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Zbigniew Radwañski, Alfred Ohanowicz. Ojciec poznañskiej
cywilistyki, Poznañ 2006, s. 154

Recenzowana rozprawa ukaza³a siê jako kolejna biografia po�wiêcona
uczonym wszechnicy poznañskiej z serii �Magistri Nostri�1. Tym razem
próby przedstawienia ¿ycia i twórczo�ci pierwszego cywilisty Uniwer-
sytetu Poznañskiego i wychowawcy ca³ej plejady wybitnych znawców
prawa prywatnego podj¹³ siê szacowny nestor polskiej cywilistyki, prof.
dr hab. Zbigniew Radwañski.

Dobrze siê sta³o, ¿e monografiê po�wiêcon¹ prof. Alfredowi Ohano-
wiczowi napisa³ jego uczeñ. Opracowania biograficzne zyskuj¹ na war-
to�ci, gdy pomiêdzy osob¹ opisywan¹ a opisuj¹cym istnia³a bliska wie�
(na my�l przychodzi wzruszaj¹ce wspomnienie o prof. Romanie Long-
champs de Bérier pióra jego ucznia i przyjaciela Kazimierza Przyby³ow-

1 Seriê redaguje Andrzej Gulczyñski. Poza recenzowan¹ pozycj¹ dotychczas ukaza³y
siê nastêpuj¹ce monografie: E. B o r o w s k a - B a g i e ñ s k a, Edward Taylor. Czy warto�ci
niedocenione?, Poznañ 2004, s. 100; J. S a n d o r s k i, Bohdan Winiarski. Prawo � Po-
lityka � Sprawiedliwo�æ, Poznañ 2004, s. 152; T. G a d k o w s k i, J. Ty r a n o w s k i, Alfons
Klafkowski. Prawnik internacjonalista, Poznañ 2004, s. 112; W. S z a f r a ñ s k i, Witalis
Ludwiczak. Prawnik z olimpijskim paszportem, Poznañ 2004, s. 104; W. S z a f r a ñ s k i,
Stanis³aw Nowakowski. Przez trzy kontynenty, Poznañ 2005, s. 129; H. O l s z e w s k i,
Zdzis³aw Kaczmarczyk 1911-1980, Poznañ 2006, s. 165; M. S t a n u l e w i c z, Marian
Zygmunt Jedlicki. T³umacz Thietmara, Poznañ 2006, s. 168.
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skiego, opublikowane na ³amach PiP w 1947 r., z. 5-6). Cech¹ takich
opracowañ jest dawka emocji i szczegó³y, o których historyk bazuj¹cy
jedynie na archiwaliach nie mo¿e wiedzieæ. Archiwaliów prof. Radwañski
równie¿ nie zaniedba³. Dowiód³ ju¿ niejednokrotnie, ¿e zna warsztat
historyka prawa i historyka. W�ród kilkuset opracowañ naukowych jego
autorstwa znajduj¹ siê równie¿ prace z zakresu historii prawa i biogra-
fistyki prawniczej. Wymieñmy chocia¿by znakomite dzie³o z czê�ci 2
tomu V Historii Pañstwa i Prawa Polski pod red. prof. Juliusza Barda-
cha2.

Recenzowana ksi¹¿ka sk³ada siê z przedmowy, czterech rozdzia³ów,
bibliografii prac Ohanowicza, spisu �róde³ i opracowañ, streszczenia
w jêzyku angielskim oraz indeksu nazwisk. Najogólniej rzecz ujmuj¹c,
w pierwszym rozdziale prof. Radwañski omówi³ ¿ycie swojego Mistrza,
w drugim scharakteryzowa³ go jako nauczyciela, w trzecim, jako uczo-
nego, a w czwartym � najbardziej emocjonalnym � udzieli³ odpowiedzi
na pytanie, jakim by³ cz³owiekiem. Przyjrzyjmy siê tej pozycji nieco
szczegó³owiej.

W przedmowie prof. Radwañski uzasadnia, dlaczego podj¹³ siê na-
pisania monografii. Otó¿ okoliczno�ci¹, która zobligowa³a go do pod-
jêcia tego zadania by³ fakt, ¿e by³ on uczniem prof. Ohanowicza. Pozna³
go jako student w 1947 r., a bli¿ej zwi¹za³ siê z nim w 1950 r., kiedy
to zosta³ asystentem w katedrze prawa cywilnego kierowanej przez prof.
Ohanowicza. Do �mierci Mistrza by³ z nim blisko zwi¹zany.

Z czê�ci pierwszej dowiadujemy siê bardzo du¿o o ¿yciu, rodzinie
i �rodowisku, w jakim ¿y³ Ohanowicz. Przyszed³ on na �wiat we Lwowie
31 marca 1888 r. w rodzinie mieszczañskiej pochodzenia ormiañskiego,
która pieczo³owicie podtrzymywa³a swoj¹ tradycjê i � mimo ¿e by³a od
dawna spolonizowana � zachowa³a przynale¿no�æ do ko�cio³a ormiañsko-
katolickiego. Imiê odziedziczy³ po dziadku, za� po ojcu Janie, który by³
sêdzi¹, zainteresowanie prawem (córk¹ sêdziego by³a te¿ matka przysz³e-
go profesora, Helena z Prokopowiczów). We Lwowie przeszed³ wszyst-
kie szczeble edukacji. W 1906 r. ukoñczy³ V Gimnazjum i rozpocz¹³ studia
na wydziale prawa miejscowego cesarsko-królewskiego Uniwersytetu

2 Z. R a d w a ñ s k i, Prawo cywilne i proces cywilny, [w:] Historia Pañstwa i Prawa
Polski 1918-1939, cz. II, red. F. Ryszka, t. V, cz. 2, Warszawa 1968, s. 140-255.
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im. Cesarza Franciszka I (dalej: ULw). Ukoñczy³ je w 1910 r., a rok
pó�niej przyst¹pi³ do trzech egzaminów rz¹dowych, tzw. rygorozów, i po
zdaniu ich uzyska³ stopieñ doktora praw. W tym roku rozpocz¹³ te¿ pracê
w lwowskiej Prokuratorii Skarbu.

W czasie studiów Ohanowicz interesowa³ siê histori¹ prawa. Zwi¹za³
siê wówczas z seminariami prof. Oswalda Balzera oraz prof. W³adys³awa
Abrahama. Tematyki historyczno-prawnej dotyczy³a te¿ pierwsza rozpra-
wa naukowa Ohanowicza, opublikowana w ramach serii �Studya nad
histori¹ prawa polskiego� redagowanej przez O. Balzera3. Po rozpoczêciu
pracy w Prokuratorii Skarbu we Lwowie (w 1910 r.), któr¹ wykonywa³
do 1919 r., zainteresowania jego przenios³y siê na grunt prawa cywilnego.
Zwi¹za³ siê wówczas z seminarium prof. Ernesta Tilla, a w roku aka-
demickim 1912/13 odby³ studia w Berlinie, gdzie uczestniczy³ w semi-
nariach wybitnych berliñskich uczonych cywilistów Josepha Kohlera
i Theodora Kippa (s. 13) � tych samych, u których piêæ lat wcze�niej
studiowa³ Roman Longchamps de Bérier. W tym miejscu do tekstu
omawianej ksi¹¿ki wkrad³ siê b³¹d dotycz¹cy roku habilitacji Romana
Longchamps de Bérier, który uzyska³ veniam legendii w 1916 r., a nie,
jak Autor podaje, w roku 1911 (s. 13)4. W 1912 r. ukaza³y siê pierwsze
prace cywilistyczne Ohanowicza. W tym samym roku zawar³ on zwi¹zek
ma³¿eñski z Janin¹ Postêpsk¹.

Wypada zauwa¿yæ, ¿e 25 maja 1914 r. Dziekan Wydzia³u Prawa ULw
prof. August Bálasits zreferowa³ Gronu Profesorów (ówczesny odpo-
wiednik rady wydzia³u) podanie dr. Alfreda Ohanowicza z pro�b¹ o �na-
ukowy zasi³ek podró¿ny�, co jednog³o�nie uchwalono5. Nie wiadomo, czy
w tê drug¹ podró¿ naukow¹ wyjecha³. Prof. Radwañski nic na ten temat
nie pisze, st¹d mo¿na wnioskowaæ, ¿e w zwi¹zku z wybuchem wojny

3 A. O h a n o w i c z, Ciê¿ary pañstwowe duchowieñstwa w Polsce w drugiej po³owie
XV i w pocz¹tkach XVI wieku (1447-530), Lwów 1911.

4 Por. A. R e d z i k, Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), KPP 2006, z. 1,
s. 15-17.

5                                                      (dalej: DALO), f. 26, op. 6, spr. 769
� Protoko³y z posiedzeñ Grona Profesorskiego Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
(dalej: GPWP ULw) w okresie luty-sierpieñ 1914, k. 19V � protokó³ z dnia 15 maja 1914 r.
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nie dosz³o do realizacji planów. Autor wspomina natomiast, ¿e opubliko-
wane w latach 1916-1917 prace, o których ni¿ej, stanowi³y podstawê
do wszczêcia przewodu habilitacyjnego (s. 14). Przerwany zosta³ on �
jako zbêdny � po objêciu przez Ohanowicza w 1919 r. katedry na powsta³ym
uniwersytecie w Poznaniu (s. 17).

W zwi¹zku z dotarciem przez recenzenta do �róde³ archiwalnych
celowym wydaje siê rozszerzenie tej informacji. Otó¿ we wrze�niu lub
na pocz¹tku pa�dziernika 1916 r., a wiêc wkrótce po zakoñczeniu prze-
wodu habilitacyjnego Romana Longchamps de Bérier, Alfred Ohanowicz
wniós³ podanie o habilitacjê na Wydziale Prawa ULw. Na posiedzeniu
GPWP ULw w dniu 12 grudnia 1916 r. prof. Piotr Stebelski poinformo-
wa³, ¿e wp³ynê³o do Grona podanie urzêdnika Prokuratorii Skarbu we
Lwowie dr. Ohanowicza z pro�b¹ o udzielenie veniam legendii z zakresu
prawa cywilnego austriackiego. Jednocze�nie zaproponowa³, aby za³¹-
czone do podania prace przedstawiæ do oceny profesorom Ernestowi
Tillowi i Aleksandrowi Doliñskiemu, co jednog³o�nie uchwalono6. Z koñcem
roku akademickiego 1916/1917 prof. Till odszed³ na emeryturê. W zwi¹zku
z powy¿szym na posiedzeniu Grona w dniu 23 pa�dziernika 1917 r. prof.
Stebelski ponownie zreferowa³ sprawê habilitacji Ohanowicza oraz po-
informowa³, ¿e podanie �czyni zado�æ wymogom formalnym�. Zapro-
ponowa³, ¿eby w zwi¹zku z ust¹pieniem prof. Tilla ocenê prac powierzyæ
profesorowi Doliñskiemu, jako referentowi, oraz prof. Marcelemu Chlam-
taczowi, jako koreferentowi, do czego ustosunkowano siê pozytywnie7.
Nie wiadomo dlaczego nie dosz³o do dalszych aktów. Byæ mo¿e na
przeszkodzie stanê³a sytuacja wojenna. Faktem jest, ¿e do sprawy ha-
bilitacji Ohanowicza powrócono dopiero na posiedzeniu Rady Wydzia³u
w dniu 6 marca 1920 r., w zwi¹zku z pismem z Poznania. Profesor
Doliñski poinformowa³ wówczas Radê, ¿e w zwi¹zku z mianowaniem
dr. Ohanowicza profesorem nadzwyczajnym na wydziale prawa uniwer-
sytetu w Poznaniu podanie sta³o siê bezprzedmiotowe i nie ma potrzeby
prowadzenia dalszych kroków habilitacyjnych, które bêdzie mo¿na podj¹æ

6 DALO, f. 26, op. 6, spr. 798 � Protoko³y z posiedzeñ GPWP ULw 1916/1917,
k. 18v � protokó³ z 12 grudnia 1916 r.

7 DALO, f. 26, op. 6, spr. 835 � Protoko³y z posiedzeñ GPWP ULw 9-12 1917, k. 10
� protokó³ z 23 pa�dziernika 1917 r.
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w razie ust¹pienia Ohanowicza z profesury. Uchwalono wówczas, ¿e
zostanie mu wys³ane pismo potwierdzaj¹ce fakt przyjêcia przez wydzia³
podania habilitacyjnego z pracami oraz postanowienie o wszczêciu kro-
ków habilitacyjnych8. Dwa miesi¹ce pó�niej, 9 kwietnia 1920 r., dziekan
Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza (dalej: UJK) prof. Juliusz
Makarewicz zaproponowa³ na posiedzeniu Rady Wydzia³u, aby uniwer-
sytetowi w Poznaniu wys³aæ odpowied�, ¿e prace dr. Ohanowicza, które
za³¹czy³ do podania habilitacyjnego oceniono pozytywnie, ale �dalsze akty
s¹ zbêdne wobec nominacji na profesora Uniwersytetu Poznañskiego�
Propozycja zosta³a zaakceptowana9.

Od 1919 r. dr Ohanowicz zwi¹za³ siê na sta³e z Wszechnic¹ Po-
znañsk¹. Prof. Radwañski opisuje ¿ycie A. Ohanowicza w stolicy Wiel-
kopolski jako profesora i praktyka (m.in. syndyka Ziemstwa Kredytowe-
go � s. 29-30), a tak¿e � przez krótki okres � polityka, tj. senatora
wybranego z ramienia BBWR (s. 23-26). Przypomina sytuacjê z 1930 r.,
kiedy to omal nie dosz³o do rezygnacji Ohanowicza z katedry prawa
cywilnego. Mia³o to zwi¹zek z zakazem Ministerstwa WRiOP ³¹czenia
stanowiska na uniwersytecie z do¿ywotnim stanowiskiem syndyka
w Ziemstwie Kredytowym. Jednak w zwi¹zku z brakiem odpowiedniej
osoby do objêcia katedry prof. Ohanowicz otrzymywa³ do 1939 r. ze-
zwolenie na zajêcie uboczne.

Nied³ugo po wybuchu wojny, 29 wrze�nia 1939 r., prof. Ohanowicz
zosta³ aresztowany przez gestapo. Po dwóch tygodniach wypuszczono
go i zmuszono do wyjazdu na teren Generalnej Guberni. Do wybuchu
Powstania Warszawskiego pracowa³ w Towarzystwie Kredytowym Ziem-
skim w Warszawie oraz prowadzi³ zajêcia w ramach tajnego nauczania
na Uniwersytecie Ziem Zachodnich i w innych warszawskich tajnych
szko³ach wy¿szych. Po upadku Powstania znalaz³ siê w Krakowie i od
lutego do czerwca 1945 r. prowadzi³ wyk³ady na Wydziale Prawa UJ jako
profesor przybrany (s. 37-38). W czerwcu 1945 r. powróci³ do Poznania,
gdzie wyk³ada³ do �mierci, doznaj¹c w okresie stalinizmu licznych przy-
kro�ci ze strony w³adz pañstwowych, co nie przek³ada³o siê na sytuacjê

8 DALO, f. 26, op. 6, spr. 906 � Protoko³y z posiedzeñ RWP UJK 1919/1920, k. 30
� protokó³ z 6 marca 1920 r.

9 Tam¿e, k. 32 � protokó³ z 9 kwietnia 1920 r.
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na uniwersytecie. W okresie 1947-1951 wykonywa³ zawód adwokata.
Z listy adwokackiej zosta³ skre�lony wskutek decyzji politycznych (s. 39).
W latach 1958 -1981 redagowa³ � obchodz¹cy w 2006 r. 85-lecie istnienia
� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.

W 1960 r. prof. Ohanowicz przeszed³ w stan spoczynku. Piêæ lat
pó�niej Alma Mater Posnanensis uhonorowa³a go godno�ci¹ doktora
honoris causa. Rodzimy wydzia³ przygotowa³ na cze�æ cywilisty dwie
ksiêgi pami¹tkowe. Pierwsza ukaza³a siê w 1963 r., druga w 1979 r.
(s. 45). Pamiêtano te¿ o kolejnych jubileuszach nestora poznañskiej cy-
wilistyki, który do¿y³ szacownego wieku 96 lat. Zmar³ 21 marca 1984 r.
i spocz¹³ na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (s. 110).

Nieobszerna czê�æ druga po�wiecona jest Alfredowi Ohanowiczowi
jako nauczycielowi. Autor opisa³ prowadzone przez Mistrza zajêcia oraz
opublikowane podrêczniki (s. 47-54). Z kolei czê�æ trzecia zawiera analizê
wybranych dzie³ naukowych uczonego. Zanim jednak prof. Radwañski
do tego przyst¹pi³, uprzednio okre�li³ A. Ohanowicza uczniem �wybitnego
znawcy prawa prywatnego� prof. Ernesta Tilla oraz zwolennikiem kon-
cepcji Rudolfa von Iheringa � twórcy tzw. jurysprudencji interesów. Mo¿na
wiêc stwierdziæ, ¿e Ohanowicz by³ przedstawicielem stworzonej przez
Tilla Lwowskiej Szko³y Prawa Cywilnego. Wyznawa³ wszak zasadê, ¿e
�nic tak dobrze nie s³u¿y praktyce, jak dobra teoria� i podobnie jak Till,
Doliñski i Longchamps de Bérier �wskazywa³, ¿e prawo cywilne kszta³-
towa³o siê w �cis³ym zwi¹zku z pod³o¿em ekonomicznym i spo³ecznym,
s³u¿¹c rozwi¹zywaniu konkretnych konfliktów interesów, a wiec celom
praktycznym� (s. 58).

W dalszej kolejno�ci prof. Radwañski analizuje wybrane monografie.
Przypomina bardzo interesuj¹c¹, a wydan¹ w 1916 r. rozprawê pt.
�Wspó³w³asno�æ w prawie prywatnem austryackiem�10, w której Oha-
nowicz podj¹³ siê analizy bardzo wa¿nego i trudnego w cywilistyce
zagadnienia (s. 59). Podniós³, ¿e istota wspó³w³asno�ci le¿y w kolizji praw
w³asno�ci (s. 61). Rok pó�niej Ohanowicz wyda³ rozprawê pt. �O roz-

10 A. O h a n o w i c z, Wspó³w³asno�æ w prawie prywatnem austryackiem, Archiwum
Naukowe. Wydawnictwo Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, dzia³ I, t. VIII, z. 2,
Lwów 1916, s. 73.
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porz¹dzaniu w³a�ciciela hipotek¹ w trzeciej noweli do ustawy cywilnej�11.
Wypowiedzia³ w niej pogl¹d aprobuj¹cy wprowadzon¹ w Austrii regu-
lacjê, a w szczególno�ci instytucjê �rozrz¹dzenia w³a�ciciela hipotek¹�.
Wiele uwagi po�wieci³ istniej¹cemu w Niemczech nieakcesoryjnemu d³ugowi
gruntowemu, podkre�laj¹c, ¿e brak takiej instytucji niekorzystnie odbi³ siê
na ukszta³towaniu w austriackim kodeksie cywilnym (Österreich Allge-
meines Bürgerliches Gesetzbuch, dalej: ABGB) instytucji hipoteki w³a�ci-
ciela12. Wypada zauwa¿yæ, ¿e krytyczny pogl¹d na temat analizowanej
przez Ohanowicza instytucji wyrazi³ w fazie prac nad projektem zmian
w ABGB jeden z jego nauczycieli, wybitny cywilista i komercjalista Alek-
sander Doliñski, w artykule pt. �Hypoteka w³a�ciciela w projekcie noweli
do kod. cyw. i jej wp³yw na kredyt hipoteczny�13, w którym przedstawi³
pogl¹d, ¿e projektowane zmiany s¹ niewystarczaj¹ce oraz postulowa³
szerokie konsultacje ze �rodowiskami zainteresowanymi, g³ównie gospo-
darczymi.

W dalszej kolejno�ci analizie poddane zosta³o dzie³o z 1920 r. na temat
�przyrzeczenia publicznego�14. Ohanowicz zastanawia³ siê w nim, czy
przyrzeczenie publiczne jest odrêbn¹ instytucj¹ prawn¹ i doszed³ do
przekonania, ¿e jest ono wi¹¿¹c¹ prawnie jednostronn¹ czynno�ci¹ prawn¹
ró¿n¹ od oferty, która sama przez siê rodzi zobowi¹zanie i nie potrzebuje
przyjêcia. Na temat przyrzeczenia publicznego pisa³ znacznie pó�niej inny
profesor lwowski i nauczyciel Ohanowicza, Marceli Chlamtacz15.

Kolejn¹ omówion¹ monografi¹ jest opublikowane w 1956 r. obszerne
i fundamentalne do dzi� studium na temat bezpodstawnego wzbogace-
nia16. Prof. Radwanski przedstawi³ te¿ interesuj¹c¹ historiê powstania tego
opracowania (s. 69-71). Wypada podkre�liæ, ¿e Autor uznaje je za naj-

11 A. O h a n o w i c z, O rozporz¹dzaniu w³a�ciciela hipotek¹ w trzeciej noweli do
ustawy cywilnej, Lwów 1917.

12 Tam¿e, s. 65; por. Z. R a d w a ñ s k i, Alfred Ohanowicz. Ojciec poznañskiej cywi-
listyki, s. 64-65.

13 A. D o l i ñ s k i, Hipoteka w³a�ciciela w projekcie noweli do kod. cyw. i jej wp³yw
na kredyt hipoteczny, PPiA 1914, R. XXXIX, s. 171-198.

14 A. O h a n o w i c z, Przyrzeczenie publiczne. Studjum z prawa cywilnego, Poznañ
1920, s. 53.

15 M. C h l a m t a c z, Przyrzeczenie publiczne, Encyklopedia Podrêczna Prawa Pry-
watnego, t. IV, s. 1940-1955.

16 A. O h a n o w i c z, Nies³uszne wzbogacenie, Warszawa 1956.
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wa¿niejsze dzie³o Ohanowicza (s. 69). W dalszej tre�ci przybli¿a opra-
cowania pó�niejsze, m.in.: �Zbieg norm w prawie cywilnym� (Warszawa
1963). Na kilkunastu stronach poddaje analizie wybrane artyku³y, komen-
tarze oraz przypomina udzia³ Ohanowicza w dziele �System prawa
cywilnego� pod red. W. Czachórskiego (s. 74-93), a na kilu nastêpnych
charakteryzuje napisane przez niego glosy (s. 93-103), recenzje (s. 103-
104) i przegl¹d ustawodawstwa (s. 105).

W ostatniej czê�ci prof. Radwañski udziela czytelnikowi odpowiedzi
na pytanie, jaki by³ jego Mistrz. Pisze: �Wszyscy, którzy znali prof.
Ohanowicza, zgodnie podkre�lali, ¿e by³ cz³owiekiem bardzo uprzejmym
i ¿yczliwym, chêtnie udzielaj¹cym rady i pomocy ka¿demu, kto siê do
niego o to zwróci³ [...] Nie by³ drobiazgowy, a swe oceny formu³owa³
raczej syntetycznie, przyk³adaj¹c wagê do spraw istotnych.� (s. 106-110)

Bardzo wa¿nym uzupe³nieniem monografii jest opracowana przez
Szymona Gulczyñskiego bibliografia prac Alfreda Ohanowicza przedsta-
wiona w uk³adzie chronologicznym (s. 111-143). Ma³e zastrze¿enie mo¿na
mieæ jedynie co do autorstwa jednej z recenzji17.

Jak wspomniano wy¿ej, w pracy znajduje siê te¿ bibliografia (s. 144-
146), streszczenie w jêzyku angielskim (s. 147-149) oraz indeks osób
(s. 150-152).

Cywilistyka poznañska jest bez w¹tpienia bardzo wa¿n¹ czê�ci¹ polskiej
nauki prawa. Tak siê z³o¿y³o, ¿e wiêkszo�æ wybitnych cywilistów z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza by³o uczniami prof. Alfreda Ohanowicza,
w tym m.in. �p. prof. Józef Górski, prof. Zbigniew Radwañski, prof.
Stanis³aw So³tysiñski. Ho³d oddany Mistrzowi jest wiêc zrozumia³y. Niestety
nie wszyscy wybitni uczeni okresu miêdzywojnia mieli tyle szczê�cia co

17 Sz. G u l c z y ñ s k i odnotowuje wszystkie odnalezione recenzje i noty recenzyjne
dzie³ Ohanowicza. Podaje, ¿e wkrótce po wydaniu pracy Wspó³w³asno�æ w prawie prywat-
nem austryackiem, w 1916 r., na ³amach Przegl¹du Prawa i Administracji ukaza³a siê
krótka notatka recenzyjna tego opracowania (R...r, rec.: Dr Alfred Ohanowicz, Wspó³-
w³asno�æ w prawie [...], PPiA 1917, R. XLII, s. 46), któr¹ autorstwo najprawdopodobniej
b³êdnie przypisuje Romanowi Longchamps de Bérier (s. 112). Autorem notki by³ praw-
dopodobnie E. Till lub kto� z redaktorów, byæ mo¿e Józef Münz. Sta³¹ wspó³pracê z PPiA
Longchamps de Bérier podj¹³ prawdopodobnie w 1918 lub 1919 r. Sam skrót �R...r�
oznacza prawdopodobnie �Redaktor�. Przemys³aw D¹bkowski pisa³ w 1926 r., ¿e skrótem
tym pos³ugiwa³ siê Ernest Till � zob. P. D ¹ b k o w s k i, Sprawozdanie dziekañskie za rok
akademicki 1925-1926, Lwów 1926, s. 86.
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Profesor Ohanowicz. Wielu z nich nie prze¿y³o wojny lub nie mia³o szansy
wykszta³cenia uczniów.

Gdy pochylam siê nad stronicami opracowañ uczonych, takich jak:
E. Till, R. Longchamps de Bérier, K. Przyby³owski, A. Doliñski, M. Al-
lerhand, S. Wróblewski czy A. Ohanowicz zastanawia mnie i uderza
precyzja oraz ogrom refleksji i trafnych spostrze¿eñ. Jednocze�nie rodzi
siê refleksja, ¿e wielu z tych autorów nie istnieje ju¿ w �wiadomo�ci
polskiego prawnika, a fundamentalne dzie³a zosta³y zapomniane w lite-
raturze prawniczej. Chyba czê�ciej siêgamy do dziewiêtnastowiecznej
literatury niemieckiej � co u³atwiaj¹ nam wspó³cze�ni germañscy uczeni,
którzy stale siê do niej odwo³uj¹, a analizê problemu poprzedzaj¹ grun-
towanymi badaniami historyczno-porównawczymi � ni¿ do rodzimych
opracowañ. Wypada wiêc na zakoñczenie przytoczyæ fragment z przed-
mowy do recenzowanej monografii, w którym prof. Radwañski pisze:
�Pieszczê siê nadziej¹, ¿e praca ta nieco przybli¿y m³odym pracownikom
naukowym czasy, gdy kszta³towa³o siê polskie prawo cywilne i polska
nauka tej ga³êzi prawa, której wybitnym wspó³twórc¹ by³ prof. Ohano-
wicz. Mo¿e zachêci tak¿e do siêgniêcia po Jego dzie³a, które mimo up³ywu
tak wielu lat, ci¹gle stanowi¹ wzorzec dla prac naukowych w dziedzinie
prawa prywatnego�. Mo¿e zachêci te¿ do siêgniêcia po dzie³a innych
wybitnych polskich cywilistów.

Adam Redzik


