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Stanis³aw Madeyski � notariusz � profesor � polityk

Historia notariatu to nie tylko historia instytucji, ale tak¿e biografie osób
prowadz¹cych dzia³alno�æ notarialn¹. W�ród dzia³aj¹cych w przesz³o�ci
notariuszy s¹ i tacy, którzy zas³u¿yli na pamiêæ potomnych czy to przez
swoje osi¹gniêcia naukowe, czy to przez dzia³alno�æ polityczn¹. Do nich
nale¿y Stanis³aw Jerzy Madeyski (1841-1910)1.
Urodzi³ siê 24 kwietnia 1841 r. w Sieniawie w pobli¿u Jaros³awia,

rodowej siedzibie ksi¹¿¹t Czartoryskich, gdzie jego ojciec, Micha³ Stani-
s³aw Madeyski, potomek szlacheckiej rodziny herbu Poray, by³ zatrud-
niony jako zarz¹dca dóbr. Z tej samej sfery pochodzi³a tak¿e jego matka,
Józefa ze Stêchliñskich. Do gimnazjum uczêszcza³ w Rzeszowie. Tam
zaprzyja�ni³ siê z Józefem Sebastianem Pelczarem (1842-1924), pó�niej-
szym profesorem historii ko�cio³a i prawa kanonicznego, rektorem Uni-
wersytetu Jagielloñskiego w latach 1882-1883, a od 1899 r. biskupem
przemyskim obrz¹dku ³aciñskiego, kanonizowanym w 2003 r. Po zdaniu
matury w 1860 r. rozpocz¹³ studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim, ale w ich trakcie przeniós³ siê na Uniwersytet Lwowski. Wzi¹³

1 Najobszerniejsze omówienie ¿ycia i dzia³alno�ci politycznej Madeyskiego stanowi
monografia biograficzna: J. R a d z y n e r, Stanis³aw Madeyski 1841-1910, Ein austro-
polnischer Staatsmann im Spannungsfeld der Nationalitätenfrage in der Habsburger
Monarchie, Wien 1983 � o dotycz¹cych Madeyskiego pracach polskich wspominam
w koñcowej czê�ci tego artyku³u (przyp. 26, 29, 34).
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udzia³ w powstaniu styczniowym, walcz¹c zbrojnie na terenie zaboru
rosyjskiego.Ukoñczywszyw1864 r. studiaweLwowiewróci³ doKrakowa
i podj¹³ pracê w s¹downictwie, bêd¹c kolejno auskulantem, aktuariuszem
i adiunktem s¹dowym w pobliskim, nie w³¹czonym jeszcze do Krakowa,
Podgórzu, a 7maja 1866 r. uzyska³ naUniwersytecie Jagielloñskim stopieñ
doktora praw. W latach 1870-1871 (gdy premierem Austrii by³ ordynat
³añcucki Alfred Potocki) pracowa³ jako urzêdnik w departamencie gali-
cyjskim Ministerstwa Sprawiedliwo�ci w Wiedniu. Nie znajduj¹c w tej
pracy satysfakcji, skorzysta³ z mo¿liwo�ci otwarcia w³asnej kancelarii
notarialnej w podkrakowskiej wsi Liszki. Prowadzi³ j¹ do lata 1875 r.,
kiedy zosta³ notariuszem w jeszcze odleglejszym od Krakowa miasteczku
Brzesko. Nuda ¿ycia prowincjonalnego nie przeszkadza³a mu w snuciu
marzeñ o karierze uniwersyteckiej. W 1879 r. habilitowa³ siê na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim na podstawie rozprawy Über die reale Grundlage
der Lehre von denBefestigungsmitteln der Verträge, pozytywnie ocenionej
przez profesorów Maksymiliana Zatorskiego i Fryderyka Zolla (starsze-
go), a w roku nastêpnym podj¹³ wyk³ady jako docent prywatny, nadal
prowadz¹c kancelariê notarialn¹ w Brzesku. W tym¿e roku zosta³ wy-
brany wiceprezesem powsta³ego w³a�nie Austriackiego Stowarzyszenia
Notariuszy (Österreichischer Notarverein).Wybór ten ponowiono w 1883
i 1886 r., a w 1889 r. wybrano go prezesem stowarzyszenia. We wrze�niu
1883 r. uczestniczy³ w III Zje�dzie Prawników i Ekonomistów Polskich
w Poznaniu.
Po �mierci profesora Maksymiliana Zatorskiego (1835-1886), wyk³a-

daj¹cego od 1868 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego
austriackie prawo cywilne,Wydzia³ stan¹³ wobec konieczno�ci powo³ania
jego nastêpcy. Oprócz Madeyskiego w grê wchodzi³ m³odszy od niego
o piêæ lat Ernest Till (1846-1926), habilitowany wKrakowie ju¿ w 1876 r.
Wobec tego, ¿e Till, prowadz¹cy z powodzeniem kancelariê adwokack¹
we Lwowie i wyk³adaj¹cy prawo cywilne na tamtejszym uniwersytecie,
nie chcia³ przenie�æ siê do Krakowa2, szala przechyli³a siê na korzy�æ

2 Byæ mo¿e Till, który w przysz³o�ci staæ siê mia³ najwybitniejszym polskim cywilist¹
prze³omu wieków, nie by³ dostatecznie mocno namawiany do przeniesienia siê ze sto³ecz-
nego Lwowa do Krakowa. G³ównym dzie³em Tilla, nie maj¹cym sobie równego w ca³ej
ówczesnej doktrynie opartej na kodeksie austriackim z 1811 r., jest sze�ciotomowy system
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Madeyskiego, popieranego przez takie powagi jak Fryderyk Zoll i Micha³
Bobrzyñski. Od lipca 1886 r. Madeyski obj¹³ jako profesor zwyczajny
katedrê prawa cywilnego, uzyskuj¹c najwy¿sze pobory jako swego rodzaju
rekompensatê zapozostawion¹kancelariê notarialn¹.Od razu da³ siê poznaæ
jako wytrawny, doskonale obeznany z praktyk¹ cywilista, a prowadzone
przez niego wyk³ady cieszy³y siê popularno�ci¹ w�ród s³uchaczy. Ju¿
wcze�niej zosta³ cz³onkiem Komisji Prawniczej Akademii Umiejêtno�ci,
a w latach 1886-1893 wchodzi³ w sk³ad redakcji �Przegl¹du Polskiego�.
Zyskawszy sobie sympatiê kolegów zosta³ wybrany dziekanem na rok
1889/90. Funkcjê rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego pe³ni³ w latach
1892/93. Pod jego wp³ywem Senat Uniwersytetu Jagielloñskiego podj¹³
uchwa³ê zakazuj¹c¹ studentom przynale¿no�ci do stowarzyszeñ robotni-
czych. W tym czasie jako powo³any przez Radê Wydzia³u referent kry-
tycznieoceni³ rozprawêhabilitacyjn¹Naukaos³u¿ebno�ciachwed³ugprawa
austryackiego, przedstawion¹ przez W³adys³awa Leopolda Jaworskiego3.
Ponowniewybrany rektoremw1893 r. nied³ugope³ni³ tê funkcjêw zwi¹zku
z powo³aniem go na stanowisko ministra. Na wniosekWydzia³u od stycz-
nia 1897 r. zosta³ profesorem honorowym prawa prywatnego i austriac-
kiego prawa politycznego4, za� wakuj¹c¹ katedrê obj¹³ habilitowany na
uniwersytecie wiedeñskim Fryderyk Zoll (m³odszy).

Prawo prywatne austryackie, wydany w siedmiu woluminach w l. 1884-1904 (w 1911 r.
ukaza³o siê wyd. 3 tomu I, przedstawiaj¹cego nauki ogólne, a w 1914 r. � trzecie wydanie
czê�ci I tomu II, przedstawiaj¹cej naukê o prawie w³asno�ci). W niepodleg³ej Polsce Till
zosta³ wiceprezydentem Komisji Kodyfikacyjnej i przygotowa³ projekt czê�ci ogólnej
i prawa zobowi¹zañ zmotywami, bêd¹cy podstaw¹ kodeksu zobowi¹zañ z 1933 r., z którego
wiele unormowañprzesz³odoobowi¹zuj¹cegoobecniewPolscekodeksu cywilnegoz 1964 r.
Uczniami Tilla byli: R. Longchamps de Bérier i K. Przyby³owski.

3 Negatywne oceny przedstawili tak¿e dwaj koreferenci � prof. Lotar Dargun i prof.
Józef Rosenblatt. Rok pó�niej Jaworski przedstawi³ now¹ rozprawê Prawo nadzastawu
wedle austryackiej ustawy cywilnej i na tej podstawie po zatwierdzeniu habilitacji uzyska³
veniam legendiw zakresie prawa cywilnego; zob. S. G r z y b o w s k i,W³adys³aw Leopold
Jaworski (1865-1930), Kwartalnik Prawa Prywatnego, R. VI:1997, s. 10.

4 Dzia³alno�æ uniwersyteck¹ Madeyskiego omówi³ M. P a t k a n i o w s k i, Dzieje
Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego od reformy ko³³¹tajowskiej do koñca XIX
stulecia, Kraków 1964, (¿yciorys s. 377-378, przyp. 265, fotografia s. 376), a tak¿e
J. B u s z k o, Spo³eczno-polityczne oblicze Uniwersytetu Jagielloñskiego w dobie autono-
mii galicyjskiej (1869-1914), Kraków 1963.
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Ju¿ przed objêciem katedry Madeyski, zwi¹zany ze �rodowiskiem
konserwatystów krakowskich zwanych Stañczykami5, aktywnie zajmo-
wa³ siê dzia³alno�ci¹ polityczn¹. W latach 1879-1897 czterokrotnie
wybierany by³ do Rady Pañstwa (Staatsrat), w latach 1882-189 trzykrot-
nie do Sejmu Krajowego6. Dwukrotnie by³ przewodnicz¹cym komisji
prawniczej, a tak¿e wicemarsza³kiem Izby Pos³ów w Radzie Pañstwa7.
S³yn¹³ jako doskona³y mówca, któremu Ko³o Polskie powierza³o wyst¹-
pienia w najtrudniejszych sprawach. Du¿e uznanie zdoby³a jego mowa
wyg³oszona w 1902 r. podczas dyskusji nad preliminarzem bud¿etu
ministerstwa spraw zagranicznych, w której (w zwi¹zku z g³o�nymi
wydarzeniami we Wrze�ni) odniós³ siê do antypolskiej polityki w³adz
pruskich. Wwyst¹pieniach parlamentarnych broni³ konstytucyjnych praw
obywateli, szczególnie w zakresie jêzyka ojczystego. Nie by³ zwolenni-
kiem koncepcji federalistycznych, ale stanowczo wypowiada³ siê prze-
ciwko dominuj¹cej roli jêzyka niemieckiego. Z jego wyst¹pieñ w Sejmie
Krajowym na przypomnienie zas³uguj¹ dwa. W grudniu 1887 r. wraz
z Micha³em Bobrzyñskim i Stanis³awem Badenim przedstawi³ wniosek
o utworzenie stanowiska dyrektora kieruj¹cego w zastêpstwie namiest-
nika Rad¹ Szkoln¹ Krajow¹ (czyli praktycznie kierownika galicyjskiego
resortu o�wiaty), a w styczniu nastêpnego roku, krytycznie oceniaj¹c
jako�æ krajowych prac ustawodawczych, wnioskowa³ zorganizowanie
biura kodyfikacyjnego maj¹cego zajmowaæ siê przygotowaniem projek-
tów ustaw.
Szczytem kariery politycznej dawnego powstañca by³o stanowisko

ministra wyznañ i o�wiaty w koalicyjnym rz¹dzie ksiêcia Alfreda Win-
dischgrätza, które piastowa³ od 12 listopada 1893 r. do 18 czerwca 1895 r.,

5 Szczególnie bliskie kontakty, tak¿e towarzyskie, ³¹czy³y go z JulianemDunajewskim
(1821-1907), profesorem ekonomii politycznej na Wydziale Prawa UJ, austriackim
ministrem skarbu w l. 1880-1891. Córka Madeyskiego Zofia wysz³a pó�niej za m¹¿ za
synaDunajewskiego, Stanis³awa.

6 Dane dotycz¹cewyboru i kadencjiMadeyskiego zawarte s¹w zestawieniach zamiesz-
czonych w ksi¹¿kach J. B u s z k i, Polacy w parlamencie wiedeñskim 1848-1918, War-
szawa 1996 i S. G r o d z i s k i e g o, SejmKrajowy galicyjski 1861-1914, Zród³a,Warszawa
1993.

7 Marsza³kiem Izby Pos³ów by³ w tym czasie Franciszek Smolka, a wicemarsza³kiem
Izby Panów � ksi¹¿ê Konstanty Czartoryski; zob. A. A j n e n k i e l, Historia Sejmu
polskiego, t. II, cz. I, W czasie rozbiorów, Warszawa 1989, s. 290.

´
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czyli do dnia upadku gabinetu. W programowym przemówieniu wyrazi³
swoje pogl¹dy na temat roli, jak¹ szko³a, ko�ció³ i dom rodzinny maj¹
spe³niaæ w wychowaniu m³odzie¿y, przestrzegaj¹c przed szerzeniem
radykalizmu i nienawi�ci narodowej. Jako minister popiera³ dotycz¹ce
szkolnictwa postulaty narodów s³owiañskich, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
rz¹d powinien staraæ siê o zado�æuczynienie kulturalnym potrzebom
wszystkich w pañstwie zamieszka³ych narodowo�ci, a jego nieugiête
stanowiskow g³o�nej sprawie s³oweñskiego gimnazjumw styryjskiej Cilli
przyczyni³o siê do rozpadu koalicji i dymisji rz¹du. Wyrazem uznania ze
strony monarchy by³o odznaczenie go wielk¹ wstêg¹ Orderu ¯elaznej
Korony I klasy. We wrze�niu 1899 r. zosta³ mianowany do¿ywotnim
cz³onkiem Izby Panów. Wielokrotnie uczestniczy³ w delegacjach parla-
mentarnych uchwalaj¹cych bud¿et dla wspólnych instytucji monarchii;
w 1907 r. by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego, w 1908 r. przewodnicz¹cym
delegacji parlamentu austriackiego. Nie porzuci³ zainteresowañ prawem
cywilnym, uczestniczy³ w pocz¹tkowej fazie prac nad przygotowaniem
czê�ciowych nowelizacji kodeksu8.
Interesuj¹c¹ kart¹ w ¿yciorysie Madeyskiego jest jego blisko dwuna-

stoletnia dzia³alno�æ w Trybunale Pañstwa9. Charakteryzuj¹c ten organ,
nie maj¹cy wówczas odpowiednika w ¿adnym innym pañstwie, warto
przytoczyæ s³owa samego Madeyskiego: �[k]oron¹ organizacji pañstwa
prawa jest ochrona dla politycznych praw obywateli wzglêdem w³adzy
pañstwa. Ochronê tê konstytucja austriacka powierzy³a osobnym s¹dom
odw³adz politycznych niezawis³ym,mianowicieTrybuna³owiAdministra-
cyjnemu i Trybuna³owi Pañstwa�10. Do w³a�ciwo�ci Trybuna³u Pañstwa,
dzia³aj¹cego na podstawie ustawy zasadniczej z dnia 21 grudnia 1867 r.

8 E. T i l l, Druga i trzecia nowela do austryackiego kodeksu cywilnego z obja�nie-
niami na podstawie materya³ów, Czê�æ druga (obja�nienia), Lwów 1916, s. V.

9 Na temat Trybuna³u Pañstwa K.G. H u g e l m a n n, Das österreichische Reichsge-
richt, Entstehung, Organisation und Wirksamkeit, Zeitschrift für öffentliches Recht 1925,
s. 458-538; F. L e h n e, Rechtschutz im öffentlichen Recht: Staatsgerichtshof, Reichsge-
richt, Verwaltungsgerichtshof, [w:] Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. II, red.
A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Wien 1975, a w nowszej literaturze polskiej A. D z i a -
d z i o, Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914), W³adza � obywatel � prawo,
Kraków 2001.

10 S. M a d e y s k i, Z praktyki Trybuna³u Pañstwa, Czasopismo Prawnicze i Ekono-
miczne (CPE) 1904, s. 67.
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o utworzeniu Trybuna³u Pañstwa, jednej z kilku wydanych w tym dniu
ustaw tworz¹cych tzw. konstytucjê grudniow¹, oraz ustawy z dnia 18
kwietnia 1869 r. o organizacji Trybuna³u Pañstwa, postêpowaniu przed
nim i wykonywaniu orzeczeñ11 nale¿a³y sporne sprawy prawa publicz-
nego, a w szczególno�ci rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miêdzy
s¹dami a organami administracji, miêdzy organami krajowymi a naczel-
nymi organami administracji oraz miêdzy organami poszczególnych kra-
jów w zakresie ich autonomii administracyjnej, rozstrzyganie spraw cy-
wilnoprawnychmiêdzyposzczególnymi krajami i gminami, nie nale¿¹cych
do w³a�ciwo�ci innego organu s¹dowego ani administracyjnego, a wresz-
cie rozpoznawanie skarg obywateli na naruszenie ich konstytucyjnie po-
rêczonychprawpolitycznychprzezorganyadministracji.Dziêki tej ostatniej
kompetencji, ocenianej przez Madeyskiego jako pierwszoplanowa, Try-
buna³ Pañstwa, nazywanyobrazowo�zwornikiemkonstytucji� (Schlußstein
der Verfassung), jest dzi� traktowany jako �protoplasta� utworzonego
w 1920 r. austriackiego Trybuna³u Konstytucyjnego, a tym samym pre-
kursor s¹dów konstytucyjnych wspó³czesnych pañstw europejskich12,
mimo ¿e nie przys³ugiwa³a mu kompetencja do oceny zgodno�ci ustaw
z konstytucj¹.
W sk³adzie Trybuna³u Pañstwa zasiada³o wielu znakomitych prawni-

ków o wysokim presti¿u i autorytecie, który zawdziêczali swej wiedzy

11 Ustanowienie Najwy¿szego Trybuna³u Pañstwowego, maj¹cego rozpatrywaæ m.in.
skargi �z powodu naruszenia praw konstytucyjnych przez urzêdowe czynno�ci s³ug pañ-
stwa�, przewidywa³ ju¿ tzw. projekt kromieryski konstytucji austriackiej (KremsiererEntwurf
� od nazwy miasta morawskiego, w którym po opuszczenia Wiednia obradowa³ parla-
ment), opracowany miêdzy 13 stycznia a 3 marca 1849 r. (§ 138-140), jak równie¿
konstytucja zwana o³omunieck¹ (§ 106), nadana patentem cesarskim z dnia 4 marca
1849 r. i odwo³ana tzw. patentem sylwestrowym z dnia 31 grudnia 1851 r. Polski przek³ad
wszystkich wspomnianych tu aktów, wraz z informacjami o opartych na nim orzecznic-
twie, podaje S. S t a r z y ñ s k i, Kodeks prawa politycznego czyli austryackie ustawy kon-
stytucyjne 1848-1903, Lwów 1903. W powojennej literaturze polskiej nazwa �Reichge-
richt� bywa nadmiernie dos³ownie t³umaczona jako �S¹d Rzeszy�.

12 L. G a r l i c k i, Ewolucja podstaw kontroli konstytucyjno�ci w Austrii, [w:] Pañstwo
� prawo � obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy na-
ukowej profesora Adama £opatki,Wroc³aw-Warszawa 1989, s. 290. Utworzenie w Polsce
organu o podobnych kompetencjach bezskutecznie postulowano w okresie miêdzywojen-
nym.
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prawniczej i do�wiadczeniu zawodowemu13.Wspó³czesny historyk ustroju
Austrii trafnie stwierdza, ¿e �fachowo�æ i kompetencja cz³onków Try-
buna³u Pañstwa by³y najwa¿niejsz¹ rêkojmi¹ jego bezstronnego i rzetel-
nego orzecznictwa�14. Orzeczenia wydane przez Trybuna³ Pañstwa nie
mia³y charakteru wi¹¿¹cego, ale mimo to � pisa³ Madeyski � �przed ich
powag¹ uchylaj¹ siê w³adze polityczne i stosuj¹ praktykê swoj¹ do jego
zasad prawnych�15.
Madeyski na podstawie wyboru dokonanego przez Izbê Pos³ów zosta³

29wrze�nia 1898 r.mianowanyprzez cesarza jednymzdwunastu cz³onków
Trybuna³u Pañstwa16 i obj¹³ w nim funkcjê sta³ego referenta. Obowi¹zki
cz³onka Trybuna³u Pañstwa sprawowa³ do koñca ¿ycia z w³a�ciwym
sobie zaanga¿owaniem. Zmar³ po d³ugiej chorobie 19 czerwca 1910 r.
w swym letnim mieszkaniu w Lussingrande (Veli Lo�inj) na adriatyckiej
wyspie Lussin (Lo�inj), a pochowany zosta³ w grobowcu rodzinnym na
Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Jeden z jego dwóch synów, Jerzy
Wiktor Madeyski (1872-1939), by³ w okresie I wojny �wiatowej szefem
Cywilnego Komisariatu Krajowego w Lublinie (do dymisji poda³ siê po
podpisaniu pokoju brzeskiego), nastêpnie przez trzy miesi¹ce w 1918 r.
ministrem wyznañ i o�wiaty w przedostatnim gabinecie dawnej Austrii,
kierowanym przez Maxa Hussarka17, a w latach 1921-1923 pos³em nad-

13 Np. w latach 1881-1913 jego prezydentem by³ najwybitniejszy austriacki cywilista
tego czasu, JosephUnger.Na ³¹czn¹ liczbê siedemdziesiêciu dziewiêciu cz³onkówTrybuna³u
dwunastu by³o Polakami. Byli w�ród nich nie tylko politycy, np. Florian Ziemia³kowski
(w latach 1871-1883), Apolinary Jaworski (1888-1894), Stanis³aw Badeni (1893-1896),
ale i znakomici uczeni, np. romanista Leon Piniñski (1885-1898 i ponownie od 1908 r.),
konstytucjonalista Stanis³aw Starzyñski (od 1912 r.). Ze �rodowiska galicyjskiego wywo-
dzili siê dwaj wiceprezydenci Trybuna³u Pañstwa: Ignacy Szymonowicz (1871) i Edward
Napadiewicz Wiêckowski (1877-1881).

14 A. D z i a d z i o, op. cit., s. 66.
15 S. M a d e y s k i, op. cit., CPE 1904, s. 67.
16 Oprócz dwunastu cz³onków w sk³ad Trybuna³u Pañstwa wchodzi³ jeszcze jego pre-

zydent i wiceprezydent. Wszyscy oni byli mianowani do¿ywotnio, przy czym po³owa
cz³onków Trybuna³u by³a mianowana na wniosek Izby Pos³ów, a po³owa na wniosek Izby
Panów. Nie obowi¹zywa³ zakaz ³¹czenia cz³onkostwa Trybuna³u z pe³nieniem innych
funkcji pañstwowych.

17 J. M a d e y s k i, Z prze³omowych dni 1918 roku. Osobiste wspomnienia, Kraków-
Warszawa 1920. Autor informuje tu, ¿e do objêcia wbrew osobistemu przekonaniu funkcji
ministra sk³oni³o go jednomy�lne ¿yczenie Ko³a Polskiego, po czym dodaje: �[j]edyn¹
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zwyczajnym i ministrem pe³nomocnym Rzeczypospolitej Polskiej przy
rz¹dzie niemieckim.
Dorobek naukowy Stanis³awa Madeyskiego obejmuje oko³o piêædzie-

siêciu publikacji18 og³oszonych nie tylko w jêzyku polskim, ale i w nie-
mieckim19. Pocz¹wszy od 1868 r. napisane przez niego artyku³y ukazy-
wa³y siê w takich periodykach jak: �Czasopismo Po�wiêcone Prawu
i Umiejêtno�ciom Politycznym�, �Prawnik�, �Przegl¹d S¹dowy�, �Prze-
gl¹d S¹dowy i Administracyjny�, a tak¿e Zeitschrift für französisches
Civilrecht oraz Zeitschrift für Notariat und Freiwillige Gerichtsbarkeit
in Österreich. Artyku³y te s¹ �wiadectwem szerokich zainteresowañ m³o-
dego prawnika i jego wra¿liwo�ci na aktualne problemy spo³eczne (np.
cykl artyku³ów O zubo¿eniu w³o�cian w Galicji, og³oszony w 1877 r.
w lwowskim �Prawniku�). Wcze�niej ju¿ powsta³y przeznaczone dla
praktyki opracowania ksi¹¿kowe, w�ród nich zbiór wzorów pism s¹do-
wych Podrêcznik s¹dowy (1870). Przygotowanie tego � wydawa³oby siê
�ma³o ambitnego opracowania autor uzasadni³ d¹¿eniem do ujednolicenia
ogólnopolskiej terminologii prawniczej i zapobie¿enia szerzeniu siê germa-
nizmów. Drug¹ czê�æ tej pracy stanowi wydany rok pó�niej Niemiecko-
polski s³ownik prawniczy cywilny. W 1878 r ukaza³a siê ksi¹¿ka O uk³a-
daniu kontraktów. Systematyczne studia z prawa cywilnego. Na osobn¹
wzmiankê zas³uguj¹ dwa artyku³y dotycz¹ce problematyki notarialnej:
Samorz¹d w dyscyplinarnych sprawach notaryuszów (�Prawnik� 1878)
i Rozwój instytucyinotarialnej (�Przegl¹dS¹dowy iAdministracyjny�1979).
Z lat aktywno�ci uniwersyteckiej pochodzi oparty na rozprawie habili-
tacyjnej obszerny artyku³ Die Conventionalstrafe und ihre Anwendung-
sarten bei Verträgen, og³oszony w Österreichische Allgemeine Gericht-
szeitung w 1880 r., oraz ksi¹¿ka Zarys nauki o posiadaniu jako podstawa
dowyk³adupowszechnegoprawaprywatnegoaustryackiego (Kraków1887).
Wyk³ad Charakterystyka prawodawstwa cywilnego Austryi (og³oszony

a rzewn¹ podniet¹ by³o dla mnie wspomnienie tradycyj nieboszczyka mego ojca, w roku
1863 powstañca, za� w roku 1893 pierwszego Polaka, który zasiada³ na fotelu ministra
o�wiaty w Austrii� (s. 4).

18 Niektóre z nich autor podpisa³ jako Stanis³aw Poray Madeyski (w jêzyku niemiec-
kim: Stanislaus Ritter Madeyski von Poray).

19 Zestawienie publikacjiMadeyskiego (niepe³ne) podaje J. R a d z y n e r, op. cit., s. 334-
336.
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drukiemw1892 r.) zawiera interesuj¹ce rozwa¿ania na temat tego,w jakim
stopniu w przepisach kodeksu cywilnego z 1811 r. znajduj¹ odzwiercie-
dlenie idea³y wolno�ci i równo�ci.
Liczne publikacje zwi¹zane s¹ z dzia³alno�ci¹ polityczn¹Madeyskiego.

Przyk³adem s¹ ksi¹¿ki:Die deutsche Staatssprache oder Ist Österreich ein
deutscher Staat? (Wien 1884), Die Nationalitätenfrage in Österreich und
ihre Lösung (Wien-Prag 1890) oraz Politische Betrachtungen (Wien-Prag
1900). Pierwsz¹ z nich, opart¹ na przemówieniu wyg³oszonym w Izbie
Pos³ów 29 stycznia 1884 r., zakoñczy³ godnym przytoczenia zdaniem:
Für die deutsche Staatssprache ist in Österreich, wie es ist, kein Platz20.
Z ostatniego dziesiêciolecia ¿ycia Madeyskiego pochodz¹, oprócz arty-
ku³ów og³oszonych w 1903 r. na ³amach petersburskiego �Kraju�, wa¿ne
prace dotycz¹ce Trybuna³u Pañstwa. Ju¿ u progu swej dzia³alno�ci w tym
organie wyda³ dwutomowe Studien zur Rechtsprechung des Reichsgerich-
tes über die Verletzung politischer Rechte. Erstes Heft, Das Ermessen des
Verwaltungsbehörden, Zweites Heft, Die politischen Rechte der Nationa-
lität (Wien-Prag 1901). Lata nastêpne przynios³y kilka og³oszonych na
³amach �Czasopisma Prawnego i Ekonomicznego� (1904, 1905, 1907)
artyku³ów omawiaj¹cych bie¿¹c¹ judykaturê Trybuna³u Pañstwa w celu
upowszechnienia znajomo�ci �zasad, których trzyma siê Trybuna³ Pañ-
stwa rozpatruj¹c skargi obywateli przeciwko w³adzy administracyjnej
o naruszenie ich praw kardynalnych wnoszone�21. Prezentuj¹c tê proble-
matykê �omówi³ zw³aszcza motywy wydanych wyroków, dodaj¹c do
nich w³asne pogl¹dy, które nieraz siêga³y w najg³êbsze problemy nauki
prawa�22. Tak¿e na ³amach �Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego�
ukaza³y siê artyku³y: Szkic teorii o �uznaniu� w³adz administracyjnych
w stosunku do orzecznictwa Trybuna³u Pañstwa (1901) iPolityczne prawo
wolno�ci narodowej (1902), oba dotycz¹ce problemów omówionych
wcze�niej w wydanych po niemiecku Studiach. Na szczególna uwagê
zas³uguje artyku³ Polityczne prawo wolno�ci mienia, og³oszony w 1903 r.

20 �Dla niemieckiego jêzyka pañstwowego w Austrii, takiej jak¹ ona jest, nie ma
miejsca.�

21 S. M a d e y s k i, op. cit., CPE 1904, s. 67.
22 F. Z o l l (starszy), Stanis³aw PorayMadeyski, Przegl¹d Prawa iAdministracyi 1912,

s. 75.
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w roczniku �Czasopisma Prawniczego i Ekonomicznego�, stanowi¹cym
ksiêgê pami¹tkow¹ dedykowan¹ Fryderykowi Zollowi starszemu z okazji
jubileuszu czterdziestolecia dzia³alno�ci profesorskiej. Uzasadnia w nim
Madeyski nowatorsk¹ tezê, ¿e zagwarantowana w art. V ustawy zasad-
niczej z dnia 21 grudnia 1867 r. o powszechnych prawach obywateli23
nienaruszalno�æ w³asno�ci ma � na równi z wolno�ci¹ osobist¹, religijn¹
i narodow¹ � �niew¹tpliwie �ród³o swoje w jednym prawie politycznej
wolno�ci (osobowo�ci), która polega na tym, ¿e pañstwo odda³o oby-
watelom ca³¹ dziedzinê obywatelsk¹ (das staatsfreie Gebiet) na to, a¿eby
w granicach prawnych wed³ug swobodnej woli rozwijali tam swoj¹
osobowo�æ�, a wobec tego jest ona �politycznym, konstytucyjnie porê-
czonym prawem wolno�ci mienia, które znajduje ochronê prawn¹ przed
Trybuna³em Pañstwa�24.
Dotychczas nie zosta³y wydane spisane przez Madeyskiego wspo-

mnienia oraz notatki autobiograficzne25.
Bezpo�rednio po jego �mierci ukaza³y siê liczne nekrologi i okolicz-

no�ciowe wspomnienia, w tym obszerne omówienie jego dzia³alno�ci
politycznej i naukowej napisane przez Fryderyka Zolla (starszego)26.
Wydarzenia lat nastêpnych � pierwsza wojna �wiatowa i odzyskanie
niepodleg³o�ci � odsunê³y w cieñ niepamiêci postaæ przedstawiciela po-
kolenia, które po tragicznym do�wiadczeniu upadku powstania stycznio-
wego d¹¿y³o do realizacji polskich aspiracji narodowych �pod ber³em
Habsburgów� w wielonarodowej monarchii austriacko-wêgierskiej.
Wzmianki o Madeyskim pojawiaj¹ siê na kartach og³oszonych pó�niej

23 Ustawa ta, do dzi� obowi¹zuj¹ca, jest uwa¿ana za fundament austriackiego systemu
ochrony obywatelskich wolno�ci i praw.

24 Szerzej na ten temat A.M ¹ c z y ñ s k i, Konstytucyjna ochrona w³asno�ci w �wietle
pogl¹dów Stanis³awa Madeyskiego, Zeszyty Prawnicze 3.2, Zeszyt dedykowany Profeso-
rowi Tomaszowi Dybowskiemu, Uniwersytet Kardyna³a StefanaWyszyñskiego,Warszawa
2003, s. 21-42.

25 Niewielkie wyimki z tych wspomnieñ i notatek przytacza J. R a d z y n e r, op. cit.,
s. 322-332. By³y one wykorzystywane przez badaczy, powo³uje siê na nie np. W. £ a z u -
g a, Rz¹dy polskie w Austrii, Gabinet hr. Badeniego 1895-1897, Poznañ 1991.

26 F. Z o l l, op. cit., s. 25-79; zob. tak¿e teksty okoliczno�ciowe, og³oszone w 1910 r.
przez czasopisma: �BibliotekaWarszawska�, �Czas�, �JuristischeBlätter�, �Przegl¹dPolski�,
�Tygodnik Ilustrowany� (fotografia) oraz �Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1911�.
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wspomnieñ jego rówie�ników27, a tak¿e w opracowaniach dotycz¹cych
zagadnieñ ogólniejszych, np. historii Galicji, polonii austriackiej, dziejów
Uniwersytetu Jagielloñskiego28. Zwiêz³e ¿yciorysy zamieszczone zosta³y
w wydawnictwach typu s³ownikowego29. Zapomnieniu uleg³a jego twór-
czo�æ naukowa, chocia¿ np. A. Szpunar uzna³ jego ksi¹¿kê o posiadaniu
za jedn¹ z nielicznych warto�ciowych prac cywilistycznych powsta³ych
przed koñcem XIX w.30, a prezes austriackiego Trybuna³u Konstytucyj-
nego wysoko oceni³ warto�æ wydanej w 1901 r. ksi¹¿ki Madeyskiego
i jej wp³yw na orzecznictwo Trybuna³u Pañstwa31, za� J. Sk¹pski stwier-
dzi³, ¿e Madeyski �by³ bez w¹tpienia cz³owiekiem du¿ych zdolno�ci i do-
brym prawnikiem�32. Prawie zapomnianywPolsce, przyci¹gn¹³Madeyski
uwagê austriackiej badaczki Joanny Radzyner, która przed dwudziestu

27 Z³o�liw¹ charakterystykêMadeyskiego z jego okresuwiedeñskiego podajeK. C h ³ ê -
d o w s k i, Pamiêtniki, t. II, Wiedeñ (1881-1901), Wroc³aw 1951; wyd. 2 uzup. Kraków
1957 (fot. Madeyskiego s. 97). Inni pamiêtnikarze (np. L.Biliñski, Wspomnienia i do-
kumenty, t. I, 1846-1914, Warszawa 1924) nie potwierdzaj¹ zarzutów Ch³êdowskiego.

28 Zob. np. przyp. 4, 6, 7, 9, 25, nadto S. G r o d z i s k i,Udzia³ Polaków w centralnych
organach austriackiej administracji i s¹downictwa, [w:] Polacy w Austrii, Zeszyty Na-
ukowe UJ, Prace Polonijne 1976, z. 2, s. 185; S. G r o d z i s k i, A. P a r t y k a, Die Polen
und die österreichische Rechtspflege, [w:] Studia austro-polonica, Zeszyty Naukowe UJ,
PraceHistoryczne 1978, z. 57, s. 102; S. G r o d z i s k i,Polnische Juristen an den höchsten
Gerichten der Habsburger Monarchie, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne 1989,
z. 90, p. 101; J. R a d z y n e r, Orientacja austro-polska, [w:] Austria Polska, Z dziejów
s¹siedztwa, Warszawa-Wiedeñ 1989, s. 195- 207 (fotografia, il. 31); R. Ta b o r s k i,
Polacy w Wiedniu, Wroc³aw-Warszawa 1992, wyd. 2 zm., Kraków 2002.

29 Polski s³ownik biograficzny, t. XIX, Ossolineum 1974, s. 124-125 (Cz. Lechicki);
Polacy w historii i kulturze krajów Europy Zachodniej, S³ownik biograficzny , Poznañ
1981, s. 282-283 (S. Przywarski).

30 A. S z p u n a r, Prawo cywilne, [w:]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. 11. Praca
ta stanowi zeszyt XVIIc wydanej przez Polsk¹ Akademiê Umiejêtno�ci Historii nauki
polskiej w monografiach.

31 L. A d am o v i c h, Verfassungsgerichtsbarkeit und Rechtsanwaltschaft, [w:] 100
Jahre österreichische Rechtsanwaltskammer 1850-1950, Wien 1950, s. 14-15, cyt. za
J.Radzyner, op. cit., s. 277.

32 J. S k ¹ p s k i, Fryderyk Zoll jako cywilista, [w:] Fryderyk Zoll, 1865-1948, Prawnik
� uczony � kodyfikator, PAU, Prace Prawnicze, nr 6, Kraków 1994, s. 217.
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33 J. R a d z y n e r, Stanis³aw Madeyski 1841-1910, Ein austro-polnischer Staatsmann
im Spannungsfeld der Nationalitätenfrage in der Habsburger Monarchie, Wien 1983.
Praca ta ukaza³a siê jako t. XX serii Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen
Monarchie,wydawanej przezAustriack¹Akademiê Nauk.Na ok³adce tej ksi¹¿ki zamiesz-
czono reprodukcjê portretu Madeyskiego ze zbiorów austriackiego Ministerstwa Nauki
i Badañ.

34A.M ¹ c z y ñ s k i, Sylwetki sprzed stulecia (Z dziejówWydzia³u PrawaUniwersytetu
Jagielloñskiego w XIX w.), Sprawozdania z czynno�ci i posiedzeñ Polskiej Akademii
Umiejêtno�ci, Tom LXIII, 1999, Kraków 2000, s. 158-161. ¯yciorysy Madeyskiego
zamieszczone zosta³y w wydawnictwach jubileuszowych: Z³ota Ksiêga Wydzia³u Prawa
i Administracji, Kraków 2000, s. 162-167 (A. M¹czyñski) i Poczet rektorów Uniwersytetu
Jagielloñskiego 1400-2000, Kraków 2000, s. 287 (Z. Pietrzyk). W obu tych ksi¹¿kach
zamieszczona zosta³a fotografia Madeyskiego, tak¿e w: J. P i e t r z a k, Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej, tradycja i wspó³czesno�æ, XV-XXI w., Warszawa 2002, s. 138.

35 Np. Z. C z e s z e j k o - S o c h a c k i, S¹downictwo konstytucyjne � tradycja awspó³-
czesno�æ, PiP 2001, z. 6, s. 17; L. G a r l i c k i, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Art. 64, Warszawa 2003; M. S a f j a n, Granice autonomii cz³owieka
w prawie wspó³czesnym, [w:] Wyk³ady na koniec starego i pocz¹tek nowego tysi¹clecia
(XX-XXI), Warszawa 2003, s. 219, 220; zob. te¿ przypis 24.

laty po�wiêci³a mu obszern¹ i gruntown¹ monografiê33. Okazj¹ do przy-
pomnienia w Polsce jego ¿ycia i dzia³alno�ci sta³ siê jubileusz 600-lecia
odnowienia Uniwersytetu Jagielloñskiego w 2000 r.34 Wostatnim czasie
prace Madeyskiego z dziedziny prawa konstytucyjnego bywaj¹ powo³y-
wane przez wspó³czesnych konstytucjonalistów35.
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