¹ pensjê
29 W. Olearski, A. Matakiewicz, I. Rogalski, op. cit.
30 J. B i e n i a r z ó w n a, Dzieje Krakowa, s. 46.
31 Art.13-19, Uchwa³a Senatu Wolnego Miasta Krakowa z dnia 5 maja 1826 r.., op. cit.
32 Notariusze chrzanowscy dokonywali i sporz¹dzali rocznie zaledwie oko³o stu czyn-

no�ci i aktów, D. M a l e c, Notariat..., s. 200.
33 J. Nonast, jak wynika z zachowanych repertoriów najmniej popularny w�ród krako-

wian notariusz, np. w 1841 r. sporz¹dzi³ zaledwie 32 akty, APII, sygn. JN.
34 Np. A. Matakiewicz (z wyj¹tkiem ostatnich dwóch lat urzêdowania) sporz¹dza³ prze-

ciêtnie ok. piêciuset aktów rocznie, liczbê tê niemal od pocz¹tku prowadzenia kancelarii
przekracza³ S. Korytowski, APII, sygn. AMa, SK.
35 D. M a l e c, op. cit., s. 201.
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w wysoko�ci 18.000 z³otych, senatorowie 6.000 z³otych, za� kancelista
1500 z³otych36.

F. Jakubowski otworzy³ kancelariê w kamienicy przy Rynku G³ów-
nym37. Podobnie zatem jak pozostali krakowscy notariusze ulokowa³ siê w
samym centrum miasta. W tej samej czê�ci krakowskiego Rynku G³ównego
od lat znajdowa³y siê inne kancelarie notarialne: w latach 1812-1816 pro-
wadzi³ tam kancelariê W. Olearski, a w latach 1823-1845 I. Ostaszewski38.
W porównaniu z innymi urzêduj¹cymi wówczas notariuszami szybko zdo-
by³ zaufanie krakowian, coraz chêtniej korzystaj¹cych z jego us³ug praw-
nych. W pierwszych dwóch miesi¹cach dzia³alno�ci (listopad, grudzieñ
1839 r.) sporz¹dzi³ wprawdzie zaledwie dziesiêæ aktów, w roku 1840 oko³o
stu piêædziesiêciu, w kolejnych dwóch latach zbli¿y³ siê jednak do blisko
czterystu aktów, za� od roku 1845 sporz¹dza³ ich ponad piêæset rocznie39.

F. Jakubowski nie ogranicza³ siê jedynie do pracy notariusza. Przed
wybuchem rewolucji krakowskiej w 1846 r. pe³ni³ tak¿e funkcjê sekretarza
w Wydziale Spraw Wewnêtrznych i Policji Senatu Wolnego Miasta Kra-
kowa40. Gdy w lutym 1846 r. w Krakowie i jego okrêgu dosz³o do wybuchu
powstania, podczas którego proklamowano odrodzenie pañstwa polskiego,
F. Jakubowski wzi¹³ w nim aktywny udzia³, zajmuj¹c wa¿ne stanowisko
we w³adzach wojskowych. Pocz¹tkowo by³ zastêpc¹, pó�niej nastêpc¹ ko-
mendanta placu J. Czerwiñskiego, gdy ten awansowa³ na krótko na wodza
naczelnego41. Komendanci placów w Krakowie i Podgórzu, podobnie jak
komendant odwachu i gubernator Krakowa, powo³ani przez dyktatora
powstania J. Tyssowskiego, podlegali Wodzowi Naczelnemu Si³y Zbrojnej
Narodowej42. Gdy w okresie dyktatury J. Tyssowskiego powo³ana zosta³a
u jego boku nowa instytucja � Rada Nieustaj¹ca (G³ówna), jej cz³onkiem
36 M. G ó r k i e w i c z, Ceny w Krakowie w latach 1796-1914, Poznañ 1950, s. 232.
37 Zgodnie z ówczesn¹, ci¹g³¹ numeracj¹ wszystkich krakowskich nieruchomo�ci pod

numerem 455, APII, sygn. FJ.
38 W. Olearski, Rynek nr 456; I. Ostaszewski, Rynek nr 453, APII, sygn. WO, IO.
39 APII, sygn. FJ.
40 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384.
41 M. Ty r o w i c z, Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i

pokuty, Kraków 1986, s. 89.
42 W.M. B a r t e l, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), [w:] Historia

pañstwa i prawa Polski, t. III, Od rozbiorów do uw³aszczenia, red. J. Bardach, M. Senkow-
ska-Gluck, Warszawa 1981, s. 832.



182

Z kart historii notariatu

zosta³ brat notariusza Jakubowskiego, Jakub Józef43. Rych³y upadek zale-
dwie dziewiêciodniowego powstania przyniós³ najpierw okupacjê Krako-
wa, a nastêpnie jego wcielenie do monarchii habsburskiej, której w³adze
zaczê³y nazywaæ zaanektowane terytorium Wielkim Ksiêstwem Krakow-
skim44.

Likwidacja Wolnego Miasta nie przynios³a pocz¹tkowo wiêkszych zmian
w obowi¹zuj¹cym prawie, nadal utrzymane zosta³y dotychczasowe zasady
organizacji i dzia³ania notariatu. W roku upadku Rzeczypospolitej Kra-
kowskiej w mie�cie dzia³a³o sze�ciu notariuszy: E. Ekielski (od 1846 r. przy
ul. �w. Jana nr 484/5), S. Korytowski (w 1846 r. przy ul. Grodzkiej nr 84/
5), F. Placer (w 1846 r. przy ul. Miko³ajskiej nr 648), M. Strzelbicki (w
1846 r. przy ul. Grodzkiej nr 101) oraz J. Nonast i F. Jakubowski � nadal
w tych co poprzednio lokalach. F. Jakubowski prowadzi³ nieprzerwanie
sw¹ kancelariê, przy czym w roku rewolucji krakowskiej, mimo aktywnego
w niej udzia³u, sporz¹dzi³ ponad piêæset aktów. W nastêpnym roku (1847)
jego kancelaria zanotowa³a rekordowo wysokie obroty: sporz¹dzono w niej
a¿ 735 aktów. Wp³yw na taki stan rzeczy mog³o mieæ zawieszenie w latach
1846-184745 dzia³alno�ci przez znanego notariusza S. Korytowskiego, pe³-
ni¹cego w czasie powstania krakowskiego funkcjê komisarza powiatu
krakowskiego oraz przewodnicz¹cego Trybuna³u Rewolucyjnego46. Wa¿-
nym czynnikiem musia³a byæ jednak popularno�æ samego F. Jakubowskie-
go, zaufanie, jakie sw¹ dzia³alno�ci¹ zawodow¹ oraz patriotyczn¹ wzbu-
dzi³ w�ród krakowian, skoro inni notariusze nie zanotowali a¿ tak znacz¹cego
wzrostu liczby klientów47.

Niezale¿nie od pracy zawodowej F. Jakubowski, tak¿e po likwidacji
Wolnego Miasta, uczestniczy³ w dzia³alno�ci niepodleg³o�ciowej. Wraz z
pocz¹tkiem Wiosny Ludów w Krakowie wszed³ w marcu 1848 r. w sk³ad
Komitetu Obywatelskiego, a nastêpnie Narodowego. Gdy do Wiednia uda³a
siê galicyjska deputacja z petycj¹ do cesarza, w jej sk³ad jako reprezentant
Krakowa wszed³ tak¿e F. Jakubowski48. Deputacji nie dopuszczono jednak
43 M. Ty r o w i c z, op. cit., s. 119, 242.
44 Na mocy patentu cesarza Ferdynanda I z dnia 16 listopada 1846 r., W.M. B a r t e l,

op. cit., s. 795.
45 APII, sygn. SK.
46 M. Ty r o w i c z, op. cit., s. 119-120.
47 Np. E. Ekielski, APII, sygn. EK.
48 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384.



183

Dorota Malec, Franciszek Jakubowski � notariusz Wolnego Miasta Krakowa...

w pe³nym sk³adzie przed oblicze cesarza, który przed³o¿ony mu adres prze-
kaza³ ministrom do urzêdowego za³atwienia49. Na krótko powróci³ do Kra-
kowa, który opu�ci³ ponownie po walkach ulicznych i bombardowaniu miasta
w dniach 25-26 kwietnia 1848 r. Wraz z innymi cz³onkami rozwi¹zanego
Komitetu Narodowego wyjecha³ do Wroc³awia50. Wzi¹³ tu w maju 1848 r.
udzia³ jako reprezentant Krakowa w zje�dzie polityków polskich ze wszyst-
kich zaborów51. W tym czasie we Wroc³awiu opublikowana zosta³a pate-
tyczna odezwa Do ludów Europy, potêpiaj¹ca gwa³ty austriackie, której
autorem by³ prawdopodobnie F. Jakubowski52.

Po powrocie do Krakowa, nadal prowadz¹c kancelariê notarialn¹,
anga¿owa³ siê wci¹¿ w pracê polityczn¹ i spo³eczn¹, tym razem w odro-
dzonym po pó³wiecznej przerwie samorz¹dzie miejskim. Gdy w 1848 r.
odby³y siê wybory do Rady Miejskiej, w jej sk³adzie znalaz³ siê tak¿e F.
Jakubowski53. W�ród wybranych wówczas 30 radnych z miasta Krakowa
prawnicy (adwokaci, notariusze, doktorzy praw) stanowili najwiêksz¹, a¿
dziewiêcioosobow¹ grupê54. Jesieni¹ 1848 r. Rada delegowa³a F. Jakubow-
skiego najpierw do gubernatora W. Zaleskiego, a nastêpnie wraz z jej prze-
wodnicz¹cym J. Krzy¿anowskim55 oraz K. Langem56 do Wiednia, dla re-
alizacji jej postulatów w rz¹dzie. Szczegó³y misji nie s¹ bli¿ej znane57,
wiadomo jednak, ¿e po szybkim powrocie do Krakowa, cz³onkowie dele-
gacji spotkali siê z nie¿yczliwym przyjêciem mieszkañców miasta. F. Ja-
kubowski t³umaczy³ wcze�niejszy powrót delegacji chêci¹ zorientowania
siê w nastrojach spo³ecznych, nie uspokoi³o to jednak zgromadzonych,

49 J. B i e n i a r z ó w n a, Od Wiosny Ludów do powstania styczniowego, [w:] Dzieje
Krakowa, s. 185-186.
50 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384.
51 M. Ty r o w i c z, Polski kongres polityczny we Wroc³awiu 1848 r., Kraków 1946, s.

69.
52 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384.
53 Ibidem.
54 J. B i e n i a r z ó w n a, op. cit., s. 192.
55 Znanym krakowskim sêdzi¹ i prezesem s¹du w okresie Wolnego Miasta, rewolucyj-

nym ministrem sprawiedliwo�ci w 1846 r., a podczas Wiosny Ludów przewodnicz¹cym
Komitetu Narodowego w Krakowie, op. cit., s. 103, 185, 188, 192.
56 W czasie Wiosny Ludów sekretarz Komitetu Narodowego, op. cit., s. 192.
57 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384.
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których oburzenie dosz³o do tego stopnia, ¿e musia³ w obronie w³asnej
powo³ywaæ siê na immunitet pos³a58.

W lutym 1849 r. powo³any zosta³ do Komitetu Bezpieczeñstwa w
Krakowie, z³o¿onego z urzêdników austriackich oraz czterech przedstawi-
cieli Rady Miejskiej59. Komitet sprawowa³ przej�ciowo nadzór nad policj¹,
odebrany Radzie przez w³adze austriackie. Gdy w kwietniu tego samego
roku Komitet zosta³ rozwi¹zany, F. Jakubowski zaprzesta³ dalszej dzia³al-
no�ci samorz¹dowej, po�wiêcaj¹c siê ponownie notariatowi i dzia³alno�ci
literackiej. Ostatnim przejawem jego aktywno�ci spo³ecznej by³o cz³onko-
stwo w Institut de l�Afrique w Pary¿u, zwalczaj¹cym niewolnictwo60.

W latach 1848-1849 w jego kancelarii sporz¹dzano mniej aktów ni¿
poprzednio, co t³umaczyæ mo¿na wymienionymi wy¿ej funkcjami i obo-
wi¹zkami. W nastêpnych latach liczba aktów utrzymywa³a siê na zbli¿o-
nym poziomie, choæ wej�cie w ¿ycie na terenie Krakowa w 1852 r. austriac-
kiego kodeksu cywilnego ABGB61 zachwia³o dzia³alno�ci¹ pozosta³ych
notariuszy. Os³abienie tempa pracy kancelarii Jakubowskiego sta³o siê
widoczne dopiero od roku 185762, mimo i¿ z chwil¹ wprowadzenia w 1859 r.
na terenie dawnego Wolnego Miasta austriackiej ustawy notarialnej z 1855 r.
by³ jednym z zaledwie trzech krakowskich notariuszy, którzy uzyskali
wymagane przepisami zatwierdzenie przez odpowiednie w³adze austriac-
kie63. Byæ mo¿e spadek aktywno�ci pozostawa³ w zwi¹zku ze zmian¹ lo-
kalizacji kancelarii, przeniesionej w roku 1854 na ulicê �w. Jana64. W
1863 r. F. Jakubowski przeniós³ kancelariê poza obrêb �cis³ego centrum,
wyznaczonego lini¹ krakowskich Plant, na ulicê Podwale nr 83, znajduj¹c¹
siê wówczas w przedmiejskiej dzielnicy Piasek65. Notariat nie przyniós³ mu
58 A. B a t o w s k i, Diariusz wypadków 1848 r., oprac. M. Tyrowicz, Wroc³aw-Warsza-

wa-Kraków-Gdañsk 1974, s. 363; biogram F. Jakubowskiego s. 384; H. Barycz udzia³ w
deputacji przypisywa³ bratu Franciszka, Józefowi; F. H e c h e l, Kraków i ziemia krakowska
w okresie Wiosny Ludów w opracowaniu H. Barycza, Wroc³aw 1950, s. 219.
59 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384, J. B i e n i a r z ó w n a, op. cit., s.199.
60 Biogram F. Jakubowskiego, s. 384.
61 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch z 1811 r.
62 Np. w 1848 r. 391 aktów, w 1849 r. 410 aktów, w 1851 r. 309 aktów, w 1852 r. 324

akty, w 1857 r. 71 aktów, w 1858 r. 92 akty, APII, sygn. FJ.
63 D. M a l e c, Notariat w Departamencie..., s. 202.
64 Pocz¹tkowo ul. �w. Jana nr 464, od 1857 �w. Jana nr 466, AP II, sygn. FJ.
65 Ibidem.
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fortuny; dom, w którym znajdowa³a siê ostatnia kancelaria, stanowi³ w³a-
sno�æ jego brata Józefa, a w wykazie w³a�cicieli nieruchomo�ci w Krako-
wie Franciszek Jakubowski nie figurowa³66.

W ostatnim okresie ¿ycia najwiêcej czasu po�wiêca³ niew¹tpliwie swej
dawnej, porzuconej w ostatnich latach pasji literackiej. Zaj¹³ siê twórczo-
�ci¹ dramaturgiczn¹, po raz kolejny akcentuj¹c swe przywi¹zanie do histo-
rii i symboli narodowych. W 1858 roku og³osi³ drukiem tragedie historycz-
ne Kiejstut oraz Filip II. W roku 1862 w drukarni J. Czecha wydany zosta³
ostatni dramat sceniczny Jakubowskiego, Samuel Zborowski, zadedykowa-
ny wieloletniemu przyjacielowi A. M³ockiemu67. Wymienione utwory tak¿e
zosta³y krytycznie ocenione przez znawców, zarzucaj¹cych autorowi sztucz-
n¹ wznios³o�æ, deklamatorstwo i brak uczucia68, za� autor zosta³ szybko
zapomniany jako dramaturg. Niedocenione próby literackie spowodowa³y
po raz kolejny skoncentrowanie siê na notariacie, z mniejszymi wszak¿e
sukcesami ni¿ w poprzednich latach. Franciszek Jakubowski zmar³ 31 maja
1868 r. w Krzeszowicach, prowadz¹c niemal do ostatnich dni ¿ycia kan-
celariê notarialn¹.

Wybitny dzia³acz polityczny i spo³eczny, poeta i dramaturg, uczestnik
wielu zrywów narodowych I po³owy XIX w., aktywny i popularny prawnik
by³ niew¹tpliwie cz³owiekiem o szerokich zainteresowaniach, wszechstron-
nym wykszta³ceniu i niespo¿ytej energii, czego dowiod³o ca³e jego ¿ycie.
Szybko jednak zosta³ nies³usznie zapomniany. Byæ mo¿e niniejszy tekst
przywróci pamiêæ o Franciszku Jakubowskim, popularnym niegdy� nota-
riuszu krakowskim.

Dorota Malec

66 Wykaz domów Miasta Krakowa i przedmie�æ, [w:] Kalendarz Krakowski na rok 1861
(tzw. Kalendarz Czecha), Kraków 1861, wykaz do³¹czony w formie dodatku bez numeracji
stron.
67 Biogram F. Jakubowskiego s. 384; F. J a k u b o w s k i, Samuel Zborowski. Tragedia

w V aktach, Kraków 1862.
68 Ibidem.
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Elegia
na �mi eræ Jenera³a H enryka D¹browski ego*

Grobowym d�wiêki em zajêcza³y dzwony;
Posêpno�æ razi zatrwo¿one zmys³y;

Rozla³ siê smutek w�ród mogi³ u�piony,
I w dr¿¹cych ci eniach god³a �mi erci b³ys³y .

Ponure ¿a³oby pi enie
Niesie na skrzyd³ach bole�ci

¯al P olski Synów pod Niebios sklepienie,
A odg³os s³awy w ob³okach szele�ci .

Gdy noc utula czu³e braci ¿ale,
W dalekich echach jêk mdleje i kona;

Bardzie! We� lutniê po�wiêcon¹ chwale,
Niech dr¿eni e serca na�laduj¹c struna

Powie D¹browski ego czyny,
Które zdumi¹ pó�ne wi eki;

Wielko�æ ich przyæmi te �wi etne wawrzyny,
Jakimi ja�nia³ pyszny Rzym i Greki .

Wolno¿ mi dzisiaj, gdy rzewnemi ³zami
Oczy Polaka prawego zalane;

Wzruszyæ popio³y Z ygmuntów jêkami,
Wezwaæ Ko�ciuszko! Tw e cienie kochane?

Z Henrykiem w nieszczê�cia chwili
Wy�ci e za wolno�æ walczyli,

I gdy Polaków matka leg³a w grobi e,
Ty� ¿al, on zemstê zaszczepia³ na G lobie.

Smutne przemocy, upadku Pomniki!
Wy krwi¹ wspó³braci u¿y�nione niwy!

* Debiutancki utwór opublikowany w �Pszczó³ce Krakowskiej� 1819, nr 2 z dnia 17
pa�dziernika 1819 r.
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Gdzie zgon znalaz³y ni eprzejrzane szyki;
Tu dla was obu pad³ los ni eszczê�liwy .

Pró¿no wolnych ludów mêstwo,
Gdy burzy w�ci ek³o�æ sro¿eje,

Wydziera szali przeznaczeñ zwyciêstwo;
Znik³a O jczyzna! ..... zosta³y nadzi eje!

Czas nawet wspomnieñ bolesnych ni e koi,
£zami rozpaczy Wódz skrapia kajdany,

Do ³ona matki syn zbli¿yæ siê boi,
Jej rana sro¿sze zadaje mu rany;

I D¹browski ¿egna pola,
Gdzie go zasmuca klêsk tyle;

Chlub¹ jest zemsta, ohyd¹ ni ewola
Wystêpki em spocz¹æ na swobód mogile .

Jak¿e Katonów ni ezrównan¹ cnota!
Ów trac¹c wolno�æ z r¹k w³asnych umi era;

Tym chocia¿ burza przeciwno�ci miota,
Sta³o�ci¹ wichry i fale odpi era.

W gro�nych Alcyda szeregach,
Co na �wiat ciska³ pioruny,

Blad¹ sia³ trwogê po Adygi brzegach,
Odg³osem chwa³y zalega³ bi eguny.

O wy Hatejskie, Apeninu ska³y!
�wiadki odwagi i ni eszczê�æ Lech itów!

Szczêki em ich mieczy wasze echa brzmia³y:
Lecz ile¿ razy z ni ebosiê¿nych szczytów

Po boju w chwili wytchnienia,
Mi³e bratni ej mowy d�wiêki

Szerzy³y skargi ¿alu i w estchnienia,
A wiatr do Polski unosi³ ich jêki .

Tylko¿ D¹browski obce trwo¿y³ grody?
Czy same gruzy �wiadcz¹ jego imiê?
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Powiedz Warszawo, mówcie Wis³y wody!
Gdy zawi�æ si³y z³¹czywszy olbrzymi e

Chcia³a ujarzmiæ te kraje,
Których siê chwia³y zasady;

On z garstk¹ Braci mê¿ny odpór daje!

Chlubo Narodu i Ziomków zaszczycie!
Polska nie stawia kolosów twej chwale,

Ty w sercach wdziêcznych W spó³braci masz ¿yci e,
Najtrwalszy pomnik wznosz¹ ci ich ¿ale .

Runê³y trony, �wi¹tyni e,
Czas na gruzach spycha wieki,

S³awa Kamillów, Czarneckich ni e zginie,
Poda j¹ �wiatu potomek daleki .

Franciszek Jakubowski


