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jan widacki
prof. dr hab., krakowska akademia  
im. andrzeja frycza modrzewskiego
https://orcid.org/0000-0001-9174-3501

Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad  
w latach 30. XX wieku1

1. wprowadzenie; 2. „anestezjologia sądowa”; 3. polski kontrwywiad w okresie przed ii wojną świa-
tową; 4. praktyka wykorzystywania „zastrzyków osłabiających wolę” osób przesłuchiwanych w pol-
sce; 5. doświadczenia z narkoanalizą na potrzeby wywiadu i kontrwywiadu w usa i w nazistow-
skich niemczech; 6 podsumowanie.

1

pierwsze pomysły wykorzystania narkoanalizy w celach śledczych zrodziły się 
wkrótce po tym, jak w chirurgii zaczęto stosować narkozę do usypiania pacjentów 
do operacji.

przy znieczuleniu ogólnym (np. eterem lub chloroformem) można wyróżnić 
cztery fazy stanu pacjenta: okres oszołomienia lub analgezji (stadium analgesie), 
okres pobudzenia (stadium excitationis), okres znieczulenia chirurgicznego (sta-
dium anaestesiae chirurgicae) oraz występujący czasem niepożądany okres asfiksji 
(stadium asphycticum)2. 

w fazie drugiej (stadium excitationis) u pacjenta z reguły występuje silne po-
budzenie psychiczne i ruchowe, gadatliwość i objawy odhamowania. zasady etyki 
lekarskiej nakazują, aby lekarz zachował w tajemnicy to, co usłyszał w tej fazie od 
chorego3. zakłada się bowiem, że chory może w tej fazie, nie kontrolując swoich 
wypowiedzi, ujawniać coś, czego nie chciałby ujawnić w stanie pełnej ich kontroli 
(np. obrazić kogoś).

1 skrócona wersja tego artykułu, w języku angielskim, ukazała się w „european polygraph” 
2021, nr 1, s. 39–52.
2  Farmakologia. Podręcznik dla studentów medycyny, red. a. danysz, r. gryglewski, wyd. 2, 
pzwl, warszawa 1982, s. 268–269.
3 Ibidem, s. 269.
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Być może pierwszy taki pomysł – aby będącego w tej fazie pacjenta przesłuchać 
w sprawie kryminalnej – wspomina jürgen Thorwald4. sprawa dotyczyła morder-
stwa nowojorskiego maklera giełdowego i  filantropa Benjamina nathana, które 
miało miejsce 28 lipca 1870 r. o morderstwo podejrzewano jednego z synów za-
mordowanego, washingtona nathana. Brak jednak było dowodów i śledztwo trze-
ba było umorzyć. gdy 9 lat później washington nathan miał się poddać zabiegowi 
chirurgicznemu, zrodził się pomysł, aby w czasie narkozy zadać mu kilka pytań 
związanych z morderstwem. ostatecznie jednak washington nathan nie poddał 
się zabiegowi i pomysł nie został zrealizowany5, a jedno z najbardziej zagadkowych 
morderstw nie zostało do dziś wyjaśnione.

nie wiadomo, o jakiej narkozie wówczas myślano. mogła to być równie dobrze 
narkoza chloroformowa, jak i wykonana z użyciem eteru, bowiem w tym czasie 
obydwie metody były stosowane w  chirurgii. pierwszy raz narkozę przy użyciu 
eteru wykonano w Bostonie w 1846 r. przy operacji wycięcia guza szyi6. w tymże 
roku w londynie w narkozie eterowej dokonano amputacji kończyny7. w rok póź-
niej w edynburgu james young simpson (1811–1870) zademonstrował narkozę 
chloroformową8.

2

rozwój anestezjologii w drugiej połowie XiX w. i na początku XX w., obserwa-
cje pacjentów w stanie narkozy, szczególnie w tym etapie, kiedy nie kontrolują oni 
swoich wypowiedzi w sposób naturalny, budziły pokusę wykorzystania narkozy 
w celach śledczych.

około 1804  r. niemiecki chemik friedrich wilhelm sertürner (1783–1841) 
wyizolował z opium alkaloid, który od imienia rzymskiego boga snu morfeusza 

4 j. Thorwald, Stulecie detektywów, tłum. w. kragen, k. Bunsch, wyd. 2, wydawnictwo lite-
rackie, kraków 1992, s. 110–111.
5 Horrible Murder. Benjamin Nathan, the Broker, Assassinted in His Own House, „The new 
york times”, july 30, 1870; j. nathan-kazis, A Death in the Family, „tablet magazine”, january 
13, 2010, https://www.tabletmag.com/sections/community/articles/a-death-in-the-family [do-
stęp: 17.02.2021]; Who Killed Benjamin Nathan?, murder by gaslight, www.murderbygaslight.
com/2013/08/who-killed-benjamin-nathan.html [dostęp: 17.02.2021].
6 por. w. jurczyk, m. sikorski, Anestezjologia w Wielkopolsce, „anestezjologia intensywna te-
rapia” 2001, nr 2, s. 110–114.
7 w. Brzeziński, Chirurgia i specjalności zabiegowe w XIX–XX wieku, [w:] Historia medycyny, 
red. t. Brzeziński, wyd. 4, pzwl, warszawa 2015, s. 321.
8 Ibidem, s. 322.

https://www/
http://www.murderbygaslight.com/2013/08/who-killed-benjamin-nathan.html
http://www.murderbygaslight.com/2013/08/who-killed-benjamin-nathan.html
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nazwał morfiną9. produkcję morfiny jako leku rozpoczęto w niemczech w 1827 r. 
początkowo lek przeznaczony był do uśmierzania bólu i do leczenia uzależnień od 
alkoholu i opium. do roku 1914 morfina w usa była dostępna bez recepty.

meskalina znana była i używana przez indian w meksyku i na południu dzisiej-
szych stanów zjednoczonych od starożytności10. By to prawdopodobnie pierwszy 
środek psychodeliczny na świecie11.

meskalinę jako pierwszy wyizolował i zidentyfikował w roku 1897 niemiecki 
farmakolog i chemik arthur heffter (1859–1925). w 1918 r. austriackiemu chemi-
kowi ernstowi späthowi (1886–1946) udało się otrzymać ten związek syntetycz-
nie12. meskalina ma właściwości halucynogenne, psychozotwórcze (podobnie jak 
na przykład lsd). medyczne zastosowanie meskaliny jest dość ograniczone. Bywa 
stosowana w leczeniu depresji i w terapii alkoholizmu13.

w roku 1892 niemiecki farmaceuta, profesor uniwersytetu w marburgu ernst 
a. schmidt (1845–1921) uzyskał środek c17h21no4, który na cześć włoskiego le-
karza i  botanika giovaniego antonia scopoli nazwał skopolaminą14. w  1900  r. 
eduard schneiderlin (ur. 1875) zaproponował wykorzystanie skopolaminy przy 
operacjach chirurgicznych15.

na początku XX w. barbiturany zrewolucjonizowały anestezję. w roku 1899 h. 
dresser w monachium wynalazł (introduced) „hedonal”16, który już w roku 1905 
9 t.e. keys, The History of Surgical Anesthesia, wood library – museum of anesthesiology, 
park ridge 1996, s. 38–40.
10 por. m. jay, Mescaline: A Global History of the First Psychedelic, yale university press, new 
haven, ct 2019, s. 7; h.r. el-seedi et al., Prehistoric peyote use: Alkaloid analysis and radiocar-
bon dating of archaeological specimens of Lophophora from Texas, „journal of ethnopharmaco-
logy” 2005, Vol. 101, no. 1–3, s. 238–242.
11 h.r. el-seedi et al., op. cit., s. 238.
12 e. späth, Über die Anhalonium-Alkaloide: I. Anhalin und Mazcalin, „monatshefte für che-
mie und verwandte teile anderer wissenschaften” 1919, Bd. 40, nr. 2, s. 129–154.
13 Farmakologia. Podręcznik dla studentów…, s. 363–364.
14 e.a. schmidt, Über Scopolamin (Hyoscin), „archiv der pharmazie” 1892, s. 207.
15 e. schneiderlin, Eine neue Narkose, „Ärztliche mitteilungen aus und für Baden” 1900, Bd. 
10, s. 101–103; g. geis, In Scopolamine Veritas, „journal of criminal law and criminology” 
1959, Vol. 50, no. 4, s. 348; por.: j.c. logan, The use of scopolamine in anaesthesia, „The ame-
rican journal of nursing” 1905, Vol. 6, no. 3, s. 166–170; d.a. cozanitis, One hundred years 
of barbiturates and their saint, „journal of royal society of medicine” 2004, Vol. 97, no. 12, 
s. 594–598; d.w. Buxton, The Use of Scopolamine, Morphine, Atropine, and Similar Drugs by 
Hypodermic Injection before Inhalation Anaesthesia, „proceedings of the royal society of medi-
cine” 1911, Vol. 4 (section of anesthetics), s. 43–56; a.f. morcom, Scopolamine-Morphine-Atro-
pine as an Adjunct in Inhalation Anaesthesia, „proceedings of the royal society of medicine” 
1913, Vol. 6 (section of anesthetics), s. 62–66. 
16 t.e. keys, op. cit., s. 58.
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rosjanin mikołaj pawłowicz krawkow z asystentami w sankt petersburgu wyko-
rzystał przy operacji, a wkrótce w rosji opisywano już wyniki zastosowania hedo-
nalu w 530 przypadkach17.

w  roku 1932 dwaj chemicy niemieccy walter kropp (1885–1939) i  ludwig 
taub (1887–1956) oraz farmakolog hellmut weese (1897–1954) odkryli (disco-
vered) heksobarbital – ewipan18. w polsce ewipan i jego medyczne wykorzystanie 
zostało opisane po raz pierwszy w 1933 r.19 i od tego czasu był powszechnie uży-
wany w anestezji20.

w niedługim czasie wszystkie te środki: meskalina, morfina, ewipan, a w szcze-
gólności skopolamina zaczęły być testowane nie tylko do celów leczniczych, ale 
także do zastosowania jako „serum prawdy”.

11 maja 1922 r. robert e. house (1875–1930), prowincjonalny lekarz z tek-
sasu, na posiedzeniu section on state medicine and public hygiene of the state 
medical assocciation of texas at el paso wygłosił referat zatytułowany The use 
of scopolamine in crimnology. zaproponował w nim wykorzystanie skopolaminy 
przy przesłuchaniach śledczych. referat został kilka miesięcy później opublikowa-
ny w lokalnym czasopiśmie lekarskim „texas state journal of medicine”. dziewięć 
lat później, już po śmierci autora, artykuł przedrukowano w prestiżowym czaso-
piśmie „american journal of police science”21. w artykule house zastrzegał, że 
o zastosowaniu skopolaminy „w kryminologii” (jak pisał) wypowiada się nie jako 
kryminolog (czytaj: prawnik), ale jedynie jako lekarz. przyznawał, że różni praw-
nicy zwracali mu uwagę, że przesłuchiwanie człowieka będącego pod wpływem 
skopolaminy lub podobnie działającego środka jest niezgodne z  amerykańskim 
prawem.

wątpliwości budziła nie tylko dopuszczalność prawna takiego badania (przede 
wszystkim podnoszono, że stosowanie narkoanalizy w stosunku do podejrzanego 
jest niezgodne z poprawką do konstytucji stanów zjednoczonych, zabraniającą 

17 Ibidem.
18 d.a. cozanitis, op. cit.; por.: w. storm van leeuwen, a. von szent györgyi, On Scopolamine-
-Morphine Narcosis, „journal of pharmacology and experimental Therapeutics” 1921, Vol. 18, 
no. 6, s.  449–454; p. serocca, General Intravenous Anæsthesia with Evipan-Sodium, „British 
journal of anaesthesia” 1934, Vol. 12, no. 1, s. 28–32.
19 j. granatowicz, Narkoza dożylna z zastosowaniem „evipanu-natrium”, „wiadomości tera-
peutyczne” 1934, r. Vi, nr 3, s. 99–105. 
20 t. rafiński, Uśpienie za pomocą „Evipan-Natrium”, niepublikowana praca doktorska, uni-
wersytet poznański, 1938.
21 house r.e., The Use of Scopolamine in Criminology, „texas state journal of medicine” 1922, 
Vol. 18, s. 256–263; przedruk: „american journal of police science” 1931, Vol. 2, no. 4, s. 328–
336.
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zmuszania do samooskarżania)22 – dyskusyjna była też wartość diagnostyczna tej 
metody. tu podnoszono najczęściej, że pod działaniem środka narkotycznego ba-
dany może dowolnie nieświadomie fantazjować, może też być szczególnie podatny 
na sugestię. podawało to w wątpliwość przydatność tej metody w śledztwie.

w  latach 20. i 30. XX w. trwała dyskusja na temat wartości i dopuszczalno-
ści stosowania narkoanalizy w  śledztwie. jeszcze w  1925  r. house przekonywał, 
że użycie skopolaminy w śledztwie powinno być dopuszczalne23. w dyskusji tej 
uczestniczyli także m.in. john a. larson, twórca poligrafu, który do narkoanalizy 
stosunek miał dość sceptyczny, i  fred inbau, profesor northwestern university 
w chicago, a zarazem dyrektor scientific crime detection laboratory, w którym 
zresztą również eksperymentowano ze skopolaminą. inbau uznał wyniki tych 
ostatnich eksperymentów za fairly satisfactory („dość satysfakcjonujące”)24. to 
w  tym czasie, w  1932  r., calvin goddard skopolaminę nazwał po raz pierwszy 
truth serum (serum prawdy)25.

niejako podsumowaniem tego etapu dyskusji było stwierdzenie inbaua, że 
wyniki eksperymentalne są interesujące, trafne wyniki uzyskuje się w około 50% 
przypadków, niemniej jednak faktem jest, że uzyskanie poprawnego rezultatu za-
leży od wielu różnych czyn ni ków26. do tego dodać trzeba, że już w 1927 r. sąd 
apelacyjny w sprawie state v. hudson27 odrzucił dowód z przesłuchania pod dzia-
łaniem skopolaminy.

w literaturze brak dowodu na to, by w okresie poprzedzającym ii wojnę świa-
tową jakakolwiek służba państwowa na świecie rutynowo stosowała narkoanalizę, 
a nawet by zlecała badania tej metody. są zatem podstawy, by sądzić, że rutynowe 
stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad przy przesłuchiwaniu osób  
 
22 por. l.m. despres, Legal Aspects of Drug-Induced Statements, „The university of chicago 
law review” 1947, Vol. 14, no. 4, s. 601–616; por. także: g.h. dession, l.z. freedman, r.c. 
donnelly, f.c. redlich, Drug-Induced Revelation and Criminal Investigation, „The yale law jo-
urnal” 1953, Vol. 62, no. 3, s. 315–347; a. winter, The Making of „Truth Serum”, „Bulletin of the 
history of medicine” 2005, Vol. 79, no. 3, s. 500–533. 
23 r.e. house, Why ‘truth serum’ should be made legal, „medico legal journal” 1925, Vol. 42, 
s. 138–148.
24 f. inbau, Scientific Evidence in Criminal Cases: II. Methods of Detecting Deception, „journal 
of criminal law and criminology” 1934, Vol. 24, no. 6, s. 1155.
25 por. ch.e. sheedy, Narcointerrogation of a Criminal Suspect, „journal of criminal law, cri-
minology, and police science” 1959, Vol. 50, no. 2, s. 120. 
26 f. inbau, op. cit., s. 1156.
27 supreme court of missouri, second division, 289 s.w. 920 (mo. 1926), december 20, 
1926, opublikowany w  „st. louis review” 215, 1927, https://case-law.vlex.com/vid/289-s-
-w-920-619289606 [dostęp: 1.09.2021].

https://case-law.vlex.com/vid/289
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podejrzewanych o szpiegostwo już w latach 30. XX w. było jednym z pierwszych 
takich zastosowań w świecie.

argumentem wspierającym to przypuszczenie jest także to, że badania ekspe-
rymentalne z narkoanalizą na zlecenie władz państwowych w usa czy w niem-
czech zaczęto na dużą skalę dopiero w czasie wojny, w latach 40. XX w.

informacje na temat stosowania narkoanalizy przez polski kontrwywiad niemal 
w całości pochodzą z akt procesu, jaki kilku oficerom z samodzielnego referatu 
technicznego oddziału ii wytoczono na początku lat 50. XX w., po ich powrocie 
do kraju z polskich sił zbrojnych na zachodzie. na temat stosowania narkoanalizy 
mówili w tym procesie zarówno podejrzani (oskarżeni) w swych wyjaśnieniach, 
jak i świadkowie w swych zeznaniach. te relacje oskarżonych i świadków wzajem-
nie się potwierdzały i uzupełniały. mimo znajomości realiów ówczesnych śledztw 
prowadzonych przez ministerstwo Bezpieczeństwa publicznego (mBp) nie ma 
podstaw do podejrzeń, że zeznania czy wyjaśnienia dotyczące narkoanalizy zosta-
ły wymuszone przez śledczych. Był to zresztą zupełnie poboczny wątek tego śledz-
twa. mBp znacznie bardziej interesowały prowadzone przed wojną doświadczenia 
z bronią chemiczną i bakteriologiczną, testowanie trucizn i zarazków na ludziach, 
a także powiązania aresztowanych oficerów ze służbami państw zachodnich. ko-
munistyczni śledczy dysponowali jednak także jakąś, szczątkową choćby, dziś 
niedostępną w polsce dokumentacją archiwalną oddziału ii, skoro w materiałach 
śledztwa znalazły się pojedyncze dokumenty tego oddziału, np. reprodukowany 
niżej dokument zamawiający wykonanie przez kpt. dr krzewińskiego „dochodzeń 
doświadczalnych”.

akta prokuratorskie śledztwa znajdują się w archiwum akt nowych w warsza-
wie. znaczna część tych akt jest zdublowana w aktach mBp, znajdujących się dziś 
w archiwum instytutu pamięci narodowej. w aktach mBp są też wewnętrzne ana-
lizy przeprowadzone na podstawie materiału procesowego, plany śledztwa i prze-
słuchań poszczególnych osób. w archiwach polskich (w szczególności w central-
nym archiwum wojskowym) w aktach oddziału ii brak materiałów źródłowych 
dotyczących narkoanalizy (i większości akt dotyczących samodzielnego referatu 
technicznego oddziału ii sztabu głównego wp). Być może taki materiał znajduje 
się w tej części archiwum oddziału ii, które obecnie znajduje się w moskiewskim 
archiwum wojennym, dziś praktycznie niedostępnym dla badaczy z polski.

3

w ii rzeczpospolitej (1918–1939) całość wywiadu i kontrwywiadu wykony-
wało wojsko. centralą wywiadu i kontrwywiadu był oddział ii sztabu główne-
go wojska polskiego. w terenie oddział ii miał swoje ekspozytury (w liczbie 6), 
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podlegał mu także autonomiczny wywiad korpusu ochrony pogranicza (kop) 
ochraniającego granice z zsrr i litwą. wywiad kop wykonywał zadania kontr-
wywiadu w  pasie granicznym i  wywiadu płytkiego na terytoriach sąsiednich 
państw. niezależnie od tego, przy dowództwach okręgów korpusów (których 
było 10) usytuowane były samodzielne referaty informacyjne (sri), zajmujące się 
kontrwywiadem i zwalczaniem komunistycznej propagandy w wojsku.

w  strukturze oddziału ii znajdował się samodzielny referat techniczny28, 
którego zadaniem była techniczna obsługa działań wywiadowczych i kontrwywia-
dowczych. Był to nowocześnie wyposażony instytut, zatrudniający kilkadziesiąt 
osób – zarówno wojskowych w  (tym w  szczególności lekarzy wojskowych), jak 
i cywilnych. znaczny procent pracowników tej instytucji posiadał stopień doktora. 
jednym z kierunków badań było przygotowanie „zastrzyków osłabiających wolę” 
osób przesłuchiwanych. osobą prowadząca te doświadczenia był lekarz wojskowy 
kpt. dr ludwik krzewiński29.

ilustracja 1. kpt. dr ludwik krzewiński

Źródło: centralne archiwum wojskowe (wBh-caw), teczka personalna l. krzewińskiego, 
sygn. 1769/89/2710 ap.

28 por. t. dubicki, Samodzielny Referat Techniczny (SRT) Oddziału II Sztabu Generalnego 
(Głównego) Wojska Polskiego. Geneza, organizacja i personalia, [w:] Sekretna wojna. Z dziejów 
kontrwywiadu II RP, red. z. nawrocki, wydawnictwo zysk i s-ka, poznań 2015, s. 221–237.
29 kpt. dr ludwik krzewiński (ur. 19.05.1898 r.) – od 1918 r. służył w wojsku polskim, po klę-
sce we wrześniu 1939 r. w armii polskiej we francji, a następnie w wielkiej Brytanii. po 1945 r. 
wyemigrował do usa. caw, teczka personalna l. krzewińskiego, sygn. 1769/89/2710 ap. 
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4

„zastrzyki osłabiające wolę osób przesłuchiwanych” lub „zastrzyki prawdo-
mówności”30, bo i  takiej nazwy używano, początkowo miały skład następujący: 
morfina 0,01 g, pilokarpina 0,001 g oraz woda destylowana 1 cm3 31. jak się wydaje, 
późnej zastrzyki te miały więcej komponentów pochodzenia roślinnego, w  tym 
z całą pewnością skopolaminę.

dla produkcji tych zastrzyków, w  ogrodzie doświadczalnym samodzielnego 
referatu technicznego oddziału ii (który prowadziła inż. agronomii zofia woj-
tucka)32, hodowano specjalnie rośliny: naparstnicę zwyczajną (digitalis grandiflo-
ra), sumak pospolity (sumak octowiec) (rhus typhina), lulek czarny (hyoscyamus 
niger), a  nawet grzyby muchomory (amanita). z  nasion lulka czarnego uzyski-
wano alkaloid hioscynę (skoplaminę), a z muchomorów – muskarynę, które były 
wykorzystywane do produkcji „zastrzyków osłabiających wolę”33. wszystkie te ro-
śliny, w szczególności lulek czarny, występują na terenie polski dość powszechnie.

nie ulega zatem wątpliwości, że od pewnego momentu do przygotowywania 
zastrzyków („osłabiających wolę”) używano skopolaminy. nie wiadomo jednak, 
czy samodzielnie, czy w kompozycji – i ewentualnie w jakich proporcjach z inny-
mi środkami (w szczególności z morfiną).

do celów narkoanalizy – czy „osłabienia woli osoby przesłuchiwanej”, jak 
wówczas mówiono – rozważano też w końcówce lat 30. wykorzystanie ewipanu, 
środka nasennego używanego do narkozy34. wedle relacji lekarza władysława ma-
rata35, pracownika instytutu chirurgii urazowej, gdzieś pomiędzy 1937 a 1939 r. 
doradził on lekarzom zatrudnionym w  samodzielnym referacie technicznym 
oddziału ii sztabu głównego zastosowanie tego środka przy przesłuchaniu osób 
aresztowanych, przetrzymywanych w budynku kop na rogu ul. oczki i chału-
bińskiego w warszawie, którzy nie chcą się przyznać i „są oporni na badanie”. dr 
marat miał dać kpt. drowi janowi golbie z oddziału ii jedną ampułkę ewipanu 
i  jedną ampułkę wody destylowanej. jego zdaniem była to dawka wystarczająca 
do znarkotyzowania jednego człowieka. w relacjach dra golby jedynie fakt takiej 
konsultacji uzyskał potwierdzenie. nie wiadomo, czy ostatecznie ewipan wykorzy-
stano do znarkotyzowania któregoś z zatrzymanych wówczas przez wywiad kop, 

30 nie używano natomiast nazw „serum prawdy ” ani „narkoanaliza”
31 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 20.
32 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 21, 86, 129, 146, 148.
33 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 21.
34 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 21, 48.
35 archiwum ipn, Bu, sygn. 0330/230/4, k. 73.
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a tym bardziej – z jakim skutkiem. Brak też dowodu na to, by faktycznie ewipan 
był w tych celach wykorzystywany w innych sprawach. Być może ograniczono się 
jedynie do wstępnych rozważań nad możliwością wykorzystania tego leku do nar-
koanalizy.

ilustracja 2. lulek czarny (hyoscyamus niger)

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/hyoscyamus_niger_
-_k%c3%B6hler%e2%80%93s_medizinal-pflanzen-073.jpg

wykorzystywanie „zastrzyków osłabiających wolę” osób przesłuchiwanych co 
najmniej od początku roku 1935 miało już charakter rutynowy. zastrzyki stoso-
wane były w praktyce, a metoda wyszła już zdecydowanie z fazy jedynie ekspery-
mentalnej, co nie znaczy, że praktyka ta nie była cały czas doskonalona. Świadczy 
o tym to, że w środowisku oficerów kontrwywiadu „zastrzyki dra krzewińskiego”, 
cieszyły się popularnością36, a zapotrzebowania na ich zastosowanie przychodziły 

36 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 20.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Hyoscyamus_niger_
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do samodzielnego referatu technicznego z różnych terenowych placówek kontr-
wywiadu.

ilustracja 3. zamówienie samodzielnego referatu informacyjnego dowództwa 
okręgu korpusu nr iX (Brześć) na wykonanie „zastrzyku osłabiającego wolę” 
z 19 lutego 1935 r. 

Źródło: archiwum akt nowych, zespół nr 842 prokuratura generalna w  warszawie, sygn. 
21/75, i, k. 272.

udokumentowane jest wykorzystanie takich zastrzyków w stosunku do osób 
podejrzanych o szpiegostwo – zarówno na rzecz hitlerowskich niemiec, jak i na 
rzecz związku radzieckiego. pierwszym szerzej udokumentowanym (choć ra-
czej na pewno nie pierwszym w ogóle) zastosowaniem „zastrzyku osłabiającego 
wolę” jest przypadek przesłuchania w 1935 r. osoby podejrzanej o szpiegostwo 



23stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w latach 30. XX wieku 

na rzecz niemiec w  starogardzie (sri dok toruń)37. kolejny opisany szerzej 
przypadek dotyczy podania zastrzyku na zlecenie sri dok w Brześciu kobiecie 
podejrzanej o działalność szpiegowską na rzecz zsrr. nie jest znany skład ani 
dawka użytej substancji. kobieta, dotąd zaprzeczająca zarzutom, pod wpływem 
zastrzyku „całkowicie załamała się i  przyznała do stawianych jej zarzutów”38. 
z zachowanych szczątkowo materiałów wynika także, że dwóch szpiegów nie-
mieckich po zastosowaniu wobec nich „zastrzyków osłabiających wolę” przy-
znało się do winy39. te fakty miały przesądzić o wzroście popularności tego typu 
zabiegu. udokumentowano późniejsze przypadki użycia narkoanalizy wobec 
podejrzanych o szpiegostwo także na zlecenie sri dok grodno, placówki wy-
wiadowczej kop, sri dok Brześć, sri dok poznań40. ostatni udokumentowa-
ny przypadek wykorzystania narkoanalizy miał miejsce wiosną 1939 r. w wilnie 
(sri dok grodno) i dotyczył prawdopodobnie osoby podejrzewanej o szpiego-
stwo na rzecz związku radzieckiego41. Brak jednak danych, w ilu przypadkach 
łącznie zastrzyki te stosowano.

wbrew początkowym twierdzeniom organów śledczych komunistycznej pol-
ski42 nie ma żadnego dowodu na to, by przed 1939  r. narkoanalizę stosowały 
w polsce powszechnie policja czy korpus ochrony pogranicza. co więcej, wyda-
je się to zupełnie nieprawdopodobne.

jeden przypadek zastosowania narkoanalizy przez kpt. dra krzewińskiego 
został dokładnie opisany przez uczestniczącego w nim biernie drugiego lekarza 
wojskowego:

po kilkunastu minutach [od wykonania zastrzyku – j.w.] przesłuchiwany zaczął się 
trochę pocić, po pół godzinie oznajmił, że czuje się trochę nie dobrze i że ten zastrzyk 
nie był od bólu głowy. przesłuchiwany zdradzał objawy pewnej senności, na stawiane 
mu pytania odpowiadał powoli, jakby z trudem, krótkimi zdaniami, sugerowane mu 
odpowiedzi potwierdzał. stan ten nasilał się mniej więcej w przeciągu pół godziny, po 
czym zaczął wracać do siebie. gdy mu odczytano po tym jego zeznanie złożone w cza-
sie trwania zastrzyku, on nie potwierdził tego, co zeznał43.

37 archiwum akt nowych, zespół nr 842 prokuratura generalna w warszawie, sygn. 21/75, i, 
k. 95; archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 20.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 129.
42 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 29.
43 archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524, k. 20.
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z tego krótkiego opisu wynika, że przesłuchiwanego nie informowano o praw-
dziwym celu wykonywania zastrzyku – przeciwnie, zapewniano, że zastrzyk ten 
ma charakter leczniczy (tu: miał usunąć ból głowy, który przesłuchiwany widocz-
nie sygnalizował). nie wiadomo, czy zeznając pod działaniem zastrzyku i potwier-
dzając sugerowane mu odpowiedzi na pytania, przesłuchiwany potwierdzał fak-
ty, czy sugerowano mu wersję niekoniecznie zgodną z prawdą. nie wiadomo też, 
czy organy kontrwywiadowcze uzyskały później jakieś potwierdzenie odpowiedzi 
uzyskanych pod działaniem zastrzyków.

pomimo że „zastrzyki osłabiające wolę” stosowane były w  latach 1935–1939 
przez kontrwywiad relatywnie często, w aktach sądowych spraw o szpiegostwo nie 
ma o nich wzmianki44. można zasadnie podejrzewać, iż narkoanaliza nie była wy-
korzystywana dowodowo, a tylko w ramach czynności operacyjnych, a fakt jej sto-
sowania zachowywano do końca w tajemnicy – nawet jeśli sprawa trafiała do sądu.

5 

można postawić hipotezę, że stosowanie narkoanalizy przez służby kontrwy-
wiadowcze w polsce w drugiej połowie lat 30. XX w. i polskie doświadczenia w tym 
zakresie wyprzedzały zarówno doświadczenia amerykańskie, jak i doświadczenia 
nazistowskich niemiec45.

w  usa pierwsze eksperymenty z  narkoanalizą na zlecenie organów rządo-
wych rozpoczęły się dopiero w  latach 40. XX  w. nowo powołana agencja offi-
ce of strategic services (oss) w  1942  r. jako pierwsza agencja rządowa zleciła 
swoim ekspertom stworzenie „serum prawdy” (truth serum) przeznaczonego do 
przesłuchiwania jeńców wojennych46. początkowo w usa, podobnie jak i później 
w niemczech, próbowano do tego celu wykorzystać meskalinę, następnie wrócono 
jednak do eksperymentowania ze skopolaminą, stosowaną w pojedynczych przy-
padkach kryminalnych w usa już w latach 20. i 30. XX w.

aparat bezpieczeństwa hitlerowskich niemiec dopiero w roku 1944, szukając 
skutecznych metod narkoanalizy, testował je na więźniach obozów koncentracyj-
nych auschwitz i dachau. jedna z takich prób, z początku tego roku, została opi-
sana następująco:

44 Badając akta spraw o szpiegostwo toczących się przed sądami wileńskimi w latach 30. XX w., 
nie natknęliśmy się na ani jeden taki przypadek. por. j. widacki, a. szuba-Boroń, Sprawy 
o szpiegostwo przed sądami wileńskim w okresie II RP, oficyna wydawnicza afm, kraków 2020.
45 na marginesie odnotować trzeba, że nazistowskie eksperymenty powadzone były w obo-
zach, na więźniach – i z zasady kończyły się ich śmiercią.
46 m. rinde, Stranger than Fiction: Is there any truth serums?, december 2, 2015, https://www.
sciencehistory.org/distillations/stranger-than-fiction [dostęp: 9.03.2021].

https://www.sciencehistory.org/distillations/stranger-than-fiction
https://www.sciencehistory.org/distillations/stranger-than-fiction
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przybyła z  Berlina komisja lekarska, aby przeprowadzić badania na kilkudziesięciu 
Żydach. wstrzykiwano im domięśniowo jakiś preparat i skrupulatnie badano reakcje. 
po 15 minutach ofiary wyprowadzono na podwórze i przez pół godziny robiono z nimi 
ćwiczenia gimnastyczne, po czym członkowie komisji wypytywali więźniów, między 
innymi, czy chcą umierać, czy czują strach, kto jest ich osobistym wrogiem. prawdo-
podobnie gestapo pracowało nad odkryciem takiego środka, który poprzez zmiany 
psychiczne doprowadziłby ofiary do łatwego wydobycia zeznań. u więźniów wystąpiły 
objawy lekkiego zamroczenia, senności i braku należytej orientacji47.

podobne doświadczenia wykonywali w  obozie auschwitz miejscowi lekarze 
ss hauptsturmführer Bruno weber i untersturmführer werner rohde wspólnie 
z  kierownikiem obozowej apteki, również esesmanem Victorem capesiusem48. 
w czasie prób więźniom podawano kawę prawdopodobnie z domieszką meska-
liny. po wypiciu kawy więźniowie wykazywali stan podniecenia. po zwiększeniu 
dawki tracili przytomność i po kilkunastu godzinach umierali49. jesienią 1944 r. 
w  obozie dachau dr kurt plötner również przeprowadzał na więźniach próby 
z meskaliną50. dostarczanie do obozów na początku 1944 r. większych partii me-
skaliny potwierdzają zachowane dokumenty archiwalne51.

również w 1944 r. rohde, weber i capesius testowali na więźniach auschwitz 
mieszanki morfiny i ewipanu dodanych do kawy lub herbaty, celem znalezienia 
najlepszego sposobu, który pozwoliłby uśpić i porwać (a także przesłuchać?) bry-
tyjskiego agenta. eksperyment zakończył się śmiercią więźniów, na których testo-
wano środki narkotyczne. rohde odnotował tylko, że „umarli na wesoło”52.
47 Obóz koncentracyjny i zagłady Oświęcim, „Biuletyn głównej komisji Badania zbrodni nie-
mieckich w polsce” 1946, t. 1, s. 112–113.
48 s. sterkowicz, Zbrodnie hitlerowskiej medycyny, wydawnictwo Bellona, warszawa 1981, 
s. 206; por. p. posner, Farmaceuta z Auschwitz. Historia zwyczajnego zbrodniarza, tłum. m. szy-
monik, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, kraków 2019, s. 67. 
 Bruno weber (1915–1956) – lekarz, oficer ss, sądzony po wojnie – nie został skazany, zmarł 
w hamburgu.
 werner rohde (1904–1946) – lekarz, oficer ss, po wojnie sądzony przez Brytyjski trybunał 
wojskowy w wuppertalu i skazany za zbrodnie wojenne na karę śmierci.
 Victor capesius (1907–1985) – dr farmacji, niemiec z rumunii, od 1943 r. w ss. od lutego 
1944 r. kierował apteką w obozie auschwitz. w 1965 r., w drugim procesie oświęcimskim, ska-
zany na 9 lat pozbawienia wolności (zwolniony z więzienia już w 1968).
49 j. olbrycht, Sprawy zdrowotne w  obozie koncentracyjnym w  Oświęcimiu, [w:] Okupacja 
i medycyna, red. j. smolińska, książka i wiedza, warszawa 1975, s. 19–39; por. s. kłodziński, 
Zbrodnicze doświadczenia farmakologiczne na więźniach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, 
„przegląd lekarski” 1965, nr 1, s. 40.
50 s. sterkowicz, op. cit., s. 206.
51 Ibidem, s. 207.
52 p. posner, op. cit., s. 68.
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wybór morfiny i  ewipanu dla celów narkoanalizy wydaje się bardziej trafny 
niż meskaliny. meskalina jest bowiem głównie środkiem halucynogennym: osoba 
poddana jej działaniu może w zeznaniach nieświadomie przedstawiać treść swo-
ich urojeń, co stawia pod znakiem zapytania sens całej czynności. na margine-
sie warto odnotować, że już wcześniej, bo z końcem 1943 r., w obozie auschwitz 
czyniono próby z wykorzystaniem hipnozy do wymuszania zeznań. eksperyment 
przeprowadzał nieznany nazwiska więzień, Żyd, lekarz z wiednia, który podawał 
się za docenta psychiatrii. na oczach esesmanów próbował on hipnozy na więź-
niach ochotnikach. podobno próby z uśpieniem i wykonywaniem przez uśpionych 
poleceń hipnotyzera były bardzo efektowne, ale próby z wymuszaniem zeznań nie 
udawały się, gdyż więzień-hipnotyzer nie potrafił uśpić nikogo wbrew jego woli. 
w  konsekwencji z  dalszych eksperymentów zrezygnowano, a  hipnotyzera roz-
strzelano53. wygląda na to, że dopiero po niepowodzeniu eksperymentów z hip-
nozą niemcy rozpoczęli eksperymentowanie z narkoanalizą.

6

stosowanie narkoanalizy jest dziś – słusznie – niedopuszczalne w  procesach 
karnych w większości państw cywilizacji zachodniej (w polsce jej stosowania za-
brania art. 171 § 5 kpk). jej wykorzystanie w działaniach wywiadów i kontrwywia-
dów stanowi wciąż pokusę, której jak się zdaje, trudno się czasem oprzeć. dzie-
je narkoanalizy w okresie po zakończeniu ii wojny światowej stanowią odrębny 
problem i to nie tylko historyczny54. wykracza to jednak poza zakres niniejszego 
opracowania.

Bibliografia
Źródła archiwalne
archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/525.
archiwum ipn, Bu, sygn. 0298/524.
archiwum ipn, Bu, sygn. 0330/230/4.
archiwum akt nowych, zespół nr 842 prokuratura generalna w warszawie, sygn. 21/75, i.
centralne archiwum wojskowe (wBh-caw), teczka personalna l. krzewińskiego, 

sygn. 1769/89/2710 ap.

53 t. orzeszko, Relacja chirurga z obozu oświęcimskiego, [w:] Okupacja i medycyna, red. j. smo-
lińska, książka i wiedza, warszawa 1975, s. 64.
54 por. np. s. kinzer, Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control, 
henry holt and co., new york 2019.



27stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad w latach 30. XX wieku 

Opracowania
Brzeziński w., Chirurgia i specjalności zabiegowe w XIX–XX wieku, [w:] Historia medycyny, 

red. t. Brzeziński, wyd. 4, pzwl, warszawa 2015, s. 318–354.
Buxton d.w., The Use of Scopolamine, Morphine, Atropine, and Similar Drugs by Hypo-

dermic Injection before Inhalation Anaesthesia, „proceedings of the royal society of 
medicine” 1911, Vol. 4 (section of anesthetics), s. 43–56.

cozanitis d.a., One hundred years of barbiturates and their saint, „journal of royal society 
of medicine” 2004, Vol. 97, no. 12, s. 594–598.

despres l.m., Legal Aspects of Drug-Induced Statements, „The university of chicago law 
review” 1947, Vol. 14, no. 4, s. 601–616.

dession g.h., freedman l.z., donnelly r.c., redlich f.c., Drug-Induced Revelation and 
Criminal Investigation, „The yale law journal” 1953, Vol. 62, no. 3, s. 315–347.

dubicki t., Samodzielny Referat Techniczny (SRT) Oddziału II Sztabu Generalnego (Głów-
nego) Wojska Polskiego. Geneza, organizacja i personalia, [w:] Sekretna wojna. Z dzie-
jów kontrwywiadu II RP, red. z. nawrocki, wydawnictwo zysk i s-ka, poznań 2015, 
s. 221–237. 

el-seedi h.r. et al., Prehistoric peyote use: Alkaloid analysis and radiocarbon dating of ar-
chaeological specimens of Lophophora from Texas, „journal of ethnopharmacology” 
2005, Vol. 101, no. 1–3, s. 238–242.

Farmakologia. Podręcznik dla studentów medycyny, red. a. danysz, r. gryglewski, wyd. 2, 
pzwl, warszawa 1982.

Horrible Murder. Benjamin Nathan, the Broker, Assassinted in His Own House, „The new 
york times”, july 30, 1870. 

geis g., In Scopolamine Veritas, „journal of criminal law and criminology” 1959, Vol. 50, 
no. 4, s. 347–357.

granatowicz j., Narkoza dożylna z zastosowaniem „evipanu-natrium”, „wiadomości tera-
peutyczne” 1934, r. Vi, nr 3, s. 99–105. 

house r.e., The Use of Scopolamine in Criminology, „texas state journal of medicine” 1922, 
Vol. 18, s. 256–263; przedruk: „american journal of police science” 1931, Vol. 2, no. 
4, s. 328–336.

house r.e., Why ‘truth serum’ should be made legal, „medico legal journal” 1925, Vol. 42, 
s. 138–148.

inbau f., Scientific Evidence in Criminal Cases: II. Methods of Detecting Deception, „journal 
of criminal law and criminology” 1934, Vol. 24, no. 6, s. 1140–1158.

jay m., Mescaline: A Global History of the First Psychedelic, yale university press, new ha-
ven, ct 2019.

jurczyk w., sikorski m., Anestezjologia w Wielkopolsce, „anestezjologia intensywna tera-
pia” 2001, nr 2, s. 110–114.

keys t.e., The History of Surgical Anesthesia, wood library – museum of anesthesiology, 
park ridge, il 1996.

kinzer s., Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control, henry 
holt and co., new york 2019.



28 jan widacki

logan j.c., The use of scopolamine in anaesthesia, „The american journal of nursing” 1905, 
Vol. 6, no. 3, s. 166–170.

kłodziński s., Zbrodnicze doświadczenia farmakologiczne na więźniach obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu, „przegląd lekarski” 1965, nr 1, s. 42–44.

morcom a.f., Scopolamine-Morphine-Atropine as an Adjunct in Inhalation Anaesthesia, 
„proceedings of the royal society of medicine” 1913, Vol. 6 (section of anesthetics), 
s. 62–66.

nathan-kazis j., A  Death in the Family, „tablet magazine” january 13, 2010, https://
www.tabletmag.com/sections/community/articles/a-death-in-the-family [dostęp: 
17.02.2021].

Obóz koncentracyjny i zagłady Oświęcim, „Biuletyn głównej komisji Badania zbrodni 
niemieckich w polsce” 1946, t. 1, s. 63–130.

olbrycht j.s., Sprawy zdrowotne w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, [w:] Okupacja 
i medycyna, red. j. smolińska, książka i wiedza, warszawa 1975. 

orzeszko t., Relacja chirurga z  obozu oświęcimskiego, [w:] Okupacja i  medycyna, red. 
j. smolińska, książka i wiedza, warszawa 1975.

posner p., Farmaceuta z Auschwitz. Historia zwyczajnego zbrodniarza, tłum. m. szymonik, 
wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, kraków 2019.

rafiński t., Uśpienie za pomocą „Evipan-Natrium”, niepublikowana praca doktorska, uni-
wersytet poznański, 1938.

rinde m., Stranger than Fiction: Is there any truth serums?, december 2, 2015, https://www.
sciencehistory.org/distillations/stranger-than-fiction [dostęp: 9.03.2021].

schmidt e.a., Über Scopolamin (Hyoscin), „archiv der pharmazie” 1892.
schneiderlin e., Eine neue Narkose, „Ärztliche mitteilungen aus und für Baden” 1900, Bd. 

10, s. 101–103.
serocca p., General Intravenous Anæsthesia with Evipan-Sodium, „British journal of ana-

esthesia” 1934, Vol. 12, no. 1, s. 28–32.
sheedy ch.e., Narcointerrogation of a Criminal Suspect, „journal of criminal law, crimi-

nology, and police science” 1959, Vol. 50, no. 2, s. 118–123. 
späth e., Über die Anhalonium-Alkaloide: I. Anhalin und Mazcalin, „monatshefte für che-

mie und verwandte teile anderer wissenschaften” 1919, Bd. 40, nr. 2, s. 129–154.
sterkowicz s., Zbrodnie hitlerowskiej medycyny, wydawnictwo Bellona, warszawa 1981.
storm van leeuwen w., von szent györgyi a., On Scopolamine-Morphine Narcosis, „jour-

nal of pharmacology and experimental Therapeutics” 1921, Vol. 18, no. 6, s. 449–454.
Thorwald j., Stulecie detektywów, tłum. w. kragen, k. Bunsch, wyd. 2, wydawnictwo lite-

rackie, kraków 1992.
Who Killed Benjamin Nathan?, murder by gaslight, www.murderbygaslight.com/2013/08/

who-killed-benjamin-nathan.html [dostęp: 17.02.2021].
widacki j., szuba-Boroń a., Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP, 

oficyna wydawnicza afm, kraków 2020.
winter a., The Making of „Truth Serum”, „Bulletin of the history of medicine” 2005, 

Vol. 79, no. 3, s. 500–533.

https://www/
https://www/
https://www.sciencehistory.org/distillations/stranger-than-fiction
https://www.sciencehistory.org/distillations/stranger-than-fiction
http://www.murderbygaslight.com/2013/08/who-killed-benjamin-nathan.html
http://www.murderbygaslight.com/2013/08/who-killed-benjamin-nathan.html


29stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad  w latach 30. XX wieku

jan widacki
prof. dr hab., krakowska akademia im. andrzeja frycza modrzewskiego
https://orcid.org/0000-0001-9174-3501

Stosowanie narkoanalizy przez polski kontrwywiad  
w latach 30. XX wieku

idea wykorzystania narkoanalizy dla celów śledczych zrodziła się wkrótce po tym, jak 
chirurdzy zaczęli stosować narkozę do usypiania pacjentów przed operacją. prawdopo-
dobnie pierwsza propozycja przesłuchania pacjenta pod narkozą, w sprawie kryminalnej, 
miała miejsce w usa w roku 1879, w głośniej sprawie morderstwa Benjamina nathana.

w latach 20. XX w., lekarz z teksasu, dr robert e. house, zaproponował wykorzystanie 
skopolaminy dla celów śledczych. w latach 30., w scientific crime detection laboratory 
(laboratorium naukowego wykrywania przestępstw) uniwersytetu northwestern w chi-
cago przeprowadzano eksperymenty ze skopolaminą, a  ich rezultat uznano za „całkiem 
satysfakcjonujący”. od czasu tego eksperymentu, skopolaminę nazywano „serum prawdy”.

w literaturze brak dowodu na to, że przed ii wojną światową jakakolwiek służba pań-
stwowa na świecie stosowała narkoanalizę w celach kontrwywiadowczych. tak więc sto-
sowanie przez oddział ii sztabu głównego wp, począwszy od 1935 r., narkoanalizy przy 
przesłuchiwaniu osób podejrzanych o szpiegostwo, było pionierskie w skali światowej.

oddział ii od 1935 r. stosował przy przesłuchiwaniu nieprzyznających się do winy osób 
podejrzewanych o szpiegostwo „zastrzyki osłabiające wolę”. pionierem tej metody był kpt. 
dr ludwik krzewiński. początkowo w zastrzykach tych podawano morfinę w kompozy-
cji z pilokarpiną, następnie stosowano już skopolaminę wytwarzaną w laboratorium od-
działu ii, gdzie uzyskiwano ją z nasion lulka czarnego. faktu stosowania narkoanalizy nie 
ujawniano sądom, jej wyników nie traktowano jako dowodów, a jedyne wykorzystywano 
w celach operacyjnych.

Słowa kluczowe: narkoanaliza, oddział ii sztabu głównego wp, ii rzeczpospolita, 
kontrwywiad
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professor, andrzej frycz modrzewski krakow university
https://orcid.org/0000-0001-9174-3501

The use of narcoanalysis by Polish counterinelligence in the 1930s.

The initial idea to use narcoanalysis for investigation purposes originated soon after 
surgeons began using narcosis (sedation) to induce sleep before surgery. perhaps the first 
suggestion to interrogate a patient under narcosis in a criminal case occurred in the case of 
murder of Benjamin nathan in new york in 1879.

in the 1920s, dr robert e. house, a physician from texas, suggested to use scopola-
mine in criminal investigations. in the 1930s, the scientific crime detection laboratory at 
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northwestern university in chicago experimented with scopolamine, and considered the 
results „fairly satisfactory”. at that time, calvin goddard was the first to call scopolamine 
the „truth serum”.

There is no proof in literature that any state services in the world routinely used nar-
coanalysis before the second world war. Therefore, there are fair grounds to believe that 
its routine use by the polish counterintelligence while interrogating people suspected of 
espionage in the 1930s was among the first such cases in the world.

Beginning with 1935, the second department of the general staff of the polish armed 
forces used „injections weakening the will” of the interrogated: first morphine combined 
with pilocarpine, and later – scopolamine. The head of the polish project to use narcoanal-
ysis for „weakening the will” was cpt. ludwik krzewiński m.d. The fact of using narcoa-
nalysis was not disclosed to the courts, its results were not treated as an evidence, and were 
only used for operational purposes.

Key words: narcoanalysis, The second department of the general staff, The second 
republic of poland, counterintelligence
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Zmiany prawnoustrojowe w „napoleońskim” Krakowie 
w latach 1809–1815

1. wprowadzenie; 2. nazwa urzędowa i status miasta krakowa; 3. podział administracyjny obszaru 
miasta krakowa; 4. zmiany prawnoustrojowe, w administracji i sądownictwie; 4.1. zmiany prawno-
ustrojowe; 4.2. reorganizacja administracji miejskiej; 4.3. nowa organizacja sądownictwa; 5. ogra-
niczenia praw krakowskiej ludności żydowskiej; 6. podsumowanie.

1

w 1809 r. doszło do wybuchu kolejnej wojny austrii z francją. głównym ce-
lem agresji austriackiej było rozbicie armii księstwa warszawskiego i doprowa-
dzenie do likwidacji ośrodka polskiej państwowości. habsburgowie chcieli też 
zabezpieczyć teren galicji przed ewentualną dywersyjną działalnością armii księ-
stwa, co mogłoby utrudnić im walkę z napoleonem1. dodatkowo zajęcie księstwa 
warszawskiego przez armię austriacką mogło zachęcić prusy do wystąpienia prze-
ciwko francji2. dnia 14 kwietnia 1809 r. wojska austriackie przekroczyły pilicę, 
a 19 kwietnia doszło do w zasadzie nierozstrzygniętej bitwy pod raszynem. dwa 
dni później bez walki poddano warszawę. książę józef poniatowski dzięki śmia-
łym decyzjom taktycznym w  dniach 27–30 kwietnia spowodował przeniesienie 
działań wojennych na teren galicji, gdzie przystąpiono niemal od razu do organi-
zowania tymczasowych polskich władz administracyjnych3. 

w ostatniej fazie zwycięskiej ofensywy, 15 lipca 1809 r., wojska francuskie za-
jęły kraków. tym sposobem doszło do obalenia 13-letnich rządów austriackich 
w mieście. o 6.00 rano od strony bramy floriańskiej wkroczyły do krakowa od-

1 k. krzos, Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku. Rząd Centralny Obojga Galicji, wydaw-
nictwo ministerstwa obrony narodowej, warszawa 1967, s. 56. 
2 j. czubaty, Księstwo Warszawskie (1807–1815), wydawnictwo uniwersytetu warszawskie-
go, warszawa 2011, s. 199–200.
3 k. krzos, op. cit., s. 64; 82; m. kallas, Organy administracji terytorialnej w Księstwie War-
szawskim, wydawnictwo umk, toruń 1975, s. 12–13.

STUDIA Z DZIEJÓW paŃstwa i  prawa polskiego
XXiV — 2021

STUDIES IN HISTORY of polish state and law 

e-issn 2450-6095; issn 1733-0335doi:  10.48269/2450-6095-sdpipp-24-002

https://orcid.org/0000


32 paweł cichoń 

działy polskie, dowodzone przez generała aleksandra rożnieckiego. później uro-
czyście wjechał ks. poniatowski, któremu magistrat wręczył klucze do miasta i zło-
żył przysięgę wierności cesarzowi napoleonowi. samo przejęcie miasta utrudniały 
wcześniej stacjonujące tutaj oddziały rosyjskie, ale nie doszło do rozlewu krwi4.

oznaczało to włączenie krakowa do napoleońskiej europy. prowizoryczną 
władzę nad miastem objął, w imieniu napoleona, rząd centralny obojga galicji5. 
faktycznie większą rolę odgrywała administracja wojskowa księstwa warszaw-
skiego, tym bardziej że w mieście znalazło się dowództwo armii polskiej z ks. po-
niatowskim na czele. 

po zwycięskim zakończeniu kampanii wojennej nastąpiły rokowania uwień-
czone zawarciem 14 października 1809 r. traktatu pokojowego w schönbrunn, 
przyznającego księstwu warszawskiemu część ziem polskich zagarniętych przez 
austrię podczas rozbiorów (tzw. nowa galicja)6. oficjalnie także miasto kra-
ków włączono w  obręb księstwa warszawskiego7. w  ten sposób dawna stoli-
ca piastów i jagiellonów znalazła się w systemie polityczno-prawnym cesarstwa  
francuskiego8. 

o losach krakowa i jego mieszkańców w księstwie warszawskim napisano już 
wiele, ale od ostatniej pracy zbiorowej poświęconej bezpośrednio tej problematyce 
4 m. zgórniak, Kraków a operacje wojenne Księstwa Warszawskiego, [w:] Kraków w czasach 
Księstwa Warszawskiego. Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1988, towarzy-
stwo miłośników historii i zabytków krakowa, kraków 1989, s. 24. szerzej na temat przebiegu 
wojny i zdobycia krakowa zobacz: Rys historyczny kampanii odbytej w 1809 r. w Księstwie War-
szawskim pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Z dopełnieniami obejmującemi urzę-
dowe akta, rozkazy dzienne, korespondencye, mowy i poezye, poznań 1869, s. 101–107, 117–118; 
B. pawłowski, Historia wojny polsko-austriackiej 1809 roku, wydawnictwo napoleon V, oświę-
cim 2019 [reedycja wydania z 1935], passim.
5 k. krzos, op. cit., s. 96–138. 
6 Rys historyczny kampanii…, s. 274–275; k.k. daszyk, „Odzyskujemy ojczyznę…”. Galicjanie 
wobec przyłączenia ich kraju do Księstwa Warszawskiego, [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim. 
200. rocznica, red. h.w. Żaliński, h. chudzio, wydawnictwo naukowe uniwersytetu pedago-
gicznego, kraków 2009, s. 31. 
7 m. kallas, Organy administracji terytorialnej…, s. 13; w. sobociński, Historia ustroju i prawa 
Księstwa Warszawskiego, towarzystwo naukowe w toruniu, toruń 1964, s. 18; m. Baczkowski, 
W cieniu napoleońskich orłów. Rada Municypalna Krakowa 1810–1815, towarzystwo wydaw-
nicze „historia iagellonica”, kraków 2010, s. 14. 
8 w okresie poprzedzającym wybuch wojny austriacko-francuskiej w 1809 r. pojawiły się róż-
ne koncepcje zgłaszane przez galicyjskich urzędników pochodzenia austriackiego, które miały 
mocniej związać szlachtę polską z monarchią habsburgów i stać się podstawą do zawarcia swo-
istej ugody. pojawiły się też propozycje prestiżowe dla krakowa – m. in. przeniesienie stolicy ze 
lwowa do krakowa, a także koronacja cesarza na króla galicji w krakowie. zob. m. Baczkow-
ski, Koncepcje ugody austriacko-polskiej w  latach 1790–1815. Niezrealizowana szansa porozu-
mienia?, „studia historyczne” 2011, r. liV, z. 2 (214), s. 136. 
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minęło już przeszło 30 lat9. książka ta nie wyczerpuje tematu, w szczególności brak 
w niej całościowego ujęcia problematyki prawnoustrojowej dotyczącej krakowa 
w tym okresie. w związku z tym w pełni uzasadniony jest powrót do przeszłości 
tego miasta z początków XiX w., aby spojrzeć na zmiany prawnoustrojowe, jakie 
w nim zaszły w latach 1809–1815, z uwzględnieniem także najnowszych ustaleń 
polskiej historiografii oraz źródeł drukowanych dostępnych w zasobach interne-
towych10. niniejszy artykuł, pomimo braku nowatorstwa, stanowi próbę przed-
stawienia tej problematyki w sposób uporządkowany i zaktualizowany. jest to, jak 
dotąd, jedyne opracowanie przedstawiające kompleksowo, a zarazem syntetycznie 
zmiany prawnoustrojowe, które dotknęły „napoleoński” kraków. 

2

dnia 9 czerwca 1810 r. w warszawie fryderyk august wydał dekret o uzna-
niu krakowa za miasto wolnohandlowe11, który wszedł w życie z końcem tegoż 
roku. pojawiła się więc nowa, dotąd niespotykana nazwa „wolne handlowe miasto 
kraków”12. w aktach urzędowych używano też określenia „wolno-handlowe mia-
sto kraków”. nazwa ta zastąpiła stosowaną w okresie przedrozbiorowym tytula-
turę „stołeczne królewskie miasto kraków”, a następnie po włączeniu do austrii 
(1796) „k.k. provinzial hauptstadt krakau” lub od (1803 r.) „konigliche haupt-
stadt krakau”. nowa nazwa obowiązywała do października 1815 r., gdy oficjalnie 
rozpoczęło swe istnienie „wolne, niepodległe i Ściśle neutralne miasto kraków 
i jego okręg”. 

9 Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego. Materiały Sesji Naukowej z okazji Dni Krakowa 
w roku 1988, towarzystwo miłośników historii i zabytków krakowa, kraków 1989. z  szer-
szej perspektywy wpływ włączenia galicji do księstwa warszawskiego przedstawiono w pracy 
zbiorowej: Galicja w  Księstwie Warszawskim. 200. rocznica, red. h.w. Żaliński, h. chudzio, 
wydawnictwo naukowe uniwersytetu pedagogicznego, kraków 2009.
10 cennym źródłem informacji na temat składu osobowego organów administracyjnych i są-
dowych działających w księstwie warszawskim, w tym w departamencie krakowskim, powie-
cie krakowskim oraz krakowskiej municypalności w latach 1809–1815, są źródła drukowane, 
dostępne w internetowych bibliotekach cyfrowych: Kalendarzyk polityczny na rok 1810; Kalen-
darzyk polityczny pijarski na rok 1811; Kalendarzyk polityczny pijarski na rok przestępny 1812; 
Kalendarzyk polityczny pijarski na rok 1814.
11 Był to chyba jedyny dekret królewski wydany „za wysłuchaniem naszej rady ministrów”, 
dziennik praw [księstwa warszawskiego] [dalej: dz.p.k.w.], t. 2, s. 222–223; zob. j.m. małecki, 
Kraków jako wolne miasto handlowe, [w:] Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego…, s. 39.
12 Ibidem, s.  33; B. grochulska, Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego. Z  badań nad 
strukturą gospodarczą, pwn, warszawa 1967, s. 158–159. 
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przyznanie krakowowi statusu miasta wolnohandlowego stanowiło próbę wyj-
ścia z jego trudnej sytuacji gospodarczej. inicjatywę w tym zakresie wykazali miej-
scowi notable, tj. znani krakowscy kupcy, a zarazem starsi kongregacji kupieckiej: 
ksawery Bajer, jakub mączeński, antoni morbitzer i piotr steinkeller. wspierani 
byli także przez hugona kołłątaja. ważną rolę w  tym zakresie odegrał również 
ówczesny intendent magistratu, michał kochanowski, który 27 stycznia 1810  r. 
w  imieniu miasta oraz grona kupieckiego zgłosił tę propozycję i  negocjował ją 
z władzami centralnymi. 

choć akt ten nie przyniósł doraźnie miastu spodziewanych profitów z powodu 
niepewnej sytuacji politycznej oraz kolejnych kampanii wojennych, to jednak sta-
nowił efekt aktywności najbardziej przedsiębiorczych mieszkańców, tj. członków 
krakowskiej kongregacji, którzy w następnych latach zasilili w znacznym stopniu 
krakowską radę municypalną13. po włączeniu do księstwa warszawskiego, kra-
ków znów stał się miastem nadgranicznym, co bezpośrednio mogło zwiększyć jego 
szanse na rozwój gospodarczy. w księstwie znalazł się także skrawek terytorium 
na prawnym brzegu wisły (obejmujący nie tylko podgórze, ale także pas od wie-
liczki po skawinę), dający dostęp do salin wielickich stanowiących kondominium 
austriacko-warszawskie14. 

na krótki czas, tj. od lutego do maja 1813 r., kraków stał się faktyczną stoli-
cą księstwa warszawskiego, kiedy to nastąpił exodus władz z warszawy. to tutaj 
obradowała rada ministrów księstwa warszawskiego, a  także rada generalna 
konfederacji królestwa polskiego, tu prowadzono politykę zagraniczną, mającą 
zapewnić utrzymanie politycznego bytu państwa polskiego15. przygotowywano 
się także na kontrofensywę cesarza francuzów. tutaj również ks. poniatowski re-
organizował armię, m.in. utworzył trzy szwadrony „krakusów”. według planów  
 

13 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 20–21; j. m. małecki, op. cit., s. 37.
14 na ten temat, zobacz np. r.w. kowalczyk, „Polityka solna” w Księstwie Warszawskim w la-
tach 1807–1815, „przegląd historyczny” 2009, t. 100, z. 4, s. 761–780; r. kłosowicz, Wieliczka 
i jej żupa solna w okresie dwuwładzy Księstwa Warszawskiego i cesarstwa austriackiego w latach 
1809–1813, [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim…, s. 173–188. 
15 dnia 19 lutego 1813 r. do krakowa przybyła rada ministrów, nieco później – głównodo-
wodzący wojskami księstwa warszawskiego ks. józef poniatowski. do miasta przyjechało też 
wiele osób z warszawy, w tym arystokraci oraz francuski ambasador louis pierre Édouard Bi-
gnon, który prowadził w nowych realiach politykę jak najbardziej korzystną dla napoleona. 
12 maja 1813 r. w podgórzu ostatni raz obradowała rada ministrów księstwa warszawskiego, 
zob. j. czubaty, op. cit., s. 514, 518, 520–522; m. zgórniak, op. cit., s. 30; h. chudzio, Kraków 
„stolicą” Księstwa Warszawskiego. Ostatnie miesiące potylżyckiego państwa, [w:] Kraków. Studia 
z dziejów miasta. W 750. rocznicę lokacji, red. j. rajman, wydawnictwo naukowe akademii 
pedagogicznej, kraków 2007, s. 132–134, 135. 
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napoleona „krakusi” mieli być „polskimi kozakami” pod dowództwem generała 
jana weyssenhoffa16. 

3

w  czasach austriackich (1775–1809) pod względem administracyjnym ob-
szar miasta krakowa dzielił się na cztery dzielnice zwane wydziałami. po włą-
czeniu miasta w  obręb księstwa warszawskiego zlikwidowano dzielnicę piasek. 
dnia 9 czerwca 1810 r. wcielono do krakowa nową dzielnicę w postaci dotychczas 
samodzielnego miasta podgórza, leżącego na przeciwnym brzegu wisły. Była to 
przełomowa zmiana, gdyż pierwszy raz w dziejach miasto kraków obejmowało 
tereny leżące po obu stronach wisły. w rezultacie tych zmian kraków nadal dzielił 
się na cztery dzielnice, ale w nowym układzie. na lewym brzegu wisły znajdowały 
się: 1. Śródmieście, 2. kazimierz ze stradomiem, 3. kleparz, piasek i czarna wieś, 
a na prawym brzegu wisły: 4. podgórze. dla celów wyborczych kraków podzie-
lono też na cztery zgromadzenia gminne17. poza granicami administracyjnymi 
miasta, przez cały okres jego przynależności do księstwa warszawskiego, znajdo-
wały się folwarki i nieruchomości należące do krakowa: dąbie z Beszczem, piaski, 
szlak i kawiory oraz wieś grzegórzki18. decyzja o przyłączeniu podgórza miała 
doniosłe, ale niestety krótkotrwałe znaczenie. doszło nie tylko do rozrostu teryto-
rialnego krakowa, ale również do wzrostu liczby jego mieszkańców. według spisu 
z 1810 r. kraków liczył 1586 domów, zamieszkałych przez 23 612 osoby, z czego 
21,2% stanowili Żydzi. ludność podgórza wynosiła wówczas 1733 mieszkańców. 
wraz z nową dzielnicą miasto liczyło więc 25 345 osób19. kraków znalazł się tak-
że w iV okręgu wojskowym z siedzibą w radomiu, pozostającym pod dowódz-
twem gen. michała sokolnickiego20. poszerzenie terytorium miasta przyczyniło 
się to również do wzmocnienia jego sytuacji gospodarczej. niestety już w maju 
1813 r. sytuacja uległa zmianie. do lewobrzeżnego krakowa weszły rosyjskie woj-
ska okupacyjne, a obszar podgórza został czasowo zneutralizowany. w praktyce 
spowodowało to zerwanie więzi między obydwoma częściami miasta, tym bardziej 
że po ustaniu zawieszenia broni podgórze w sierpniu tego roku znalazło się pod 
okupacją austriacką. formalna łączność podgórza z resztą krakowa przetrwała aż 

16 Ibidem, s. 27, 137, 147. 
17 a. chmiel, Ustrój Miasta Krakowa w XIX wieku (w zarysie), [w:] Kraków w XIX w., t. 1, 
kraków 1932, s. 95 (Biblioteka krakowska nr 72).
18 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 17. 
19 Ibidem, s. 15. 
20 m. zgórniak, op. cit., s. 24. 
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do uchwał kongresu wiedeńskiego w maju 1815 r., ale w praktyce przestała istnieć 
już dwa lata wcześniej. 

4

4.1. fryderyk august na mocy dekretu z dnia 7 grudnia 1809 r. przyłączył do 
księstwa warszawskiego nowe nabytki terytorialne, obejmujące również kra-
ków21. do czasu ustabilizowania się sytuacji politycznej na tym terytorium oraz 
wprowadzenia na nim porządku konstytucyjnego zdecydowano o  utrzymaniu 
dotychczasowej administracji i sądownictwa, z tą tylko różnicą, że podporządko-
wano je władzom centralnym księstwa. proces unifikacji obu części składowych 
księstwa w tym zakresie trwał jednak nadspodziewanie długo i praktycznie zakoń-
czył się dopiero w 1812 r.22. dopiero wtedy w pełni zaprowadzono na tym terenie 
francuskie normy ustrojowe wynikające z konstytucji z 22 lipca 1807 r. oraz inne 
instytucje i rozwiązania prawne księstwa warszawskiego23. szczególne, a zarazem 
i symboliczne znaczenie miało wprowadzenie w krakowie kodeksu napoleona, co 
nastąpiło 15 sierpnia 1810 r. – w dzień urodzin cesarza francuzów24.

pierwszy krok w  kierunku unifikacji prawnoustrojowej wyznaczyły dekrety 
królewskie z  24 lutego25 oraz 17 kwietnia 1810  r.26. pierwszym z  nich wprowa-
dzono konstytucję z 1807 r. na terenie galicji zachodniej, a drugim wprowadzo-

21 Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, t. 2: 1809–
1810, oprac. w. Bartel, j. kosim, w. rostocki, pwn, warszawa 1964, nr 145, s. 101.
22 status ziem byłego zaboru austriackiego wcielonych do księstwa był przedmiotem rozbież-
nych ocen. polskie środowisko ziemiańskie z byłej galicji, ze s. zamoyskim na czele, późną 
jesienią 1809 r. wsparte przez grupę dawnych jakobinów z księstwa, oponentów systemu napo-
leońskiego, opowiadało się za wyodrębnieniem tych ziem w ramach księstwa. z kolei przedsta-
wiciele władz naczelnych popierali pełną unifikację. doprowadziło to do opóźnienia procesu 
scalania starych i nowych terenów księstwa, zob. w. sobociński, op. cit., s. 24. książę warszaw-
ski reagował na zaistniałą sytuację opieszale, co przedłużało trwanie tymczasowej administracji 
na obszarze nowo pozyskanych ziem, także po zawarciu traktatu pokojowego w schönbrunn, 
zob. k. krzos, op. cit., s. 251–285; m. Baczkowski, W cieniu…, s. 44. 
23 Ibidem, s. 44, 284–288.
24 wprowadzono też prawo hipoteczne, notariat, prokuraturę i adwokaturę oparte na francu-
skich rozwiązaniach prawnych, ibidem. zob. także: d. malec, Wprowadzenie Kodeksu Napoleona 
w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego w świetle relacji „Gazety Krakowskiej”, 
[w:] Regnare, gubernare, administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane 
profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. a. dziadzio, s. grodziski, 
oficyna wydawnicza afm krakowskiej akademii im. andrzeja frycza modrzewskiego, kra-
ków 2012, s. 89–102.
25 dz.p.k.w., t. 2, nr 16, s. 129–132.
26 Ibidem, s. 143–150.
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no w niej podział na 4 departamenty, 40 powiatów i 26 zgromadzeń gminnych. 
podstawą podziału terytorialnego były ustalenia specjalnej komisji, która miała 
działać w  ścisłym porozumieniu z  dotychczasowymi władzami lokalnymi oraz 
przedstawicielami ludności27. 

w  rezultacie tych zmian utworzono m.in. departament krakowski ze stolicą 
w krakowie. obejmował on część nowej galicji oraz część nowego Śląska (powiat 
pilicki i lelowski, wyłączone z departamentu kaliskiego)28. na czele departamentu 
stał prefekt podległy służbowo ministrowi spraw wewnętrznych, ale zobowiązany 
do wykonywania rozkazów każdego z ministrów29. w departamencie krakowskim 
początkowo prefektem został książę henryk lubomirski, który nominację odebrał 
17 kwietnia 1810 r., a po jego rezygnacji, dnia 5 września 1810 r. – hrabia stanisław 
wodzicki30. powołano też radę prefekturalną (pełniącą funkcję pierwszej instan-
cji sądownictwa administracyjnego) oraz radę departamentową (pełniącą funk-
cję organu samorządowego31). utworzono też prefekturę, jako aparat pomocniczy 
prefekta, której rola w 1812 r. wzrosła w związku z  rozpoczęciem od 1 czerwca 
wydawania dziennika departamentowego krakowskiego32. obok warszawskiego 
odgrywał on ważną rolę informacyjną, uzupełniającą w stosunku do drukowanych 
tam gazet ogólnoinformacyjnych33. prefektura krakowska wydawała też w krako-
wie „zbiór pism tyczących się powstania królestwa polskiego”, który wychodził 
raz w tygodniu od 30 lipca do 26 listopada 1812 r.34. w okresie okupacji rosyjskiej 
od 1813 r. władze departamentowe podporządkowane zostały tymczasowemu mi-
nisterstwu spraw wewnętrznych, działającemu z  ramienia rosyjskiej rady naj-
wyższej narodowej.

na mocy dekretu z 17 kwietnia 1810 r. departament krakowski podzielony zo-
stał na 11 powiatów i zgromadzeń gminnych. wśród nich utworzono też powiat 
krakowski ze stolicą w krakowie35. powołano podprefekta i radę powiatową. 
27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 149.
29 dz.p.k.w., t. 1, nr 8, s. 165–186. 
30 w. sobociński, op. cit., s. 135. według relacji s. wodzickiego, lubomirski z obawy „naraże-
nia się dworowi austriackiemu, pod którym panowaniem miał dobra, nie śmiał dalej sprawo-
wać urzędu swego”, cyt. za: t. knopp, Prefekci Księstwa Warszawskiego. Przyczynek do portretu 
zbiorowego, „studia historyczne” 2012, r. lV, z. 3–4, s. 367.
31 dz.p.k.w., t. 2, nr 23, s. 431–433; nr 16, s. 148–149.
32 m.  kallas, „Dziennik Departamentowy Krakowski” (1812–1815) na tle wydawnictw urzę-
dowych z  czasów Księstwa Warszawskiego, „rocznik historii czasopiśmiennictwa polskiego” 
1972, t. 11, z. 3, s. 317–327.
33 Ibidem, s. 317.
34 Ibidem, s. 318. 
35 dz.p.k.w., t., 2, nr 16, s. 145.
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4.2. w  samym krakowie reorganizacja administracji miejskiej również była 
utrudniona, przebiegała w praktyce dwuetapowo i trwała kilka lat. 

pierwszy etap obejmował okres przejściowy, który wiązał się z natychmiasto-
wymi zmianami wprowadzonymi zaraz po zajęciu krakowa przez wojska księstwa 
warszawskiego, tj. 15 lipca 1809 r. od razu nastąpiło przejście całej koresponden-
cji urzędowej z języka niemieckiego na język polski36. później język polski wrócił 
też do szkół i sądownictwa. ks. poniatowski mianował michała kochanowskiego 
na intendenta magistratu, który do lata 1810 r. pełnił funkcję swoistego nadzor-
cy urzędników miejskich37. natychmiast rozpoczął się także proces polonizacji 
personelu organów administracyjnych, przy formalnym utrzymaniu austriackich 
norm ustrojowych dotyczących krakowskich urzędów i  instytucji. nowe władze 
państwowe kierowały się przy tym nie tyle dobrem nowo zdobytych terenów, ile 
racją stanu księstwa warszawskiego38. najważniejszą z nich było utrzymanie i dal-
sza rozbudowa polskiej armii, co miało szczególne znaczenie podczas trwającej 
kilka miesięcy niepewności wojennej.

w dniu 30 grudnia 1809 r. na sesji magistratu krakowskiego obecni byli oprócz 
urzędników przedstawiciele ludności miejskiej pod przewodnictwem Benedykta 
kubeckiego: franciszek Bajer, wojciech Bartynowski, antoni morbitzer i  jakub 
mączeński39. w 1810 r. funkcjonowało dorywcze ciało doradcze określane mia-
nem „gminnych reprezentantów miasta”, które wykazywało inicjatywę w  róż-
nych sprawach miejskich40. poza tym niektóre sprawy lokalne (w obrębie jednej 
dzielnicy – „gminy”), rozpatrywane były na zebraniach „gminnych” (dotyczących 
wydziałów, czyli dzielnic), które stanowiły namiastkę instytucji samorządowych41. 
pod względem formalnym nieistniejącą radę municypalną zastępował w 1810 r. 
tymczasowo magistrat krakowski42.

 szybkie zmiany personalne, już od 19 lipca 1809 r., nastąpiły też w krakowskiej 
dyrekcji policji. nowym dyrektorem 20 sierpnia został adam czapski. utrzymano 
dotychczasową strukturę, tj. intendencję policji oraz dyrekcję policji, pozostawio-

36 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 22. 
37 Ibidem, s. 23. 
38 Ibidem, s. 14. 
39 Ibidem, s. 47; idem, Kraków jako ośrodek wspomagający wielką armię podczas wyprawy na 
Rosję w 1812 roku, „zeszyty naukowe uniwersytetu jagiellońskiego. prace historyczne” 2013, 
t. 140, z. 1: Rok 1812. Studia z dziejów polityczno-militarnych, s. 85–95. 
40 na sesji 12 września 1810 r. wystosowało petycję do ministra spraw wewnętrznych w spra-
wie obsady personalnej magistratu, a  dwa dni później dokonało komisyjnie lustracji stanu 
oświetlenia krakowskiego, zob. m. Baczkowski, W cieniu…, s. 47. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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no też na dotychczasowych stanowiskach komisarzy policji, urzędników i komen-
danta straży. dopiero na mocy rozporządzenia ministra wojny ks. poniatowskiego 
z 23 stycznia 1810  r. zadania policyjne przekazano krakowskiemu magistratowi 
(w  tym sprawy z  miasta podgórza), do nowo utworzonego biura policyjnego, 
a  poza miastem  – władzom powiatowym43. utworzono też krakowską gwardię 
narodową, początkowo złożoną z kupców i rzemieślników wyposażonych w ka-
rabiny, która z dniem 2 października 1811 r. rozpoczęła służbę w departamencie 
krakowskim i samym krakowie, osiągając z czasem liczbę 1000 gwardzistów44. 

dnia 1 grudnia 1810  r. stanowisko prezydenta miasta krakowa z  nominacji 
królewskiej objął stanisław kostka zarzecki – pełnił urząd do 2 listopada 1815 r. 
prezydent municypalny krakowa sprawował całą władzę administracyjną w mie-
ście, do pomocy przydzielono mu trzech ławników mianowanych przez ministra 
spraw wewnętrznych. podlegał prefektowi departamentu krakowskiego, czyli wła-
dzy rządowej, i sprawował dozór policyjny przy pomocy intendentów policji. Ław-
nikiem zastępującym prezydenta (wiceprezydentem) został walery Bartsch. 

z kompetencji magistratu wyłączono sprawy sądowe, ograniczając jego funk-
cje do zadań administracyjnych, policyjnych i  ekonomicznych45. w pozostałym 
zakresie utrzymano w przeważającej części prawodawstwo administracyjne z cza-
sów austriackich (rozporządzenia rządu austriackiego, dekrety gubernium lwow-
skiego), kierując się zasadą, że jeśli dany akt nie został wyraźnie odwołany przez 
władze księstwa warszawskiego, to nadal obowiązuje. w związku z tym do tych 
przepisów odwoływały się władze miejskie, a nawet prefekt departamentu krakow-
skiego w razie konieczności ustosunkowania się do najrozmaitszych sporów i kon-
fliktów między mieszkańcami krakowa46. 

w 1810 r. powołano też zastępczą radę municypalną jako namiastkę samo-
rządu miejskiego47. Było to działanie nadzwyczajne, wykraczające poza literę 
prawa, wynikające z faktu, że kraków był drugim co do wielkości miastem księ-
stwa, a nadanie mu statusu „municypalności” zgodnie z konstytucją odwlekało 
się w czasie. reorganizacja władz miejskich zakończyła się 30 grudnia 1810 r. 
wraz z uroczystą instalacją mianowanych urzędników. samodzielność nowego 

43 służba policyjna, choć stała się integralną częścią krakowskiego magistratu, sporządzała 
akta pod nazwą „dyrekcja policji”, a czasem „urząd policyjny”. od sierpnia 1810 r. akta wycho-
dzące z dyrekcji policji podpisywane były przez j. mieroszewskiego, mianowanego zastępcą 
prezydenta miasta, zob. j.  władykowa, Inwentarz zespołu akt: Urząd Policji miasta Krakowa 
z lat 1809–1811, [mps], 1952, s. 1–3, archiwum narodowe w krakowie, oddział iii.
44 w. namysłowski, Milicya Wolnego Miasta Krakowa 1815–1846, kraków 1913, s. 9–12.
45 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 24. 
46 Ibidem, s. 25. 
47 Ibidem, s. 14.
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magistratu była znacznie ograniczona, gdyż decyzje prezydenta podlegały za-
twierdzeniu przez prefekta departamentu, który sprawował nadzór nad wszel-
kimi organami władzy na obszarze swego departamentu. decyzje prefekta pod-
legały jeszcze akceptacji ministra spraw wewnętrznych, co było świadectwem 
daleko posuniętej centralizacji państwa i ingerencji centralnych organów władzy 
w najdrobniejsze sprawy48.

drugi etap reorganizacji władz miejskich związany był z uznaniem krakowa za 
„municypalność”, co nastąpiło w 1812 r., oraz z powołaniem miejskich organów 
samorządowych zgodnych z wzorcem konstytucyjnym. wybory kandydatów na 
członków rady municypalnej odbyły się jesienią 1811 r., a jej powołanie nastąpiło 
wiosną 1812 r. pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 13 kwietnia 1812 r. w izbie 
sądowej na starym ratuszu49. przewodniczącym rady został a. morbitzer50.

krakowska rada municypalna składała się z 30 osób, a do jej kompletu po-
trzeba było 2/3 liczby członków. prezesa i  sekretarza wybierano spośród człon-
ków rady. zbierała się zasadniczo tylko trzy razy do roku, tj. 1 grudnia w sprawie 
finansów miasta, i w dwóch terminach: 1 kwietnia i 1 października w sprawach 
dotyczących własności miejskiej, koniecznych remontów infrastruktury, ochrony 
przeciwpożarowej, szkolnictwa miejskiego. dodatkowo mogła zebrać się na we-
zwanie prefekta departamentu – w razie potrzeby rozkładu ciężarów publicznych 
przedłożonych przez radę powiatową51. 

jednym z  głównych zadań rady municypalnej, wykonywanym wszakże nie-
chętnie, była praca nad zapewnieniem oddziałom wojskowym, stacjonującym 
w mieście i okolicach, odpowiedniego zaopatrzenia i wyżywienia. dotyczyło to za-
równo gwardii narodowej, wojska polskiego, jak i później rosyjskich wojsk oku-
pacyjnych. rada nie mogła się od tego uchylić, gdyż groziło to nałożeniem przy-
musowej egzekucji wojskowej na miasto. na wniosek prefekta rada dokonywała 
szczegółowego rozkładu podatków i  liwerunków narzuconych na miasto, rozpi-
sywała przymusowe „składki” na konkretne potrzeby wojskowe, debatowała nad 
faktycznymi możliwościami finansowymi miasta oraz występowała z  petycjami 
o zmniejszenie świadczeń i podatków miejskich przeznaczonych na cele militarne. 

rada municypalna mogła również podawać prefektowi departamentu zaża-
lenia względem dostrzeżonych uchybień w postępowaniu prezydenta municy-
palnego. 
48 Ibidem, s. 25; m. kallas, Organy administracji terytorialnej…, s. 15–20, 116–117.
49 w. sobociński, op. cit., s. 138; m. kallas, Organy administracji terytorialnej…, s. 114–115.
50 m.  Baczkowski, Antoni Morbitzer jako prezes Krakowskiej Rady Municypalnej (1812–
1815), „zeszyty naukowe uniwersytetu jagiellońskiego. prace historyczne” 2013, t. 140, z. 3, 
s. 267–277. 
51 a. chmiel, op. cit., s. 96–97. 



41zmiany prawnoustrojowe w „napoleońskim” krakowie w latach 1809–1815

w  okresie okupacji rosyjskiej, która trwała ponad 2 lata, władze miejskie  – 
w  tym prezydent municypalny i  rada municypalna  – nadal działały, ale pod 
zwierzchnictwem ministerstwa spraw wewnętrznych, podporządkowanego ro-
syjskiej radzie najwyższej narodowej. utrzymanie ich działalności było dla władz 
rosyjskich korzystne, gdyż – wykazując lojalność wobec władz okupacyjnych – nie 
stanowiły dla niej żadnego zagrożenia (pomimo pronapoleońskich sympatii nie-
których radnych). w związku z tym nie ingerowano w bieżące zarzadzanie w kra-
kowskiej municypalności. Było to również świadome działanie propagandowe, aby 
nie zniechęcać mieszkańców krakowa do tymczasowej administracji rosyjskiej. 
co ciekawe, ostatnie posiedzenie rady municypalnej miało miejsce 9  listopada 
1815 r., czyli już po podjęciu decyzji o ustanowieniu wolnego miasta krakowa. 
w listopadzie 1815 r. funkcje rady municypalnej oraz prefektury departamentu 
krakowskiego przejąć miała tymczasowo komisja organizacyjna, ale w praktyce 
nie odegrała ona większej roli w tym zakresie, gdyż już dnia 20 listopada odbyło się 
pierwsze posiedzenie senatu rządzącego wolnego miasta krakowa, który zajął się 
tworzeniem nowego systemu zarządu miejskiego i ogólnopaństwowego52. 

przyłączenie krakowa do księstwa warszawskiego pociągnęło za sobą również 
zmiany w organizacji i nadzorze nad krakowską edukacją. dnia 1 kwietnia 1810 r. 
zwierzchnictwo nad szkolnictwem w nowo przyłączonych departamentach przeję-
ła warszawska izba edukacyjna. natomiast nadzór nad szkołami w samym krako-
wie powierzono szkole głównej krakowskiej53. w 1811 r. gimnazjum krakowskie 
(nowodworskiego), które już 18 listopada 1809  r. rozpoczęło swoją działalność 
jako szkoła polska, otrzymało nazwę szkoły departamentowej krakowskiej. po 
raz pierwszy w  polskim szkolnictwie wyodrębniono też m.in. język polski oraz 
historię polski jak osobne przedmioty nauczania54.

niestety reforma edukacji w  krakowie przebiegała w  cieniu niekończących 
się zatargów i utarczek pomiędzy szkołą główną krakowską a izbą edukacyjną. 
szczególnie negatywnie wpływało to na tę szkołę, która nie mogła się rozwijać 
i podnieść z upadku z okresu zaboru austriackiego. nie miała też absolutnie żad-
nych szans na konkurowanie z warszawską szkołą prawa i administracji. choć 
nie udało się przywrócić mu dawnej świetności, to sukcesem była całkowita jej re-
polonizacja i próby reformy, w tym również wydziału prawa, który na podstawie 

52 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 60–61. 
53 od 31 stycznia 1811 r. nadzór nad szkołami przejął dozór departamentowy, zob. r. dutko-
wa, Szkolnictwo Krakowa w czasach Księstwa Warszawskiego, [w:] Kraków w czasach Księstwa 
Warszawskiego…, s. 50.
54 szkoła elementarna św. Barbary w krakowie przekształcona została w szkołę wydziałową. 
utworzono też cztery nowe szkoły parafialne. Łącznie na terenie krakowa było ich sześć. dzia-
łały też pensje dla dziewcząt oraz jedna dla chłopców, zob. ibidem, s. 52–57. 
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urządzenia z 5 sierpnia 1814 r. po raz pierwszy w dziejach nazwany został wydzia-
łem prawa i administracji. poza tym krakowska uczelnia była jedyną, która mogła 
nadawać stopnie naukowe55. 

4.3. w krakowie doszło też do reorganizacji sądownictwa w oparciu o wzor-
ce obowiązujące w księstwie warszawskim. utworzono sąd pokoju w krakowie, 
podzielony na dwa wydziały: pojednawczy i  sporny (oba dla spraw cywilnych) 
w  składzie: dwóch sędziów pokoju, dwóch podsędków, dwóch pisarzy, dwóch 
podpisarzy, dwóch burgrabiów i personel kancelaryjny56. utworzono też sąd poli-
cji prostej (dla spraw karnych). poważniejsze sprawy karne rozpatrywał sąd kry-
minalny podsędkowski, tzw. wydział policji poprawczej obwodu krakowskiego, 
a najcięższe sprawy karne należały do sądu kryminalnego departamentu krakow-
skiego (właściwego również dla departamentu radomskiego). w krakowie dzia-
łał też trybunał cywilny i  instancji departamentu krakowskiego. od 24 marca 
1812 r. w krakowie funkcjonował też trybunał handlowy, który był właściwy dla 
departamentu krakowskiego i radomskiego57. 

5

pomimo wprowadzenia w krakowie nowoczesnego kodeksu napoleona, któ-
ry nie przewidywał ograniczenia praw z powodu wyznawanej religii, los ludności 
żydowskiej w tym mieście nie poprawił się, a nawet uległ pogorszeniu. stosowano 
w stosunku do niej dekret z 7 września 1808 r. o pozbawieniu ich praw politycz-
nych (zawieszono je na 10 lat)58 oraz z 19 listopada 1808 r. o zakazie nabywania 
dóbr ziemskich59. dodatkowo na mocy dekretu ministra spraw wewnętrznych 
z dnia 3 lutego 1811 r. oraz reskryptu prefekta krakowskiego z 30 kwietnia 1811 r. 
zabroniono Żydom mieszkać oraz prowadzić działalność gospodarczą w odległo-
ści bliższej niż 300 sążni od krakowa w granicach okopów (ograniczenie nie do-
tyczyły dzielnicy żydowskiej). z kolei na mocy dekretu z 29 stycznia 1812 r. Żydzi 
zostali zwolnieni z poboru do armii (a także do gwardii narodowej w zamian za 

55 p. cichoń, Początki nauczania administracji w Księstwie Warszawskim, [w:] W kręgu nowo-
żytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana profesorowi Marianowi Kallasowi, 
red. s. godek, d. makiłła, m. wilczek-karczewska, interleones halina dyczkowska, warszawa 
2010, s. 216, 218.
56 Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego…, t. 2, nr 276, s. 185.
57 Ibidem, s. 186; w. sobociński, op. cit., s. 246. 
58 z. filipiak, Ograniczenia praw politycznych i cywilnych ludności żydowskiej w Księstwie War-
szawskim, „studia iuridica toruniensia” 2010, t. Vi, s. 9. 
59 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 134. 
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opłacenie dodatkowego podatku w wysokości 700 tys. złp rocznie). Było to wyraź-
nym dowodem utrzymywania się stanowej odrębności ludności żydowskiej. aby 
kontrolować ludność żydowską, przyjęto jedynie obowiązek prowadzenia dla niej 
odrębnych ksiąg metrykalnych, ale nie narzucono obowiązku noszenia przez nich 
nazwisk. poza tym nie kontynuowano procesu reorganizacji gminy zapoczątko-
wanego patentem cesarza józefa ii. w konsekwencji krakowska gmina żydowska 
powróciła do modelu, jaki obowiązywał w  czasach przedrozbiorowych, i  zarzą-
dzana była przez autonomiczny kahał, który po raz pierwszy wybrany został przez 
członków gminy w 1810 r.60. 

na mocy dekretu królewskiego z 19 marca 1812 r., wzorowanego na rozwiąza-
niach warszawskich, wyznaczono na nowo obszar zamieszkania oraz prowadzenia 
handlu dla krakowskich Żydów. w stosunku do czasów austriackich był on nie-
co szerszy – Żydom zezwolono na osiedlenie się na obszarze całego kazimierza, 
a więc również w chrześcijańskiej części kazimierza z wyjątkiem ul. krakowskiej. 
jedynie Żydzi zasymilowani i wykształceni mogli zamieszkać w innych częściach 
miasta61. 

kolejne obostrzenia wprowadzał dekret z 30 października 1812 r., który zakazał 
prowadzenia wyszynku alkoholu przez Żydów, a także zamieszkania ich w karcz-
mach i browarach, począwszy od 1 lipca 1814 r. ograniczono też imigrację Żydów 
do księstwa warszawskiego wyłącznie do osób zamożnych i  częściowo zasymi-
lowanych oraz fachowców. w praktyce sytuację gospodarczą Żydów pogarszało 
też uznanie przez władze departamentowe za obowiązującą części ustawodawstwa 
austriackiego, które nie dopuszczało ich do handlu wieloma towarami w dzielni-
cach chrześcijańskich62.

6

wojna austriacko-francuska z 1809 r. zmieniła przynależność państwową mia-
sta krakowa, które niespodziewanie znalazło się w  napoleońskiej europie. jego 
dalsze losy w nieodległej przyszłości determinowane były głównie wynikami ko-
lejnych kampanii wojennych. pod „berłem napoleona” w krakowie wprowadzono 
francuskie normy ustrojowe i prawne, a  miasto stało się stolicą nowo utworzo-
nych jednostek administracyjnych i siedzibą władz departamentu krakowskiego, 
powiatu krakowskiego i krakowskiej municypalności. to tutaj urzędował prefekt, 
60 a. jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny – prze-
obrażenia gminy – system edukacyjny, wydawnictwo austeria, kraków–Budapeszt 2008, s. 34. 
61 z. filipiak, Ograniczenia praw politycznych…, s. 23. 
62 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 134–135; z. filipiak, Ograniczenia praw politycznych…, s. 25. 
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podprefekt oraz prezydent municypalny. tutaj działały kolegialne organy samo-
rządowe: rada departamentowa, rada powiatowa i rada municypalna. kraków stał 
się także siedzibą sądów i trybunałów, które swoją właściwością daleko wykraczały 
poza granice miasta. niewątpliwym osiągnięciem w okresie samodzielności mia-
sta (od października 1809 r. do maja 1813 r., gdy pozostawało ono w formalnym 
i faktycznym władaniu księstwa warszawskiego) była repolonizacja administra-
cji, szkolnictwa, utworzenie samorządu miejskiego, nadanie mieszczaństwu praw 
politycznych i jego formalne równouprawnienie, wreszcie przyznanie krakowowi 
praw miasta wolnohandlowego. choć formalnie księstwo warszawskie przesta-
ło istnieć dnia 3 maja 1815 r.63 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego, to 
w krakowie proklamacja nowego tworu państwowego, w postaci wolnego, nie-
podległego i Ściśle neutralnego miasta krakowa i jego okręgu, nastąpiła dopiero 
18 października 1815 r. jak słusznie wskazał michał Baczkowski, datę tę można 
uznać za koniec napoleońskiej epoki z dziejów miasta64. 

krótki okres przynależności krakowa do księstwa warszawskiego mimo 
wszystko przyczynił się do przyśpieszenia rozwoju miasta. efektem tego był poli-
tyczny i gospodarczy wzrost znaczenia krakowa, który stał się oczkiem w głowie 
zaborców, zabiegających na kongresie wiedeńskim o włączenie go do swoich na-
bytków terytorialnych. emancypacja krakowa przyczyniła się finalnie do zmiany 
jego statusu i powstania nominalnej niezależności politycznej w postaci wolnego 
miasta krakowa, a także doprowadziła do późniejszej koniunktury gospodarczej, 
wzrostu stanu liczebnego miasta w latach 1815–1845 o ponad 65%, a także roz-
woju transportu, w tym rozpoczęcia budowy pierwszej linii kolejowej w 1844 r. 
prowadzącej na górny Śląsk65.

z drugiej jednak strony nie można zapominać o tym, jakie skutki przyniosło 
wyzwolenie krakowa spod dominacji austriackiej dla jego mieszkańców. począt-
kowy ogromny entuzjazm i nadzieje związane z przyłączeniem do księstwa war-
szawskiego66 szybko zastąpiło rozczarowanie i  skargi, a  także postępujące zubo-
żenie i spadek liczby mieszkańców w okresie 1808–1815 o ok. 15%. stanowiło to 

63 odezwa fryderyka augusta z 22 maja 1815 r. zwolniła obywateli księstwa warszawskiego – 
a  więc i  mieszkańców krakowa  – z  przysięgi poddańczej, zob. a. Bereza, Pozycja monarchy 
w Księstwie Warszawskim, „studia iuridica lublinensia” 2012, t. 18, s. 20. 
64 m. Baczkowski, W cieniu…, s. 15. 
65 a. jakimyszyn, op. cit., s. 41. 
66 w świetle relacji wojskowych, lato i  jesień 1809 r. były w krakowie okresem niemal nie-
ustannego karnawału, pełnego zabaw, parad militarnych i wszelkich możliwych rozrywek. nie 
miało to jednak wiele wspólnego z rzeczywistymi warunkami bytowymi ludności cywilnej mia-
sta, zob. m. Baczkowski, W cieniu…, s. 26; idem, Kraków jako ośrodek wspomagający wielką 
armię…, s. 86. 
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rezultat narastających problemów ekonomicznych wywołanych ogromnymi ob-
ciążeniami na rzecz wojska polskiego, samowoli administracji wojskowej i uciążli-
wych rekwizycji i poborów – zwłaszcza z 1809 r. (najpierw na rzecz armii austriac-
kiej67, a  później  – armii księstwa warszawskiego). w  związku z  tym w  1812  r. 
wizja kolejnej wojny nie napawała entuzjazmem ani krakowskich elit, ani jego 
mieszkańców, którzy niestety w okresie od maja 1813 r. do października 1815 r. 
ponownie znaleźli się pod okupacją rosyjską. z takimi samymi problemami bory-
kali się także krakowscy Żydzi68. dodatkowo mieszkańcy krakowa doświadczeni 
zostali przez powódź, która w sierpniu 1813 r. dotknęła dużą część miasta (m.in. 
zniszczyła dwa mosty). 

choć przynależność krakowa do księstwa warszawskiego trwała zaledwie kil-
ka lat, to ślady po niej pozostały do dziś. o wydarzeniach tych przypomina choćby 
dobrze znany obraz michała stachowicza Wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do 
Krakowa 15 lipca 1809 r.69. od 1810 r. z inicjatywy wiceprezydenta miasta toma-
sza krzyżanowskiego ponownie rozbrzmiewał hejnał krakowski z wyższej wieży 
kościoła mariackiego. można tu wspomnieć także o  utworzeniu w  1811  r. pla-
cu szczepańskiego, który stał się miejscem ćwiczeń gwardii narodowej (po wy-
burzeniu kościoła św. szczepana oraz budynków pojezuickich). na zwierzyńcu 
do dziś istnieje willa pod lipkami (ul. księcia józefa 55), skąd ks. j. poniatowski 
8 maja 1813 r. wyruszał w swoją ostatnią w życiu podróż do saksonii (wydarzenie 
to upamiętnia tablica pamiątkowa). chyba najnowszym śladem w tym względzie 
jest nadanie w 2012 r. jednemu z krakowskich placów (przy ul. powiśle 9, w są-
siedztwie zamku królewskiego na wawelu) nazwy wielkiej armii napoleona, na 
pamiątkę wyprawy napoleona na moskwę i stacjonowania w krakowie V korpusu 
wielkiej armii. 
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Prawo i władza państwowa wobec wolnomularstwa w II RP. 
Wolnomularstwo w II RP wobec władzy państwowej i prawa

1. wprowadzenie; 2. działalność i sytuacja prawna lóż; 3. rozwiązanie wolnomularstwa; 4. podsu-
mowanie.

1

problematyka stosunku polskiego wolnomularstwa do ii rzeczypospolitej 
skupiała się zdaniem przemysława waingertnera wokół trzech najważniejszych 
wątków. Były to: stanowisko wolnomularzy wobec ruchu niepodległościowego 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch i wojny światowej i w trakcie 
jej trwania, stosunek lóż do państwa polskiego już po odzyskaniu niepodległo-
ści oraz posądzenia lóż o rzekome powiązania (czyli domniemanie zależności) 
z ośrodkami zagranicznymi1. celem niniejszego krótkiego artykułu jest zazna-
czenie najważniejszych relacji i zależności pomiędzy bytem polskiej masonerii 
regularnej okresu międzywojennego oraz odnośnymi przepisami prawa polskie-
go i jego stosowaniem w praktyce. przedstawiona zostanie sytuacja prawna lóż 
oraz przepisy prawne, w  oparciu o  które zostały one rozwiązane. nakreślona 
zostanie zarówno postawa wolnomularzy wobec porządku prawnego, jak i po-
stawa przedstawicieli prawa i państwa wobec wolnomularstwa. z racji rozmiaru 
zagadnienia, tekst ten ma jedynie charakter szkicu wskazującego kierunki ewen-
tualnych przyszłych badań. 

2

w dniu 11 listopada 1920 r. powstała suwerenna polska obediencja wolnomu-
larska pod nazwą wielkiej loży „polacy zjednoczeni”. postawy ideowe polskich 
1 p. waingertner, „Kosmopolici”, „obcy agenci”, „zdrajcy”. Ze stereotypu wolnomularstwa 
w II Rzeczypospolitej, „ars regia” 1994, r. iii, nr 3/4 (8/9) s. 97.
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lóż regularnych były od samego początku bardzo czytelne. w dokumencie pro-
gramowym wielkiego warsztatu polskiego z 6 października 1922 r. zawarto inter-
pretację uniwersalnych ideałów wolności, równości i Braterstwa, które mogą być 
zdaniem wolnomularzy realizowane jedynie w  sytuacji pluralizmu politycznego 
i społecznego. tym samym zapisano trzon ideowy lóż. wyrażono też troskę o za-
chowanie norm etycznych w  życiu publicznym, oraz o  zapewnienie uczciwości 
zbliżających się wyborów. w końcu wyrażono apel o nieprzenoszenie sporów par-
tyjnych na łono warsztatów2.

w 1928 r. wielka loża narodowa roku uchwaliła swoją ustawę konstytucyj-
ną, którą w następnych latach gruntownie zrewidowała – pod kątem wymogów, 
od jakich wielka loża anglii i  inne obediencje anglosaskie uzależniały udziele-
nie uznania innym organizacjom lożowym. w tekście nowej konstytucji wielkiej 
loży narodowej polski (wlnp, wraz z nową konstytucją uległa zmianie nazwa 
obediencji) widniał zapis artykułu 3: „wolnomularstwo polskie nie bierze udziału 
w życiu politycznym ojczyzny, ani też nie dopuszcza dyskusji politycznych w lo-
żach, podległych jego władzy”3. miało to chronić masonerię przed atakami jej 
licznych oponentów. równocześnie w artykule 8 czytamy: „ideowe zasady wol-
nomularstwa nie stanowią tajemnicy. jawność publiczna wolnomularskiego bytu 
i uchwał wolnomularskich zależna jest od woli wielkiej loży narodowej polski. 
jedynie rytuał wolnomularski jest tajny dla światowych po wsze czasy”4. wymóg 
rejestracji lóż zgodnie z prawem krajowym stanowił punkt sporu z wielką lożą 
anglii, która w  okresie międzywojennym właśnie dlatego nie udzieliła polskim 
lożom uznania. wielka loża anglii stała na stanowisku, że warunkiem uznania 
drugiej obediencji masońskiej jest jej legalna i uznana przez władze państwowe 
działalność. nie pomogły rozliczne wyjaśnienia dotyczące trudności natury po-
litycznej, czyli zdecydowanej reakcji antymasońskiej prawicy i środowisk katolic-
kich. zapis o „woli wielkiej loży” odnośnie do ujawnienia był jednak ewidentną 
przymiarką do prób rejestracji, które co najmniej dwukrotnie kierownictwo lóż 
podejmowało w latach 20. i 30., XX w. niestety bezskutecznie. 

na brak rejestracji wpływała polityka i stanowisko prawicy, jak również ogól-
ny klimat moralny i  intelektualny kraju. początki zajadłej kampanii antywolno-
mularskiej datują się w  polsce na moment rozpoczęcia działalności przez na-
rodową demokrację (endecję). walka z  masonerią stała się niebawem jednym  
 
2 t. cegielski, w. gniadek, Wielka Loża Narodowa Polski wobec wyzwań i problemów epoki. 
Dwa dokumenty (ca. 1927 oraz 1937), „ars regia” 2012/2013, r. Xiii, nr 20, s. 190, 191. 
3 konstytucja wielkiej loży narodowej polski z roku 1931, art. 3, „ars regia” 1992, r. i, nr 1, 
s. 72. 
4 Ibidem, s. 73.
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z najważniejszych narzędzi walki politycznej, podobnie jak antysemityzm. można 
śmiało stwierdzić, że kościół katolicki prowadził kampanię równolegle z działa-
niami prawicowych polityków, a działania ich były komplementarne. posługiwano 
się brukowymi publikacjami, takimi jak słynne protokoły mędrców syjonu, i licz-
nymi stereotypami. dość powiedzieć, że to wówczas ukuto dwie do dziś pozosta-
jące w obiegu zbitki słowne: „polak – katolik” i „Żyd i mason”5. 

oprócz tego bardzo duże znaczenie miały także kwestie natury prawnej. gra-
nica pomiędzy pojęciem organizacji niezarejestrowanej i nielegalnej była cienka. 
po pierwsze, żadne z ustawodawstw zaborczych nie definiowało pojęcia stowarzy-
szenia. z  formalnego punktu widzenia, najbardziej liberalne warunki panowały 
w  zaborze pruskim, gdzie nie istniały żadne ograniczenia w  zakresie tworzenia 
stowarzyszeń, z wyjątkiem tych, których działalność pozostawała w sprzeczności 
z prawem. działały tam dwa typy stowarzyszeń, posiadające osobowość prawną 
i pozbawionej tejże, które zwolnione były z obowiązku dopełnienia jakichkolwiek 
formalności. w myśl prawa rosyjskiego i nowelizującego ustawę rosyjską dekre-
tu naczelnika państwa, na obszarze byłego królestwa kongresowego oraz trzech 
powiatów województwa białostockiego można było zakładać stowarzyszenia bez 
statutu i stowarzyszenia ze statutem bez zezwolenia władz państwowych, lecz sto-
warzyszenia ze statutem powinny uzyskać wpis do rejestru6. jak widać, pozaborcze 
systemy prawne dotyczące stowarzyszeń bynajmniej nie były koherentne. system 
niemiecki i  rosyjski znały stowarzyszenia z  osobowością prawną i  bez niej, zaś 
w systemie austriackim istniały stowarzyszenia tylko z osobowością prawną. sys-
tem austriacki i rosyjski nadzór nad stowarzyszeniami oddawały w zakres kompe-
tencji jedynie władz administracyjnych, natomiast pruski dzielił je pomiędzy wła-
dze administracyjne i sądowe. występowały także różnice w zakresie nadzoru nad 
stowarzyszeniami7. sytuacja kształtująca się po odzyskaniu niepodległości mogła 
więc stwarzać wśród członków lóż przekonanie, że brak rejestracji organizacji nie 
stanowi złamania ani obejścia prawa. 

w zawierającej niezwykły jak na owe czasy katalog praw i wolności konsty-
tucji marcowej kwestie stowarzyszeń regulował art. 108, który głosił, że: „oby-
watele mają prawo koalicji, zgromadzania się i  zawiązywania stowarzyszeń  
 

5 więcej na ten temat w: a. kargol, Czarna legenda wolnomularstwa. Fałsz i fakt historyczny 
w służbie bieżącej polityki, „państwo i społeczeństwo” 2008, nr 2, s. 74–77. 
6 s. kantyka, Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918–1939. Stu-
dium historyczno-politologiczno-prawne, wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego, katowi-
ce 2013, s. 78–80. 
7 Ibidem, s. 78–80.
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i związków. wykonanie tych praw określają ustawy”8. jednakże aż do 1932 r. nie 
zostało uchwalone żadne prawo o  stowarzyszeniach, które jednolicie ujęłoby tą 
kwestię, a szczególnie wymóg i formę rejestracji. 

po kilku latach prawicowych rządów w  pierwszej połowie lat 20. doszło do 
przewrotu politycznego i był to pierwszy moment w odrodzonej ii rzeczypospo-
litej, kiedy wydawało się, że sfery rządzące wykażą postawę przyjazną wolnomu-
larstwu. po zamachu majowym szefem gabinetu został wolnomularz premier ka-
zimierz Bartel, a  liczni wolnomularze objęli jeśli nie teki ministrów, to wysokie 
stanowiska w administracji państwowej. ten zwrot wypadków był kolejnym przy-
czynkiem do utrwalenia status quo sytuacji prawnej wolnomularstwa. wolnomu-
larze przenikali sfery rządowe i  administracyjne, urzędnicy  – lożowe warsztaty. 
trzeba zaznaczyć, że nie tylko dla wolnomularzy był to okres wiary w możliwość 
budowania młodego państwa polskiego w duchu demokracji i idei obywatelskich. 
rozczarowanie tym krótkim okresem wyraża się w  kolejnej tzw. czystce, której 
dokonał wielki mistrz stanisław stempowski, usuwając z  lóż wszystkich rozpo-
litykowanych przedstawicieli rządzącej sanacji9. akcje odpolityczniania lóż wol-
nomularskich poprzez usuwanie, czyli tzw. usypianie członków były dokonywane 
się w  polskim wolnomularstwie międzywojennym kilkukrotnie. zdecydowanie 
chodziło o utrzymanie wysokich standardów moralnych i zapobieganie sytuacji, 
w której loże staną się przybudówką rządu czy którejś partii politycznej. jednakże 
fakt wzajemnego przenikania się wolnomularstwa ze sferami rządowymi był nie-
zaprzeczalny i działo się to przy pełnej wiedzy i za akceptacją władz państwowych. 
Był to rodzaj cichej umowy. władze były doskonale poinformowane o istnieniu 
lóż, w których zasiadali w dużej liczbie byli piłsudczycy, owiani legendą „ludzie 
komendanta”, ale także liczni przedstawiciele lewicy. z biegiem czasu okazało się, 
że ten skład osobowy spowodował bardzo gwałtowne tarcia polityczne w lożach, 
a w konsekwencji kolejne usuwania członków i rozłamy10. 

pomimo gwałtownego skrętu sanacji w prawo, na początku lat 30. klimat poli-
tyczny znów wydawał się przyjazny dla masonerii. szczególnie pod koniec 1933 r., 
kiedy w obozie prorządowym zaczęły uaktywniać się grupy liberalne i postępowe, 
życie w lożach nabrało wigoru. 

8 ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – konstytucja rzeczypospolitej polskiej, tekst ujednolicony: 
dz.u. z 1921 r., nr 44, poz. 267; ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca 
konstytucję rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r., dz.u. z 1926 r., nr 78, poz. 442. 
9 t. cegielski, w. gniadek, op. cit., s. 191. 
10 więcej na ten temat w: a. kargol, Strug. Miarą wszystkiego jest człowiek. Biografia politycz-
na, oficyna wydawnicza „rytm”, oficyna wydawnicza afm krakowskiej akademii im. an-
drzeja frycza modrzewskiego, warszawa–kraków 2016, s. 200–225. 
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od razu zaczęto robić przymiarki do legalizacji ruchu i rozszerzenia działal-
ności. wydawać się mogło, że wydane po latach oczekiwania prawo o stowarzy-
szeniach powinno znacząco ułatwić sprawę. nie do końca tak się stało. jak już 
wcześniej wspomniano, sytuację prawną dotyczącą stowarzyszeń udało się ująć 
w  ramy prawne dopiero w  1932  r. jednakże „ująć w  ramy prawne” niestety nie 
oznaczało równocześnie usystematyzować. wydane 27 października 1932 r. roz-
porządzenie prezydenta rzeczypospolitej polskiej – prawo o stowarzyszeniach nie 
definiowało wyczerpująco samego pojęcia. komentarz do art. 1 brzmiał: „artykuł 
ten nie zawiera w ścisłym znaczeniu, definicji stowarzyszenia, jakkolwiek zawiera 
niektóre elementy tego pojęcia. w szczególności nie mówi on, że stowarzyszenie 
jest związkiem osób zrzeszonych, ani, że chodzi tu o związek mający skład osobo-
wy”11. wobec tak ujętych zapisów podstawą do kwalifikacji organizacji jako sto-
warzyszenia i określenia jego kategorii był jedynie statut i zawarte tam określenia 
dotyczące celów i zasad działania. w takim kierunku szła praktyka. stąd dbałość 
lóż o przygotowanie dokumentów programowych mogących stać się podstawą sta-
tutu profańskiego.

pewne zmiany wniosła zmiana konstytucji. stwierdzenie zawarte w marcowej 
ustawie: „obywatele mają prawo koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowa-
rzyszeń i związków”, konstytucja kwietniowa zastąpiła formułą: „państwo zapew-
nia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, 
słowa i zrzeszeń”12. widoczne było z gruntu inne podejście do życia społecznego. 
kształtować się ono miało w ramach państwa i w oparciu o państwo. dla porów-
nania, konstytucja marcowa mówiła, że życie społeczne rozwija się niezależnie od 
państwa. ewa gdulewicz twierdzi, że było to ujęcie pośrednie, pomiędzy w pełni 
totalitarnym a  liberalnym, dopuszczające w  miarę swobodny rozwój społeczeń-
stwa, ale kierowniczą rolę przyznające państwu13. 

w  miejsce liberalnego czy społecznego państwa, będącego luźnem zbiorowiskiem 
wolnych jednostek czy też nieskoordynowanych związków jednostek, dla których 
instytucja państwa była jedynie środkiem do zaspokajania ich potrzeb, zjawia się 
obecnie państwo, które jest samo w sobie celem absolutnym, celem ostatecznym, je-
stestwem i dobrem najwyższym, a wszystko co w nim istnieje, a więc i ogół obywate-
li, stanowi tylko środek dla zaspokojenia celów państwa. […] to zaś powoduje nowe  
 

11 w. czapiński, Prawo o stowarzyszeniach. Z komentarzami, rozporządzeniami wykonawczy-
mi, dekretem o pracowniczych związkach zawodowych i  innymi przepisami oraz instrukcjami, 
warszawa 1933, s. 7. 
12 ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., dz.u. z 1935 r. nr 30, poz. 227. 
13 e. gdulewicz, Konstytucja kwietniowa z 1935 roku. Mity i rzeczywistość, książka i wiedza, 
warszawa 1985, s. 25. 
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ukształtowanie stosunku obywatela do państwa. nie ma tu miejsca na pełnoprawnego 
obywatela ery liberalnej, obwarowującego gwarancjami konstytucyjnymi swe prawa 
przeciw państwu14. 

w nowym ładzie politycznym nie było już miejsca na liberalne, tolerancyjne 
i demokratycznie nastawione loże, z których zdołała już odejść grupa braci opo-
wiadająca się za rządzącą sanacją. 

jednakże, cytując słowa ludwika hassa, można było wciąż stwierdzić, że:

polsce ciągle daleko było do reżimu totalitarnego. wciąż legalnie działały, choć nie 
bez szykan ze strony władzy, stronnictwa opozycyjne i  związane z  nimi organizacje 
społeczne – od związków zawodowych począwszy, na klubach sportowych kończąc. 
głoszony zaś tryumfalnie przez ideologów i publicystów skrajnej prawicy – nie tylko 
polskiej – „powrót do średniowiecza” zdecydowanie kontrastował, co szczególnie za-
uważalne było w warszawie, z postępami cywilizacji i kultury technicznej15.

wielka loża narodowa polski starała się przekonać władze i opinię publicz-
ną o swoich patriotycznych postawach, oraz że jej istnienie w niczym nie godzi 
w  interes państwowy, wręcz przeciwnie. czyniła to, między innym publikując 
przetłumaczone opracowania zagraniczne. jednym z nich było Wolnomularstwo 
w świetle raportu rządu szwajcarskiego, wydane w warszawie w 1937 r. raport 
ten został przygotowany przez szwajcarską radę związkową w odpowiedzi na 
antywolnomularską nagonkę w szwajcarii. rada związkowa po zbadaniu celów 
i misji lóż wydała jasną opinię, że nie widzi żadnych podstaw do podejmowa-
nia jakichkolwiek działań przeciw lożom. w przedmowie do polskiego wydania 
książki napisano:

wspomniany wyżej raport szwajcarskiej rady związkowej, obiektywny, urzędowy 
dokument, oddajemy […] w ręce czytelnika polskiego. posiada on nie tylko lokalne, 
szwajcarskie znaczenie. rozważając treść jego na tle akcji przeciw wolnomularstwu 
w polsce, trudno nie przyznać racji opinii, która napiętnowała polityczną i moralną 
szkodę płynącą z niemoralnych metod walki i z płytkiej atmosfery publicznej, która 
ją toleruje16.

tymczasem niechęć wobec wolnomularstwa rosła zarówno w sferach endec-
kich, jak i sanacyjnych. można zaryzykować stwierdzenie, że w dużej mierze jej 
14 a. wereszycki, Nowe państwo. Wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 
1933/1934 w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie, książnica atlas, lwów 1934, 
s. 7, 12, [cyt. za:] s. kantyka, op. cit., s. 101. 
15 l. hass, Dwa dokumenty międzywojennego wolnomularstwa polskiego – lata trzydzieste, „ars 
regia” 1997, r. Vi, nr 1/2 (11/12), s. 192. 
16 Wolnomularstwo w świetle raportu rządu szwajcarskiego, warszawa 1937, s. iV. 
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przyczyna leżała w nowym rozumieniu życia państwowego, wypływającym wprost 
z konstytucji kwietniowej. według michała pietrzaka system ustrojowy konsty-
tucji kwietniowej zmierzał do odsunięcia partii politycznych od wpływu na spra-
wowanie władzy państwowej. miała je bowiem zastąpić elita, której zadaniem było 
zapewnienie harmonijnego współdziałania obywateli na rzecz dobra powszechne-
go17. w rzeczywistości chodziło nie tylko o ograniczenie wpływu partii politycz-
nych, ale o często praktykowaną w reżimach autorytarnych wymianę elit. zamie-
rzenie to wyraźnie uderzało w wolnomularstwo nie tylko jako elitę, ale również 
elitę powiązaną z określonymi partiami politycznymi, szczególnie z pps, a także 
z psl „wyzwolenie”, klubami demokratycznymi i stronnictwem demokratycz-
nym, a więc tymi organizacjami opozycyjnymi, w których władza państwowa upa-
trywała największe zagrożenie. wolnomularstwo zostało zlikwidowane również 
jako „stara elita”. zdaniem ewy gdulewicz konstytucja w żadnym z artykułów nie 
formowała wyraźnie zasady równości wszystkich wobec prawa. art. 96 konstytucji 
marcowej deklarujący zasadę równości stracił moc obowiązującą. natomiast zasa-
da współdziałania obywatela z państwem, akcentująca czynny udział w budowie 
dobra powszechnego, stanowiła znakomite uzasadnienie rozwinięcia antydemo-
kratycznej zasady elitaryzmu. „konstytucyjna zasada elity wyrastała z przekonania 
o jedności i wzajemnym związku pomiędzy obowiązkami a prawami obywatelski-
mi oraz określonej interpretacji tego związku”18. podstawowe kryteria to „wysiłek” 
i „zasługi” obywatela. osobom tym przyznany miał być większy wpływ na życie 
publiczne kraju. pożądane było, aby wolnomularze znaleźli się poza tym kręgiem.

3

prawicowe, klerykalne środowiska endeckie, odwiecznie niechętne masone-
rii, postanowiły wykorzystać rozłam w obozie rządowym w sprawie wolnomu-
larstwa. rządy sanacyjne starały się dochować wierności środowisku lożowemu, 
z którymi związane były polityczną i wojskową przeszłością. na tym tle, znakiem 
nowego czasu było zgłoszenie w sejmie w połowie czerwca 1937 r. przez posła 
z  sanacyjnej grupy „jutro pracy” juliana dudzińskiego interpelacji w  sprawie 
przynależności urzędników państwowych do sztuki królewskiej. dokładnie 
chodziło o  przynależność funkcjonariuszy państwowych do nielegalnych or-
ganizacji mających centralę za granicą, co było oczywistym nawiązaniem do 
ówczesnego wolnomularstwa. po dudzińskim interpelacje w sprawie wolnomu-

17 m. pietrzak, O ustroju, prawie i polityce II Rzeczypospolitej, wprowadzenie, wybór i redakcja 
naukowa p. Borecki, c. janik, wolters kluwer, warszawa 2018, s. 24. 
18 e. gdulewicz, op. cit., s. 28, 29. 
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larstwa zgłosiło jeszcze kilku innych posłów z  tej grupy. w  1938  r. skuteczną 
tym razem kampanię antymasońską rozpętał były premier i zarazem były wol-
nomularz leon kozłowski. opublikował on w tygodniku „polityka” artykuł pt. 
Parę uwag o masonerii, w którym podał kłamliwe informacje o liczebności i sile 
polskiego wolnomularstwa19. atak ten w połączeniu z sejmowymi wystąpieniami 
nacjonalistów, w  ich liczbie posła obozu zjednoczenia narodowego wacława 
Budzyńskiego, wywołał istną powódź artykułów i polemik na łamach prasy. Bu-
dzyński przejął inicjatywę i złożył wniosek o postawienie w stan oskarżenia na 
podstawie art. 165 kodeksu karnego z  1932  r. najważniejszych wolnomularzy 
z kierownictwa wielkiej loży narodowej. w efekcie przeprowadzono u nich re-
wizje policyjne. w końcu czerwca tego roku szef ozonu adam koc w jednym 
ze swych przemówień wypowiedział się za usunięciem wolnomularstwa z życia 
publicznego, a nawet za jego całkowitym zniszczeniem. dnia 25 marca 1938 r. 
Budzyński złożył projekt ustawy o zwalczaniu masonerii, na skutek czego rząd 
podjął prace nad rozwiązaniem lóż20. warto nadmienić, że tylko w  lipcu tego 
roku złożono w sejmie cztery inne interpelacje w sprawie lóż.

do środowiska wolnomularskiego od dawna docierały wiarygodne informa-
cje o planach msw przygotowania ataku prawnego delegalizującego loże wolno-
mularskie. władze wielkiej loży narodowej polski uznały, że jedynym wyjściem 
z  sytuacji może być uprzedzenie działań rządu i  samorozwiązanie się. w  dniu 
26 października 1938 r. wielki mistrz wlnp marian ponikiewski podjął decyzję 
o tzw. uśpieniu, czyli rozwiązaniu podległych mu placówek. następnie poinformo-
wał o tym w oficjalnym piśmie władze rp. propagandowo, fakt ten przemilczano 
w komunikacji publicznej. opozycja nie rezygnowała i chciała dopiąć swego: pod-
pisania przez prezydenta rp w dniu 22 listopada 1938 r. dekretu rozwiązującego 
zrzeszenia wolnomularskie i przewidującego karę więzienia za przynależność do 
nich21. jak wiadomo, to ustępstwo władz wobec nacisku opozycji tak wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej, nie pociągnęło za sobą jakichś bardziej zdecydowanych dzia-
łań z  ich strony. nie spowodowało nawet tak bardzo pożądanego przez prawicę 
podania do wiadomości publicznej nazwisk członków. polskie władze, pozbawio-
ne możliwości formalnego zamknięcia uśpionych placówek wlnp, postanowiły 
dokonać w zamian jakiegoś spektakularnego aktu, by zadać kłam podejrzeniom  
 
19 l. kozłowski, Parę uwag o masonerii, „polityka”, 10 lipca 1938, nr 16. 
20 j. koredczuk, Kwestie prawne związane z rozwiązaniem zrzeszeń wolnomularskich w II Rze-
czypospolitej, „acta universitatis wratislaviensis. prawo” 2016, t. cccXXi: Studia historyczno-
prawne, s. 188–190. 
21 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wol-
nomularskich, dz.u. z 1938 r., nr 91, poz. 624.
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ze strony opinii prawicowej. sanacja i obóz piłsudczyków skrupulatnie przestrze-
gały zasad „starej gwardii”. dlatego też represje, na które czekała prawica, miały 
ograniczony – wręcz pozorny – charakter. nocą z 2 na 3 grudnia 1938 r. policja 
przeprowadziła rewizję w mieszkaniach kilku osób, o których już wcześniej było 
wiadomo, że piastowały rozmaite godności w  wlnp. rewizje przeprowadzone 
u stanisława stempowskiego, prof. hipolita gliwica, mieczysława wolfkego i emi-
la kippy nie przyniosły rezultatów22. nie znaleziono żadnych kompromitujących 
materiałów. po zamknięciu lóż, wolnomularze skrzętnie poukrywali wszelkie do-
kumenty i przedmioty obrzędowe. 

o  zakończeniu działalności masonerii polskiej poinformowana została mię-
dzynarodowa społeczność wolnomularska, a  epilogiem tej działalności przed 
ii wojną światową było przekazanie miejsca po organizacji polskiej wolnomular-
stwu Bułgarii na posiedzeniu komitetu wykonawczego międzynarodowego sto-
warzyszenia mularskiego w maju 1939 r. 

dekret prezydenta rp ignacego mościckiego z dnia 22 listopada 1938 r. o roz-
wiązaniu zrzeszeń wolnomularskich, podpisany również przez premiera i mini-
strów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, wydany na podstawie art. 55 ustawy 
konstytucyjnej, rozwiązywał z mocy prawa zrzeszenia i związki wolnomularskie 
(art. 1), a także zrzeszenia zależne od wolnomularstwa (art. 2). dekret nie określał 
jednak, czym są związki wolnomularskie oraz od wolnomularstwa zależne. wręcz 
przeciwnie, dopuszczał, że zaklasyfikowanie danej organizacji do drugiej gru-
py „należy całkowicie do swobodnego uznania ministra spraw wewnętrznych”. 
funkcję tę pełnił wtedy prezes rady ministrów, gen. felicjan sławoj składkowski23.

definicji przedmiotu prezydenckiego dekretu nie zawierały również wyko-
nawcze instrukcje msw, przekazywane telefonicznie terenowym organom admi-
nistracji. zgodnie z nimi za zrzeszenia wolnomularskie uznano po prostu „orga-
nizacje, których charakter [zrzeszeń] wolnomularskich wynika z ich statutu bądź 
struktury”24. dawało to duże pole do samowoli ze strony władz, a także umożliwiło 
im wyłączenie spod działania dekretu tych stowarzyszeń, których zachowanie na-
kazywały względy propagandowe czy też bieżące interesy polityczne.

co dziwne, dekret nie odwoływał się do faktu utajniania członkostwa. w grę 
wchodziły kwestie ideowe wynikające ze statutu lub sama struktura lożowa, co –  
 
22 l. hass, Stanisława Stempowskiego spotkania z policją polityczną w 1938 i 1940 roku. Dwa nie 
opublikowane fragmenty pamiętników S. Stępowskiego, „ars regia” 1994, r. iii, nr 2, s. 90, 91. 
23 t. cegielski, Dekret Prezydenta RP z dnia 22 listopada 1938 roku, „ars regia” 1993, r. ii, 
nr 1(2) s. 85. 
24 l. hass, Zasady w godzinie próby. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1929–
1941, pwn, warszawa 1987, s. 197. 
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szczególnie to ostatnie – mogło jednak à la longue prowadzić do katastrofalnych 
rezultatów. od 1932 r. kwestię tajności struktur organizacyjnych regulował kodeks 
karny i z tego punktu widzenia można twierdzić, że od jego wejścia w życie sytu-
acja prawna lóż polskich ulega zmianie. 

artykuł 165 paragraf 1 kodeksu karnego z 1932  r. głosił: „kto bierze udział 
w związku, którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec władzy 
państwowej, podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3. paragraf 2: kto 
taki związek zakłada lub nim kieruje, podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu”. 

jednakże ani kodeks, ani komentarze nie definiowały jasno, czy rzeczona taj-
ność jest równoznaczna z  brakiem rejestracji administracyjnej. w  komentarzu 
wacława makowskiego czytamy: 

obok zbiorowisk krótkotrwałych, nie mających stałej organizacji, jakimi są przestęp-
ne zbiegowiska i zebrania, grozić mogą porządkowi publicznemu zbiorowiska trwałe 
i zorganizowane. stojąc na gruncie prawa zrzeszania się, jako jednego z podstawowych 
praw obywatelskich, współczesna organizacja państwowa musi jednak zastrzec so-
bie kontrolę nad istnieniem, celem i działalnością zrzeszeń, aby móc spełnić zadanie 
utrzymania porządku publicznego. stąd powstaje domniemanie, że zorganizowane 
zrzeszenie, związek, ukrywający swoje istnienie, cel lub ustrój przed organami wła-
dzy państwowej, powołanymi do służby społecznej w zakresie utrzymywania jawności 
i kontroli zrzeszeń, może być dla porządku publicznego niebezpieczny. wyrazem in-
dywidualnym działalności przestępczej jest w tym wypadku umyślny udział w związku 
tajnym, tj. w  warunkach, kiedy sprawca wie, że istnienie, ustrój lub cel związku ma 
pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej. inicjatywa tworzenia takiego związku 
lub kierownictwa nim staje się podstawą kwalifikacji w myśl paragrafu 2 art. 165 ze 
względu na wyższy stopień indywidualnej działalności przestępnej sprawcy. (kom. 
kod. V, z. 4, 91 i 92)25. 

jeśli można wysuwać zastrzeżenia co do informowania władz drogą prywatną, 
to już samo podanie do wiadomości w formie artykułów prasowych – zarówno 
krajowych, jak i międzynarodowych – faktu istnienia i działalności licznych lóż, 
było z pewnością formą informacji publicznej. 

komentarz określał również, że nie chodzi o popełnienie przestępstwa przez 
organizacje tajne, ale karalny jest sam fakt nieujawnienia struktur. z cytowanego 
akapitu wynika wyraźnie, że chodzi tu o domniemanie. 

komentarz doprecyzowywał kwestię:

utrzymywanie w tajemnicy okoliczności dotyczących istnienia lub działalności związ-
ku nie da się wprawdzie samo przez się pogodzić z interesem porządku publicznego, ale 

25 w. makowski, Kodeks karny 1932. Komentarz. Część szczególna, wyd. 2, nakładem księgarni 
f. hoesicka, warszawa 1933, s. 417. 



59prawo i władza państwowa wobec wolnomularstwa w ii rp...

nie musi się łączyć z wyraźnem skierowaniem działalności związku ku zamierzeniom 
samodzielnie przestępczym. nie potrzeba też, aby związek tajny miał cele przestępne 
na względzie. przeciwnie, z chwilą, gdy tajność komplikuje się przez połączenie z prze-
stępnością zamierzeń, będziemy mieli idealny zbieg ze stanem faktycznym art. 166 k.k. 
(kom. kod. V, z, 4, 92)26.

jednakże postanowienia listopadowego dekretu dotknęły także niemieckie 
loże wolnomularskie działające na terenie rp w pełnej jawności struktur i legalnie 
zarejestrowane. loże niemieckie w polsce zostały zarejestrowane w 1920 r. jako 
„Bund deutscher freimaurerlogen in polen” (związek niemieckich lóż wolno-
mularskich w polsce). tworzyło go 14 lóż działających na terytorium pomorza, 
poznania i katowic27.

loże niemieckie działały na ziemiach polskich po rozwiązaniu tamże wolno-
mularstwa w 1821 r. co więcej, podczas i wojny światowej tworzono nowe, szcze-
gólnie wojskowe. ponieważ istniejące warsztaty podlegały trzem obediencjom 
z centralami w Berlinie, już w 1919 r. zwołano konferencję mistrzów lóż niemiec-
kich, na której zdecydowano odciąć się od tej zależności i zarejestrować stosownie 
do wymogów prawa panującego w polsce. decyzję miał ułatwić niechętny stosu-
nek niektórych władz niemieckich do ich rodzimych lóż na ziemiach polskich oraz 
naciski rządu polskiego28. przeważyła chęć spokojnego kontynuowania legalnej 
działalności, lecz większość niemieckich lóż w polsce była przekonana, że państwo 
polskie jest przejściowym tworem politycznym, „bananową republiką”, która nie 
przetrwa próby czasu. z tego też powodu nie utrzymywano żadnych kontaktów 
z lożami polskimi. 

likwidacji uległy również paramasońskie struktury ioof, B’nei B’rith, para-
masońskiej schlaraffii i zakonu templariuszy dobrych, a więc czterech różnych 
organizacji, które związek z wolnomularstwem miały jedynie w obiegowej opinii. 
z uwagi na powiązania z mocarstwami anglosaskimi nie represjonowano polskiej 
imca i iwca, a z uwagi na pozycję rodzimych kół finansowo-technokratycznych 
działaniem dekretu nie objęto rodzimych klubów rotary. represje nie objęły rów-
nież licznych stowarzyszeń ezoteryczno-okultystycznych, w tym wszystkich odła-
mów różokrzyżowców – pomimo ich lożowej, pseudowolnomularskiej struktury29. 
26 Ibidem, s. 417, 418. 
27 w. gniadek, a. kargol, The Royal Art of Free Masonry in Poland and in Germany in the First 
Half of the 20th Century: Relations, Differences, and Similarities, „Bezpieczeństwo. teoria i prak-
tyka” 2020, nr 1, s. 156. 
28 w. gniadek, Niemieckie loże wolnomularskie w Drugiej Rzeczpospolitej, dysertacja doktorska 
napisana pod kierunkiem prof. j. szczepańskiego, obroniona na wydziale historycznym aka-
demii humanistycznej w pułtusku dnia 24 stycznia 2019 r., s. 171. 
29 t. cegielski, op. cit., s. 85. 
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struktury wielkiej loży narodowej oraz federacji polskiej obrządku miesza-
nego i memphis misraim nie zostały dotknięte dekretem, gdyż nie tylko nie były 
zarejestrowane jako stowarzyszenia, ale również nigdy nie były objęte inwigilacją, 
ani nie toczyło się przeciwko nim postępowanie karnosądowe30. Brak inwigilacji 
może być zrozumiały ze względu na przenikanie się środowisk rządowych i wol-
nomularskich, co mogło skutkować przepływem informacji niwelującym potrzeby 
inwigilowania, natomiast brak procesów był wynikiem z  jednej strony szerokiej 
dotychczasowej tolerancji faktycznej władzy, zaś z drugiej – nienagannymi posta-
wami obywatelskimi braci. 

loże B’nei B’rith natomiast padły ofiarą dekretu z dwóch powodów: po pierw-
sze były łatwym celem, gdyż od początku swego istnienia na ziemiach polskich 
działały oficjalnie zarejestrowane, po drugie z braku możliwości zamknięcia pla-
cówek regularnych lóż masońskich władze potrzebowały spektakularnego aktu, 
który potwierdziłby zasadność antymasońskiej kampanii. wbrew częstym twier-
dzeniom, zamknięcie lóż B’nei B’rith w polsce nie było aktem antysemityzmu, zo-
stały one rozwiązane jako zrzeszenie parawolnomularskie31. 

4

sytuacja prawna polskich lóż wolnomularskich nie była jednoznaczna. roz-
bieżności w pozaborczych systemach prawnych nie określały wyraźnie, czy orga-
nizacja niezarejestrowana jest nielegalna. sprzyjająca wolnościom obywatelskim 
konstytucja marcowa stanowiła jedynie ogólny zarys regulacji, zaś prawo o sto-
warzyszeniach zaczęło obowiązywać dopiero od 1932 r. paradoksalnie ani prawo 
o stowarzyszeniach nie definiowało wyczerpująco, czym jest stowarzyszenie, ani 
dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich, który w 1938 r. położył kres lo-
żom, nie definiował wyczerpująco pojęcia zrzeszenia wolnomularskiego. kierowa-
no się stereotypowymi pojęciami (takimi jak struktura lożowa) czy charakterem 
wyrażonym w statucie. nie nawiązano do przepisów kodeksu karnego o udziale 
w związku utajniającym struktury, co wydawać by się mogło naturalne i zasadne 
wobec rzekomej tajności lóż. przeciwnie, ofiarą dekretu padły legalnie działające, 
zarejestrowane organizacje. 

Bez ryzyka błędu można postawić tezę, że przy powszechnej wiedzy w sferach 
rządowych o  istnieniu lóż i  przynależności poszczególnych osób, nie chodziło  
 

30 l. hass, Zasady w godzinie próby…, s. 198. 
31 a. kargol, Likwidacja lóż B’nei B’rith w Niemczech i Polsce (1933–1938), „ars regia” 2010, 
r. Xii, nr 19, s. 168–169.
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bynajmniej o  przestrzeganie prawa, a  o  walkę polityczną. Ściśle  – o  eliminację  
opozycyjnych elit. 

patrząc jednak z punktu widzenia politycznego i społecznego, zamiar okazał 
się chybiony. większość lóż uprzedziła ruch rządu i uległa samorozwiązaniu. gra 
pozorów władz sanacyjnych zemściła się, każąc im ścigać znikający cień. 
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Prawo i władza państwowa wobec wolnomularstwa w II RP. 
Wolnomularstwo w II RP wobec władzy państwowej i prawa

celem artykułu jest zaznaczenie najważniejszych relacji i zależności pomiędzy bytem 
polskiej masonerii regularnej okresu międzywojennego oraz odnośnymi przepisami prawa 
polskiego i jego stosowaniem w praktyce. ukazuje on zawiłości prawne, niejasne przepisy 
dotyczące działalności stowarzyszeń wpływające na nieukończony proces legalizacji dzia-
łalności lóż. przedstawione zostały także zasadnicze kwestie dotyczące relacji lóż z władzą 
państwową. omówiono akt prawny rozwiązujący zrzeszenia wolnomularskie w  1938  r., 
oraz jego konsekwencje. 

Słowa kluczowe: wolnomularstwo polskie, wolnomularstwo ii rp, status prawny lóż 
wolnomularskich, relacja wolnomularstwo – władza państwowa
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State Power of Second Polish Republic towards Freemasonry.  
Freemasonry towards State Power of Second Polish Republic

The purpose of this article is to highlight the most important relationships and de-
pendencies between the existence of polish regular freemasonry in the interwar period 
and the relevant provisions of polish law and its application in practice. it shows the legal 
complexities and unclear regulations concerning the activities of associations that affect 
the unfinished process of legalizing the activities of the lodges. fundamental issues con-
cerning the relationship between the lodges and state power were also presented. The legal 
act dissolving the masonic associations in 1938 and its consequences were discussed.

Key words: polish freemasonry, freemasonry of the second polish republic, legal sta-
tus of masonic lodges, relation between freemasonry and state authority
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Umowy konkordatowe Polski ze Stolicą Apostolską 
w okresie do III rozbioru

1. historyczne znaczenie konkordatów; 2. pojęcie konkordatu. forma i  strony umowy; 3. natura 
prawna konkordatów; 4. przedmiot konkordatów; 5. umowy konkordatowe we wczesnym okresie 
państwowości polskiej: od Xi do XV wieku; 6. umowy konkordatowe w okresie od XVi do XViii 
wieku; 7. konkordaty w XVii i XViii wieku; 8. podsumowanie.

1

umowy konkordatowe zawierane są niemal od tysiąca lat, dlatego aspekt 
historyczny jest niezwykle ważny, gdyż przez ten długi okres zmieniały się ich 
cechy przymiotne, w  tym nazwa, przedmiot, forma i  język. funkcjonowanie 
w różnych porządkach prawnych: państwowym i kościelnym, powodowało, że 
rozwijały się różne teorie dotyczące zarówno natury prawnej konkordatów, jak 
i ich wykonywania i obowiązywania. trzeba podkreślić, że konkordat angażując 
dwie strony, dane państwo i  kościół, dotyczy głównie spraw religii katolickiej 
na obszarze tego państwa, co teoretycznie nie powinno budzić animozji w pań-
stwach religijnie unitarnych, może natomiast tworzyć roszczenia do podobnych 
regulacji przez inne religie w państwach wielowyznaniowych. w praktyce sytu-
acja jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ umowy konkordatowe budziły 
i nadal budzą emocje, będąc często pretekstem w walce politycznej z powodów 
nasilania się procesów laicyzacyjnych lub odwrotnie – w przypadkach uprzywi-
lejowania kleru lub kościoła. 

długa historia konkordatów, niezmienność istoty, mimo modyfikacji form, 
w warunkach zmian środowiska międzynarodowego, powodowały, że pojawiały 
się spekulacje, że są to umowy w  swej formie i  treści przestarzałe i  jako takie 
powinny zostać zastąpione innymi porozumieniami. oczekiwania takie pojawiły 
się wraz z  dokonanym przez jana XXiii otwarciem kościoła na świat współ-
czesny, słynnym aggiornamento, oraz ze zwołanym przez papieża ii soborem 
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watykańskim (1962–1965)1. oczekiwane zmiany nie nadeszły i  wielowiekowa 
instytucja konkordatów zachowała swą aktualność także w procesie uwspółcze-
śniania kościoła. 

założeniem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu prawnej i  histo-
rycznej problematyki konkordatów, ich istoty i  roli w  kształtowaniu stosunków 
państwo – kościół w polsce, w okresie od zarania państwowości aż do iii rozbioru. 
stosunki polski z rzymem, zarówno polityczne, jak i religijne, odegrały ogromną 
rolę w historii państwowości polskiej, współtworząc ją i umacniając oraz sytuując 
polskę w orbicie państw zachodnich, w obszarze cywilizacji zachodniej. wyrazem 
formalnych związków były także umowy konkordatowe. odzwierciedleniem roli 
i  funkcji konkordatów w  – historycznym i  współczesnym  – polskim porządku 
prawnym i budowaniu stosunków państwo – kościół mogą być słowa papieża jan 
pawła ii wypowiedziane w odniesieniu do konkordatu zawartego między rzecz-
pospolitą polską a stolicą apostolską w 1993 r.: 

konkordat kształtuje podstawy prawne dla właściwego ułożenia stosunków między 
kościołem a państwem. ta międzynarodowa umowa sprzyja budowaniu w polsce de-
mokratycznego państwa, w którym panuje ład prawny, moralny i społeczny oraz har-
monizuje współżycie i współdziałanie wszystkich obywateli. konkordat jest wyrazem 
służby społeczeństwu i  dobru wspólnemu, a  zarazem nawiązuje do wielowiekowej 
chrześcijańskiej tradycji narodu2.

2

termin „konkordat” pochodzi od łacińskiego słowa concordere, co oznacza 
„uzgadniać”, „zgadzać się”. nazwy concordata po raz pierwszy do umowy między 
państwem a kościołem użył papież mikołaj V w bulli Ad sacram Petri z 19 marca 
1448 r. nie jest to jedyna nazwa stosowana na oznaczenie tego rodzaju umowy. 
w  historii konkordatów stosowane były jeszcze takie nazwy jak: conventiones, 
concordiae, pax, pacta conventa, modus vivendi, bulla i  inne. choć sama nazwa 

1 głos na ten temat zabierał często jeden z najwybitniejszych znawców prawa kanoniczne-
go pietro agostino d’avack. 19 stycznia 1970 r. na kongresie kanonistów w rzymie stwierdził 
on m.in., że biorąc pod uwagę procesy we współczesnym świecie, można sobie wyobrazić, że 
kościół zrezygnuje z gwarancji konkordatowych, a swobodę działania w poszczególnych pań-
stwach będzie sobie zapewniał poprzez inne formy działalności dyplomatyczno-prawnej. przy-
taczam za t.  włodarczykiem, Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX 
wieku, warszawa 1974, s. 5.
2 słowa te jan paweł ii wypowiedział 11 lipca 1995 r. na audiencji dla ambasadora polskiego 
przy okazji wręczania listów uwierzytelniających, „l’osservatore romano”, 17.07.1995, s. 6, tłu-
maczenie za Konkordaty polskie. Historia i Teraźniejszość, red. j. krugowski,  lublin [cop. 2019], 
s. 6.
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„konkordat” sugeruje doprowadzanie do ugody, concordatuum, to nierzadko po-
jęcie konkordatu, a także definicja były rozumiane i określane nieco inaczej przez 
strony tych umów w różnych okresach ich historii. nie było jednomyślności nawet 
co do podmiotów zawierających konkordat, co częściowo wiązało się w nowszych 
okresach także ze skutkami debellatio państwa kościelnego w 1870 r., a następnie 
z podpisaniem w 1929 r. przez stolicę apostolską i zjednoczone państwo włoskie 
traktatów laterańskich3. w traktatach tych włochy uznały prawnomiędzynarodo-
wą podmiotowość stolicy apostolskiej, potwierdzoną następnie de iure i de facto 
przez uznanie tego faktu przez państwa i praktykę międzynarodową. odtąd zaczę-
ło dominować określenie konkordatów jako umów międzynarodowych. 

wiązało się to także z ewolucją nazewnictwa i terminologii prawnej stosowanej 
zresztą nie tylko w konkordatach, ale także w  innych umowach międzynarodo-
wych, gdy po traktatach westfalskich z 1648 r., a zwłaszcza po rewolucji francuskiej 
oraz wykształceniu się państw narodowych, zmieniało się pojęcie nosiciela suwe-
renności – z władców przeniosło się ono na państwa narodowe, i coraz częściej to 
nazwy podmiotów państwowych zaczęto umieszczać jako strony umów. wyodręb-
nienie podmiotowości prawnomiędzynarodowej stolicy apostolskiej było czyn-
nikiem rewolucyjnym dla zagadnienia podmiotowości w teorii i praktyce prawa 
międzynarodowego, oddziałującym jednocześnie na pojęcie stron konkordatów. 
rosła świadomość prawna, że stronami tej umowy międzynarodowej po wyda-
rzeniach 1870 r. są dwa odmienne z charakteru podmioty prawa: państwo i pod-
miot niepaństwowy. ta nierównowaga kazała niektórym przedstawicielom dok-
tryny prawa międzynarodowego szukać innych formuł prawnych. doprowadziło 
to do wysunięcia koncepcji określającej stosunek między stronami konkordatów 
jako interpotestative, normującej stosunki między dwoma władzami suwerennymi, 
w przeciwieństwie do umów między państwami określonymi jako interetatique lub 
umowami międzynarodowymi, internationale4. koncepcja ta zyskała wielu zwo-
lenników także w polskim piśmiennictwie5. 

aby kwestię tę zilustrować, należy sięgnąć do historii konkordatów. przez róż-
ne okresy jako podmiot kościelny zawierający konkordat wymieniano papieża, 

3 szerzej na ten temat: j.t. delos, Le Traité du Lateran et la situation juridique nouvelle de la 
Papaute’, „revue générale de droit international public” 1929, nº 36, s. 452–478. 
4 koncepcję taką wysunął francuski badacz yves de la Briere w pracy Le Droit concordataire 
dans le nouvelle Europe, „recueil des cours de l’academie de droit international de la haye” 
1938, t. 63, s. 371. 
5 zob. obszerną pracę antonio martineza Blanco na ten temat: Derecho interpotestativo eccle-
siástico (naturaleza de las normas de fuente externa sobre materia eclesiástica), „revista de es-
tudios politicos” 1973, nº 187, s. 227–232. w polskim piśmiennictwie: t. włodarczyk, op. cit., 
s. 12.
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władze kościelne, kościół rzymskokatolicki. przedstawiciele doktryny kościelnej 
przez wieki stali na stanowisku, że prawo do zawierania konkordatów przysługuje 
tylko papieżowi, a dopiero rozwój koncepcji podmiotowości prawnomiędzynaro-
dowej sformalizował ten rodzaj traktatów i w doktrynie prawa międzynarodowego 
uznano, że stronami są stolica apostolska i dane państwo. za klasyczną definicję 
konkordatu, zwierającą stanowisko kościelne, należy uznać tę sformułowaną przez 
jednego z najwybitniejszych badaczy konkordatów – auctore camillo tarquinie-
go. określał on konkordat jako „partykularne prawo kościelne, wydane przez pa-
pieża dla określonego kraju, na prośbę zwierzchnika danego kraju, potwierdzone 
specjalnym zobowiązaniem tegoż zwierzchnika do jego stałego przestrzegania”6. 

w definicji tej pobrzmiewa echo jednej z pierwszych umów konkordatowych – 
konkordatu wormackiego zawartego w  1122  r. w  wormacji między papieżem 
kalikstem ii a cesarzem henrykiem V. konkordat ten, kończący spór o inwesty-
turę, miał formę podwójnego oświadczenia (duplex declaratio): privilegium Cal-
listi i privilegium Henrici V. formułę tę zawierały także inne konkordaty, a raczej 
umowy konkordatowe, gdyż sama nazwa concordata pojawiła się znacznie póź-
niej. za formę taką należy uznać także stosowaną w różnych okresach historii 
wymianę not między stronami, uzupełniającymi wcześniej zawarte umowy lub  
precyzujące poglądy stron. Były to tzw. noty wyjaśniające (notae explicative)  
lub precyzujące (notae perfectivae). 

inną formą umowy konkordatowej jest promulgacja bulli papieskiej, ogłaszają-
ca wspólnie uzgodnione sprawy. tego typu aktami potwierdzano de iure ustalenia 
dotyczące granic administracyjnych jednostek kościelnych, tworzenia urzędów 
i nadawania beneficjów kościelnych oraz zasady ich zmian. w odniesieniu do pol-
ski początkowała tego typu akty prawne bulla leona X Romanus Pontifex z 1519 r., 
a w okresie do utraty przez polskę niepodległości w 1795 r. zawarto w tej formie 
jeszcze cztery umowy konkordatowe7. 

w czasach od 1870 r. z reguły jako strona kościelna występuje stolica apostol-
ska. obok stron zawierających umowy konkordatowe, jako podmioty konkorda-
tów wymieniane są niekiedy przez specjalistów tej problematyki także adresaci 
umów, jako „podmioty wolności religijnej w  życiu publicznym”. józef krukow-
ski dzieli je „na podmioty wolności religijnej w wymiarze indywidualnym, jako 

6 a.c. tarquini, Iuris ecclesiastici publici institutiones, ed. 19, romae 1906, s. 73, tłumaczenie 
za t. włodarczyk, op. cit., s. 12. 
7 wymienia je a. mercati w zbiorze Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra La 
Santa Sede e le Autorità Civili, romae 1954, vol. i: 1098–1914. Były to: umowy w sprawie bene-
ficjów w polsce z 27 marca i 1 grudnia 1525 r. (bulla klemensa Vii Cum singularem), konkordat 
z 6 sierpnia 1736 r. w sprawie opactw w polsce oraz bulla klemensa Xii Summi atque aeterni 
Pastoris z 1737 r. zatwierdzająca i uzupełniająca traktat z 1736 r. 
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wierni, członkowie kościoła katolickiego” i „podmioty wolności religijnej w wy-
miarze wspólnotowym i  instytucjonalnym, znajdujące się na terytorium danego 
państwa”8. 

jedynym językiem, w którym sporządzano konkordaty aż do początków 
XViii w., była łacina. później zaczęły pojawiać się konkordaty sporządzane w języ-
ku włoskim, który stopniowo zaczął spełniać w praktyce konkordatowej podobną 
rolę co język francuski w dyplomacji i w zakresie umów między państwami. jako 
język pomocniczy używany był także hiszpański oraz niemiecki. 

w  drugiej połowie XViii  w. pojawiły się pierwsze konkordaty sporządzane 
w  dwu językach. obok preferowanego przez stolicę apostolską języka, umowy 
konkordatowe zaczęto sporządzać także w języku kraju, z którym były one zawie-
rane. w przypadku dwu wersji językowych w klauzulach końcowych konkordatu 
umieszczana była informacja o tym, który z języków jest uznawany za autentyczny 
lub że oba spełniają taką funkcję. 

3

konkordat jest umową prawa międzynarodowego zawieraną między dwoma 
podmiotami, z  których jeden jest państwem, drugi  – stolica apostolska  – po-
wszechnie uznanym podmiotem prawa międzynarodowego, mającym jako jeden 
z  atrybutów podmiotowości ius contrahendi, czyli prawo do zawierania umów 
międzynarodowych9. w imieniu stolicy apostolskiej (organu kierowniczego) pra-
wo to przysługuje papieżowi, jako jej najwyższemu przedstawicielowi i głowie ko-
ścioła katolickiego. umowy konkordatowe wymagają ratyfikacji, której dokonuje 
papież, a także uchwalenia, wykonawczych aktów prawnych w celu wprowadzenia 
ich do porządku prawnego państwa. 

specyficzny charakter konkordatów rodził różne teorie i poglądy w powyższym 
zakresie, zarówno w doktrynie państwowej, jak i kościelnej. spośród nich trzy na-
leży uznać za podstawowe: teorię legalną, teorię przywileju i teorię kontraktową. 
pierwsza zakłada, że konkordat jest ugodą opartą na stwierdzeniu zgodności za-
patrywań państwa i kościoła w podstawowych sprawach i kierunkach, która ma 

8 zob. j. krukowski, Pojęcie i  rodzaje konkordatów, [w:] Konkordaty Polskie…, op. cit.,  
s. 22–23. 
9 nie jest to jedyny atrybut podmiotowości prawnomiędzynarodowej stolicy apostolskiej, 
gdyż posiada ona także prawo legacji (ius legationis). odrębną podmiotowość prawnomiędzy-
narodową ma państwo watykańskie, Lo Stato della Città del Vaticano – państwo karłowate, ale 
posiadające zdolności prawne właściwe każdemu państwu, choć funkcje państwowe tego bytu 
są znacznie ograniczone. więcej zob.: j. czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, war-
szawa 1983, s. 106–167. 
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moc obowiązującą dla kleru i wiernych wtedy, gdy postanowienia konkordatu zo-
stały opublikowane jako ustawa państwowa. zgodnie z teorią legalną konkordat 
jest zatem prawem państwowym, dlatego uchylenie jego obowiązywania zależy 
wyłącznie od państwa10. teoria ta, głoszona głównie na obszarze wpływów kultury 
i języka niemieckiego (niemcy, austria, szwajcaria), wywodzi się z rozszerzonej 
interpretacji uprawnień państwa wynikających z  suwerenności, zgodnie z  którą 
państwo ma prawo w sposób jednostronny regulować wszystkie sprawy na swoim 
terytorium. kościół natomiast, w przeciwieństwie do państwa, nie jest „społeczno-
ścią doskonałą” (societas perfecta), jak to ujmował kodeks kanoniczny, lecz tylko 
„stowarzyszeniem otrzymującym swą osobowość prawną od państwa. nie może 
zatem zawierać równoprawnych umów”11.

teoria przywileju (zwana także „papalną”) głoszona przez doktrynę kościelną, 
zakłada w swej klasycznej postaci wyższość kościoła nad państwem, a konkordat 
za przywilej udzielony przez papieża państwu. konkordat nie jest ani ugodą, ani 
umową, a fakt, że dochodzi on do skutku w wyniku porozumienia z państwem, 
wyznawcy tej teorii interpretują jako wyrażenie zgody przez państwo na jego wy-
konywanie i przestrzeganie zawartych w nim postanowień12. w okresie po drugiej 
wojnie światowej wyznawcy teorii papalnej nieco osłabili jej wydźwięk, przyzna-
jąc, że konkordat jest umową, lecz jednocześnie podkreślając, że jedna ze stron – 
państwo, ma obowiązki i przywileje udzielone przez kościół, zaś strona kościelna 
ma jedynie prawa13.

teoria kontraktowa uznaje konkordat za umowę jednakowo obowiązującą obie 
strony jako podmioty prawa międzynarodowego. podkreśla ona jednak różnicę 
między konkordatami a innymi umowami międzynarodowymi. umowy zawiera-
ne między państwami normują kwestie i interesy tych państw, natomiast konkor-
daty dotyczą osób, które są jednocześnie obywatelami danego państwa i wiernymi 
kościoła. ta specyfika konkordatów nie przekreśla jednak ich natury prawnej jako 
umowy prawa międzynarodowego. dotyczy to każdego elementu w procesie za-
wierania konkordatów, a więc negocjowania, parafowania i podpisania, obowiąz-
ku ratyfikacji, a także innych warunków ich obowiązywania. 

10 głównymi głosicielami tej teorii byli paul hinschius oraz przedstawiciele doktryny nie-
mieckiej. nie bez wpływu na to miało zróżnicowanie religijne w  niemczech i  duże wpływy 
religii protestanckiej. teoria wiązała się z programem Kulturkampfu. główne tezy hinschius 
zawarł w pracy Staat und Kirche, freiburg i.B. 1883, s. 27–28, a także w artykule pod tym samym 
tytułem, opublikowanym w „neue folge” 1884, vol. 7(26), s. 124–139.
11 przytaczam argumentację za j. wiślickim, Konkordat. Studjum prawne, lublin 1926 (Biblio-
teka uniwersytetu lubelskiego, nr 2), s. 46. 
12 tak ujmuje to a.c. tarquini, op. cit., s. 73–75. 
13 więcej na ten temat: t. włodarczyk, op. cit., s. 13.
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konkordaty są umowami bezterminowymi. zdarzały się jednak w historii wy-
jątki od tej reguły i jako przykłady podawane są: konkordat z niemcami z 1418 r. 
zawarty na pięć lat14 oraz konkordat zawarty z Łotwą z 30 maja 1922 r., przewidują-
cy trzyletni czas obowiązywania z możliwością „milczącego” przedłużania z roku 
na rok, chyba, że układ zostałby wypowiedziany przez jedną ze stron na sześć mie-
sięcy przed jego upływem15.

można więc stwierdzić, że konkordaty są przykładami tzw. układów wieczy-
stych, choć w praktyce ich żywot prawny był czasowo ograniczony, a ich wygasanie 
w niczym nie odbiega od ogólnych zasad prawa międzynarodowego traktatowe-
go. okoliczności powodujące wygaśnięcie konkordatów to upływ czasu na który 
umowę zawarto, wzajemna zgoda stron co do wygaśnięcia umowy, a także wypo-
wiedzenie umowy przez jedną ze stron. 

przyczyną szczególną, na ogół nie wymienianą w umowach, lecz uznawaną za 
ogólną zasadę prawa traktatowego (art. 60 pkt 1 konwencji genewskiej o prawie 
traktatów z  1969  r.16), jest istotne pogwałcenie umowy przez jedną ze stron, co 
upoważnia drugą stronę do odstąpienia od umowy lub jej zawieszenia w całości 
lub w części. należy zaznaczyć, że strony mogą różnić się i inaczej oceniać przy-
czyny, okoliczności oraz stan faktyczny, który przyczynił się do pogwałcenia lub 
zaniechania stosowania umowy. chodzi o zastosowanie klauzuli Rebus sic stanti-
bus jako przyczyny usprawiedliwiającej wypowiedzenie konkordatu. 

ważną kwestią prawną jest wpływ wojny na obowiązywanie konkordatów. 
sprawa ta nabrała szczególnej aktualności po pierwszej wojnie światowej, gdy 
zmieniła się mapa polityczno-terytorialna europy i powróciły na nią przez wie-
ki formalnie nieistniejące państwa. aby wyjaśnić tę kwestię papież Benedykt XV 
wygłosił na konsystorzu 21 listopada 1921 r. uroczystą alokucję, której myśli były 
następujące: w  związku z  powstaniem po wojnie nowych państw, powiększe-
niem i wielkimi przemianami jeszcze innych w takim stopniu, że nie mogą być 
one uznawane za identyczne osoby moralne17 z tymi państwami, z którymi stolica 
apostolska zawarła konkordaty, dlatego nie mogą one korzystać z umów lub kon-
kordatów zawartych z dawnymi państwami, których są sukcesorami18. alokucja  

14 Raccolta di Concordati…, op. cit., vol. i, s. 157.
15 Ibidem, vol. ii: 1915–1954, s. 7. 
16 Vienna Convention on the Law of Treaties (with annex). Concluded at Vienna on 23 May 
1969, no. 18232, https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-
18232-english.pdf [dostęp: 28.10.2021]. 
17 „osoby moralne” zgodnie z ówczesnym kodeksem kanonicznym i doktryną kościelną ozna-
czały osoby – podmioty prawa międzynarodowego. 
18 komentarz do alokucji: h. wagnon, Concordats et droit international: fondement, élabora-
tion, valeur et cessation du droit concordataire, gembleoux 1935 (dissertationes ad gradum 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume
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nie wymieniała polski ani innych krajów, choć w  oczywisty sposób z  powodu  
skutków zaborów polski dotyczyła.

po drugiej wojnie światowej stolica apostolska nie podtrzymała zasad wyra-
żonych w alokucji Benedykta XV, a raczej zbliżyła się do poglądów wyrażanych 
w doktrynie politycznej rfn, uznającej ciągłość tego państwa i trzeciej rzeszy. 
znalazło to potwierdzenie w uznaniu przez obie strony za obowiązujący zawarte-
go w 1933 r. konkordatu, już po dojściu do władzy hitlera. nastąpiło to pomimo 
faktu, że osobowość prawnomiędzynarodowa niemiec uległa zmianie w wyniku 
podziału kraju i utworzenia dwóch państw niemieckich19. kwestia ta pojawiła się 
także w odniesieniu do polskiego konkordatu z 1925 r.

4 

konkordatem, w oparciu o prawie tysiącletnią praktykę, nazwać można w za-
sadzie każdą umowę między stolicą apostolską a  państwami w  sprawach do-
tyczących sytuacji kościoła katolickiego na danym terenie. klasyczne pojęcie 
konkordatu związane jest jednak z umową regulującą – lub dążącą do uregulowa-
nia – całokształt spraw związanych z sytuacją kościoła w danym państwie. umo-
wy regulujące wybrane zagadnienia, które wymieniają je z reguły już w tytułach, 
nazywane są też porozumieniami lub umowami cząstkowymi20.

w oparciu o historię umów konkordatowych przyjmuje się w literaturze przed-
miotu, że regulują one trzy rodzaje spraw: sprawy kościelne, zwane także „ducho-
wymi” (res spirituales), sprawy doczesne (res temporales) oraz sprawy mieszane 
(res mixtae). sprawy kościelne stanowią główną treść konkordatów. należą do nich 
takie kwestie jak: pozycja i prawa kościoła w danym państwie, uznanie pozycji 
religii katolickiej (w  niektórych przypadkach za panującą21) w  państwie, prawa 

magistri in facultate Theologica vel in facultate iuris canonici consequendum conscriptae, 
ser. 2, t. 29), s. 311–314. w polskim piśmiennictwie a. klafkowski, Prawo międzynarodowe 
a Stolica Apostolska, „Życie i myśl” 1963, nr 11–12, s. 12. 
19 aspekty prawnomiędzynarodowe takich sytuacji omawiane są szeroko w publikacji: idem, 
Granica polsko-niemiecka a konkordaty z lat 1929 i 1933, warszawa 1958, s. 309–311. 
20 r. Buchała, Polska – NRD – NRF – Watykan a status quo w Europie: zarys problemu, katowi-
ce 1972 (zeszyty naukowe. Śląski instytut naukowy, nr 44), s. 21. 
21 tak było w  przypadku konkordatu z  hiszpanią z  1851  r. i  z  włochami z  1929  r., który 
określał katolicyzm jako „religię państwową” w królestwie włoskim. konkordat z włochami 
z 1984 r. nie zawierał już formuły o religii katolickiej jako religii państwowej we włoszech. tek-
sty: Raccolta di Concordati…, op. cit., vol. i, s. 770–796 oraz vol. ii, s. 91–92. tekst konkordatu 
z 1929 r.: inter sanctam sedem et italiae regnum conventiones. initae die 11 februarii 1929, 
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_pat-
ti-lateranensi_it.html [dostęp: 2.11.2021]; tekst konkordatu z  1984  r.: accordo tra la santa 

www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html
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i przywileje udzielane duchownym22, ochrona miejsc świętych oraz swoboda wy-
konywania obrzędów religijnych23. do tej grupy zaliczane są również: prawa ko-
ścioła do datków, kwestie nauczania religii, obsadzania stanowisk kościelnych oraz 
niektóre powinności duchownych, np. powinność modlitwy za państwo lub głowę 
państwa, obowiązek składania przysięgi lojalności duchownych wobec państwa24. 
do najważniejszych w tej grupie należą: obsadzanie stanowisk kościelnych, zakła-
danie zakonów i instytucji kościelnych, kwestie przynależności państwowej i naro-
dowościowej, określanie możliwości prowadzenia przez duchownych działalności 
politycznej i państwowej.

wśród spraw doczesnych w  konkordatach dominowały postanowienia do-
tyczące kwestii majątkowych25, obejmujące: określenie uprawnień jednostek ko-
ścielnych i  zakonnych do posiadania majątku, sprawy dotacji państwowych dla 
kościoła26, rekompensaty za dobra kościelne przejęte lub będące w administracji 
państwa, uposażenia duchowieństwa, wykup nadwyżek ziemi od instytucji ko-
ścielnych. odrębną grupę stanowiły dyspozycje dotyczące podatków oraz różnego 
rodzaju ulg i zwolnień podatkowych. 

tak zwane sprawy mieszane to grupa spraw, które stanowią istotę konkordatu, 
czyli sprawy wspólne, interesujące równocześnie kościół i państwo. do grupy tej 
należą tak ważne kwestie jak określenie granic diecezji kościelnych i dostosowanie 
ich do granic i podziału terytorialnego państwa27, powoływanie biskupów i wyż-
szych dostojników kościelnych, sprawy kompetencji sądów cywilnych w stosunku 

sede e la repubblica italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense, https://
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_san-
ta-sede-italia_it.html [dostęp: 4.11.2021]. 
22 np. art. 11,12, 13 konkordatu z republiką dominikańską z 1954 r. Raccolta di Concordati…, 
op. cit., t. ii, 295–312.
23 ujmowały to np. artykuły i, V–Viii konkordatu z polską z 1925 r. tekst: konkordat pomię-
dzy stolicą apostolską a rzecząpospolitą polską, podpisany w rzymie dnia 10 lutego 1925 r. 
(ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1925 r.), dz.u. z 1925 r., nr 72, poz. 501. 
24 zobowiązanie to zawierał art. 21 konkordatu z litwą z 1927 r. tekst: Raccolta di Concorda-
ti…, op. cit., vol. ii, s. 60–66. 
25 sprawy majątkowe uważano za niezwykle ważne i dlatego bywały one niekiedy przedmio-
tem odrębnych umów. w ten sposób w 1960 r. uregulowano odrębnym układem sytuację ma-
jątkową kościoła w austrii. zob. l. schöppe, Konkordate seit 1800. Originaltext und Deutsche 
Ubersetzung der geltenden Konkordate, frankfurt am main 1964, s. 312–314. 
26 przewidziano je m.in. w konkordacie z polską w art. XXiV pkt 3 z 1925 r. zob. konkordat 
pomiędzy stolicą apostolską…, op. cit.
27 postanowienia w tym zakresie zawarte są w wielu konkordatach, m.in. w konkordacie z pol-
ską z 1925 r. w art. iX i XXVi. w wielu przypadkach postanowienia w tym zakresie są przed-
miotem osobnych układów, jak np. układy z austrią z 1960 i 1964 r. zob. ibidem.

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html
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do osób duchownych, a także niezwykle ważne dla obywateli dyspozycje z zakre-
su prawa małżeńskiego28. stałym punktem konkordatów są kwestie nauki religii 
w szkołach państwowych, wydawnictw i publikacji kościelnych, uznawania świąt 
kościelnych za państwowe oraz ustanowienia lub wznowienia stosunków dyplo-
matycznych między stolicą apostolską a danym państwem.

5

umowy i porozumienia konkordatowe towarzyszyły rozwojowi państwowości 
w  polsce od samych jej początków, choć z  różną siłą oddziaływania. Były kon-
sekwencją chrystianizacji polski i  czynnikiem budowy porządku państwowego 
i prawnego. za początek związków prawnych, a właściwie prawno-politycznych 
ze stolicą apostolską przyjmuje się akt tzw. darowizny gnieźnieńskiej, dokonany 
przez mieszka i na jej rzecz, znany jako dokument Dagome iudex. przy całej hi-
storycznej niepewności co do okoliczności, treści i charakteru tego dokumentu, 
można powiedzieć, że nie był to konkordat, ponieważ takich umów jeszcze wtedy 
stolica apostolska nie zawierała, ale można uznać go za prototyp konkordatu29. 
Dagome iudex powstał najprawdopodobniej w latach 991–992, a miejsce sporzą-
dzenia dokumentu jest niepewne30. jako pierwszy polski dokument Dagome iudex 
znalazł się w odpisie w Collectio Canonum, sporządzonym przez kardynała deus-
dedita (ok. 1087 r.) zbiorze najważniejszych tekstów – przywilejów kościoła rzym-
skiego, udzielanych władcom jako wyraz jurysdykcji i zwierzchności papieża. zna-
czenie dokumentu było doniosłe, ponadczasowe, gdyż z woli mieszka i powstające 
państwo polskie dostało się pod protektorat stolicy apostolskiej. akt ten został 
prawdopodobnie potwierdzony przez papieża w formie bulli, jako dokument ana-

28 np. szeroko w swoim czasie dyskutowane kwestie prawa małżeńskiego uregulowane w kon-
kordacie z portugalią z 7 maja 1940 r. (tekst: Raccolta di Concordati…, op. cit., vol. ii, s. 244–
250), a także wprowadzony konkordatem z 1929 r. we włoszech model prawa małżeńskiego, 
będący wzorem dla innych konkordatów. szerzej: d. szczepanik, Wpływ włoskiej reformy prawa 
małżeńskiego z 1929 roku na projekty Zygmunta Lisowskiego i Jerzego Jaglarza, [w:] Pomniki pra-
wa na przestrzeni dziejów, red. k. gorski, j. pokoj, d. szczepaniak, Ł. szymura, kraków 2016, 
s. 203–218. 
29 k.  Burczak, Dagome iudex jako prototyp konkordatów, „roczniki nauk prawnych” 2019, 
t. 29, nr 1, s. 23–50.
30 istnieją poglądy, że powstał w kancelarii mieszka i (zob. g. labuda, Studia nad początkami 
państwa polskiego, t. ii, warszawa 1988 [historia – uniwersytet im. adama mickiewicza w po-
znaniu, nr 140], s. 240–248) lub też w rzymie, w kancelarii papieskiej, B. kürbisówna, Dagome 
iudex. Studium krytyczne, [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. i: Organizacja 
polityczna, red. k.  tymieniecki, poznań 1962, s.  392–393. zob. też m. Łodyński, Dokument 
„Dagome iudex” a „kwestia sardyńska” w XI wieku, [kraków] [1911]. 
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logiczny, rewersał, gdyż taki był zwyczaj w praktyce stosunków papiestwa z obcy-
mi władcami31. Brak jest jednak formalnego dowodu istnienia takiego dokumentu. 

w realiach ówczesnej europy Dagome iudex stwarzał podstawy do usytuowa-
nia polski w orbicie państw zachodnich, w kształtującej się wspólnocie chrześci-
jańskiej, i poddawał opiece papieskiej, a  symbolem materialnym związków było 
płacone kościołowi świętopietrze32. dokument ułatwiał jednocześnie kościołowi 
tworzenie własnych struktur i urzędów, a także kształcenie duchownych. polska 
stawała się częścią Res Publica Christiana.

za pierwszy polski konkordat uznaje się statut łęczycki z 1180 r., wydany przez 
księcia kazimierza sprawiedliwego na zjeździe zwierzchników kościoła. zjazd 
w Łęczycy, w oparciu o zgodę księcia i duchownych kościelnych, zaowocował ko-
rzystnymi dla kościoła zmianami prawa zwyczajowego33. ograniczono niektóre 
uprawnienia urzędników książęcych, w tym prawo żądania podwodów, żywności 
i innych danin podczas podróży przez dobra duchowieństwa oraz zniesiono do-
tkliwe dla kościoła ius spolii, które pozwalało na przejmowanie przez księcia ma-
jątku zmarłego biskupa. uchwały łęczyckie zostały potwierdzone w 1181 r. bullą 
konfirmacyjną papieża aleksandra iii, jako głowy kościoła i suwerena sprawują-
cego zwierzchnią władzę nad polską i księciem kazimierzem. akt papieski nada-
wał statutowi łęczyckiemu moc prawną obowiązującą z woli kościoła w uzgodnie-
niu z państwem, a jego wykonywanie dodatkowo obwarowano groźbą klątwy. Była 
to też forma legitymizacji władzy księcia kazimierza, objętej z naruszeniem zasad 
sukcesji ustanowionych przez Bolesława krzywoustego. 

statut łęczycki rozpoczyna całą serię aktów, układów i umów zawartych między 
państwem polskim a kościołem katolickim od końca Xii aż do końca XViii wie-
ku, czyli do iii rozbioru polski. omawiając tę liczną grupę aktów i umów wacław 
uruszczak określa je jako „konkordaty nienazwane”, niezawierające nazwy concor-
data, choć zdarzały się też takie, które nazwę taką miały34. choć były wynikiem 
uzgodnień, to wydawano je jako akty jednostronne, przede wszystkim w formie 
bulli papieskich, na ogół na prośby polskich władców lub biskupów dążących do 
poddania się pod protekcję papieży. Były one potwierdzeniem takich działań, gdyż 

31 wspomina o tym wacław uruszczak w pracy Konkordaty nienazwane i nazwane w Polsce 
przedrozbiorowej, [w:] Konkordaty polskie…, op. cit., s. 65–66, powołując się na opinię stanisła-
wa kutrzeby zawartą w Historii źródeł dawnego prawa polskiego, t. i, lwów [1925], s. 86–87.
32 o. halecki, Historia Polski, tłum. z ang. j. Bielatowicz, z. kozarynowa, lublin–londyn 1992 
(Źródła i monografie. towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu lubelskiego, nr 135), 
s. 23. 
33 szczegóły zob.: a. Vetulani, Studya nad tekstami i znaczeniem statutu łęczyckiego z r. 1180, 
lwów 1932 (studia nad historią prawa polskiego, t. 13, z. 3). 
34 w. uruszczak, Konkordaty nienazwane…, op. cit., s. 64. 

https://katalog.fides.org.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:18577
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polskie dokumenty z wczesnych okresów państwowości nie zachowały się. przy-
padków aktów papieskich w okresie trzech pierwszych wieków istnienia państwa 
polskiego w formie bulli protekcyjnych było wiele, najprawdopodobniej kilkaset35. 
jak pisze tadeusz rombek, tylko w okresie pontyfikatu papieża innocentego iii 
wydano ponad 70 bulli dla polski36.

przedmiotem tych aktów były różne kwestie, choć powtarzające się przez wie-
ki, ponieważ zmieniały się podmioty je inicjujące. miały one charakter zarówno 
państwowy, świecki, jak i kościelny. polscy władcy starali się poprzez związki ze 
stolicą apostolską realizować cele polityczne, legitymizować i  umacniać własne 
rządy, co było charakterystyczne zwłaszcza dla okresu rozbicia dzielnicowego. 
związki z  papiestwem dodawały władcom splendoru, równoważyły wpływy ce-
sarstwa niemieckiego i pozwalały osiągać względną niezależność od cesarza, choć 
za cenę większego uzależnienia od rzymu. kościół w polsce uzyskiwał przywileje 
i dodatkowe prawa, zwłaszcza majątkowe, a także coraz większą autonomię, głów-
nie w sprawach duchowych. rozszerzały one zakres wolności kościoła w polsce, 
umacniały immunitety majątkowe i  administracyjno-sądowe, ograniczały obo-
wiązki duchowieństwa wobec władzy świeckiej. 

nie zawsze stosunki między ówczesnymi strukturami państwa i kościoła były 
najlepsze – dochodziło do sporów przede wszystkim na tle obsady stanowisk bi-
skupich i  innych godności kościelnych, a  polscy władcy uzyskiwali od papieży 
uprawnienia do takich nominacji37. często jednak uwarunkowania zewnętrzne 
zmuszały polskich władców i wyższe duchowieństwo do współdziałania, przy bło-
gosławieństwie papieża. przykładem tego była tzw. bulla gnieźnieńska Ex commis-
so nobis a Deo z 7 lipca 1136 r., ogłoszona przez papieża innocentego ii38. Była 
ona wynikiem porozumienia wypracowanego przez abp. jakuba ze Żnina i księcia 
Bolesława krzywoustego i gwarantowała niezależność arcybiskupstwa gnieźnień-
skiego od arcybiskupstwa w magdeburgu.

innym równie doniosłym aktem współdziałania państwa i kościoła było za-
łożenie akademii krakowskiej, jednej z pierwszych de facto świeckich, wyższych 

35 wiele z nich zawartych jest zbiorze Bullarium Poloniae I: 1000–1342, ed. et cur. i. sułkow-
ska-kuraś, s. kuraś, romae 1982.
36 t. rombek, Papiestwo wobec książąt polskich w dobie rozbicia dzielnicowego (1138–1306), 
„pisma humanistyczne” 2004, nr 6, s. 61–72.
37 jako klasyczny wymieniany jest w historii kościoła i państwa polskiego spór między królem 
kazimierzem jagiellończykiem a  episkopatem z  1460  r. o  obsadę biskupstwa krakowskiego. 
zdecydowane stanowisko władcy doprowadziło do przejęcia przez króla prawa do takich no-
minacji. zob. h. Łowmiański, Polityka Jagiellonów, oprac. k. pietkiewicz, poznań 1999, s. 262 
i nast.
38 Bullarium Poloniae…, op. cit., s. 6. 
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uczelni w europie. choć to kazimierz wielki był inicjatorem i fundatorem uczel-
ni, to do nadania akademii ram prawnych i uznania międzynarodowego, niezbęd-
ne było wydanie przez papieża urbana V 1 września 1364 r. bulli erekcyjnej39. 

w wieku XV nie zawarto na szczeblu centralnym żadnej umowy konkordato-
wej, ale zawierane były za wiedzą stolicy apostolskiej ugody (concordata) między 
przedstawicielami duchowieństwa a rycerstwem i władzami regionalnymi na zie-
miach polskich. jedną z nich była ugoda małopolska zawarta w 1434 r. pod nazwą 
Laudum Vartense, dotycząca poboru dziesięcin, sądownictwa świeckiego i natu-
ralnego, zasad karania duchownych oraz innych spornych spraw40.

6

wiek XVi w historii umów konkordatowych bywa niekiedy nazywany „wie-
kiem polskim”, jako że umowy tego typu zawierane przez stolicę apostolską do-
tyczyły niemal jedynie spraw polskich, w tym głównie kwestii obsadzania bene-
ficjów41. szczególne znaczenie w tym zakresie miały trzy bulle papieskie wydane 
przez papieża leona X w latach 1513–1515, będące skutkiem zabiegów przed-
sięwziętych przez kanclerza koronnego jana Łaskiego w imieniu króla zygmun-
ta i, jako wysłannika królewskiego na V sobór laterański. początkowały one całą 
serię dokumentów papieskich i  zostały przez józefa Brzezińskiego, wybitnego 
badacza umów konkordatowych, nazwane „pierwszym polskim konkordatem”42. 
składały się na ten konkordat: bulla Super electione archidiaconorum perpetua 
z 1513 r.; Creditam nobis desuper z 31 lipca 1515 r. oraz bulla Sacrosanctae uni-
verslis Ecclesiae regimini z 9 sierpnia 1515 r. dokumenty te uzupełnione zosta-
ły dalszymi aktami papieskimi. wszystkie dotyczyły obsady kanonii i  innych 
godności kościelnych w różnych diecezjach na obszarze państwa polskiego oraz 
warunków, jakie spełniać powinni kandydaci. miały porządkować stan prawny 
i łagodzić spory wynikające na tym tle między władzami świeckimi i kościelny-
mi. Bulla z sierpnia 1515 r. zawierała ponadto zalecenia dotyczące podniesienia 

39 zob.: w. uruszczak, Powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku, „czasopismo praw-
no-historyczne” 2014, t.  lXVi, z. i, s.  13–38, a  także wykład inauguracyjny byłego rektora 
uniwersytetu jagiellońskiego, prof. franciszka ziejki, wygłoszony 1 października 2016 r., Naj-
piękniejszy klejnot w koronie Kazimierza Wielkiego. Uniwersytet Krakowski w dziejach kultury 
polskiej, wykład inauguracyjny, https://www.uj.edu.pl/documents/10172/e0772df0-23af-405b-
afd6-92cbbe54a179 [dostęp: 4.11.2021].
40 w. uruszczak, Konkordaty nienazwane…, op. cit., s. 77–78. 
41 t. włodarczyk, op. cit., s. 83. 
42 j. Brzeziński, O konkordatach Stolicy Apostolskiej z Polską w XVI wieku, kraków 1893, s. 263 
i nast. 

https://www.uj.edu.pl/documents/10172/e0772df0
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stopnia pobożności wśród kleru i wiernych, a także praw spadkowych z benefi-
cjów w przypadku śmierci beneficjenta. 

1 lipca 1519 r. papież leon X wydał bullę Romanus Pontifex, na prośby „naj-
droższego w chrystusie syna zygmunta, króla polski”, kierowane do soboru la-
terańskiego i papieża za pośrednictwem jego posła erazma, biskupa płockiego43. 
dokument porządkował sytuację prawną w zakresie nadawania godności i bene-
ficjów kościelnych. Bulla była wyrazem władzy papieskiej i potwierdzała, że jedy-
ną normą, zgodnie z którą mogły być w polsce nadawane beneficja, były normy 
prawa kanonicznego. w bulli potwierdzone zostały prawa przysługujące zwyczaj-
nym kolatorom, czyli ordynariuszom – patronom, do ich nadawania. uznano za 
bezzasadne wszelkie akty prawne dążące do omijania tych norm poprzez próby 
uzyskiwania ich bezpośrednio w kurii rzymskiej. wyjątkiem miały być tylko te 
nadane przez samego papieża44. 

uzupełnieniem dokumentów leona X była bulla klemensa Vii Cum singula-
rem fidei constantiam z 1 grudnia 1525 r., odwołująca się do supliki króla zygmun-
ta i o wyraźne ustalenie zakresu praw przysługujących biskupom polskim w zakre-
sie kollacji, czyli nadawania beneficjów. prośba polskiego króla wynikała z nadal 
utrzymujących się niejasności na tle stosowania bulli leona X45. klemens  Vii 
zagwarantował ordynariuszom polskim wieczyste prawo do kollacji beneficjów 
w ciągu sześciu miesięcy w roku, alternatywnie wobec podobnych uprawnień sto-
licy apostolskiej w pozostałej części roku. w okresie przynależnym kościołowi 
zabronione było zabieganie i uzyskiwanie w kurii rzymskiej koadiutorii i ekspek-
tatyw na beneficja w polsce46. opublikowanie i wykonanie bulli obaj papieże po-
wierzali biskupom różnych polskich diecezji, a  ich nierespektowanie zagrożone 
zostało karami kościelnymi. inkorporacja umów konkordatowych do ówczesnego 
systemu prawnego w polsce, a właściwie jego współtworzenie poprzez takie umo-
wy, świadczyło jednocześnie o pozycji kościoła w polsce i w europie, ponieważ 
sytuacja w polsce nie była wyjątkiem47. 

43 Raccolta di Concordati…, op. cit., vol. i, s. 254. 
44 j. Brzeziński, op. cit., s. 279. 
45 Bulle obu papieży, zawierające sprecyzowane ograniczenia dla władz świeckich, zostały wy-
dane, jak wskazano w ich tekście, na prośbę polskiego króla zygmunta i. tkwiła w tym prze-
wrotność, gdyż ordynariusze królestwa polskiego w imieniu króla dwukrotnie (w pismach z 27 
marca i 1 grudnia 1525 r.) prosili papieża klemensa Vii o zmianę dyspozycji i zniesienie papie-
skich rezerwacji. zob. t. włodarczyk, op. cit., s. 85. 
46 w. uruszczak, Konkordaty nienazwane…, op. cit., s. 84. 
47 wiele z tych aktów i układów znalazło się w opracowanym przez kanclerza wielkiego ko-
ronnego jana Łaskiego i ogłoszonym w 1506 r. statucie Sławnego Królestwa Polskiego wspólne 
przywileje, konstytucje i urzędowe zezwolenia i zaaprobowane dekrety. 
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nie oznaczało to, że stosunki między państwem a  kościołem układały się 
harmonijnie. kościół długo pamiętał incydent dziejowy u zarania państwowości 
polskiej i męczeńską śmierć biskupa stanisława ze szczepanowa. spory i zatargi, 
zwłaszcza na tle nominacji i nadawania beneficjów, zdarzały się niemal w każ-
dym okresie historii. omawiane bulle papieży leona X i klemensa Vii odrzu-
cone zostały postanowieniami sejmu piotrkowskiego z 1538 r., zatwierdzonymi 
przez króla zygmunta augusta, który w uchwale O opatach i przełożonych pod-
trzymał w całej rozciągłości prawo patronatu królewskiego odnośnie do wszyst-
kich stanowisk w opactwach48. 

7 

okres od połowy XVi do połowy wieku XVii to czas ciszy konkordatowej. 
problemy wewnętrzne kościoła, nadużycia i skandale nieomijające rzymskiego 
centrum katolicyzmu i instytucji papiestwa (antypapieże), prowadziły do głęb-
szych kryzysów, skutkujących podziałami religijnymi i szybko rozwijającym się 
procesem reformacji. reakcja stolicy apostolskiej była rachityczna i spóźniona, 
co w konsekwencji doprowadziło do schizmy w kościele zachodnim. wszystko 
to osłabiało międzynarodowy autorytet papiestwa, czemu nie sprzyjała też po-
lityczna sytuacja w europie, a konflikty w których pierwiastek religijny odgry-
wał decydującą rolę, doprowadziły do długoletniej wojny, znanej w historiografii 
jako wojna trzydziestoletnia. na oczach ówczesnych światków historii upada-
ła wspólnota i ład określany jako Res Publica Christiana. z tych ruin, w bólach 
dwuletnich negocjacji między stronami konfliktu, rodził się nowy ład, zwany 
od miejsca rozmów pokojem westfalskim. miał on, a nawet ma nadal, znaczny 
wpływ na rozwój prawa i stosunków międzynarodowych49. 

podejmowane przez stolicę apostolską działania kontrreformacyjne, za-
początkowane uchwałami soboru trydenckiego (1545–1563), porządkowały 
sprawy kościelne, dały impuls do rozwoju nauki teologii, umacniały pozycję 
zewnętrzną stolicy apostolskiej. papiestwo stopniowo wracało na pozycję po-
tencjalnych, równorzędnych partnerów państw w regulacjach umownych, inte-
resujących obie strony. 

48 w. uruszczak, Konkordaty nienazwane…, op. cit., s. 84–85. 
49 na ten temat: j. czaja, Nowy ład międzynarodowy i jego wpływ na bezpieczeństwo, [w:] Bez-
pieczeństwo międzynarodowe. Aspekty metodologiczne i systemowe, red. p. Bajor, kraków 2020, 
s. 49–58. 
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wśród pierwszych konkordatów po okresie ciszy nie było umów z polską50. 
konkordatem początkującym nowy okres działalności stolicy apostolskiej była 
umowa zawarta 30 marca 1630 r. między papieżem urbanem Viii a ferdynan-
dem  ii, cesarzem rzymskim, królem niemiec, w  sprawie dóbr pokościelnych 
w czechach. dobra kościelne w czasach zamętu religijnego, walk i ruchów in-
nowierczych, zostały osłabionemu kościołowi odebrane nie tylko w czechach, 
ale także w innych krajach w europie. kościół, z poparciem stolicy apostolskiej, 
dążył do ich odzyskania, ale napotykał zdecydowany opór władz państwowych 
i nowych właścicieli. jedynym polubownym sposobem rozwiązania tej kwestii, 
honorowym dla kościoła jako strony słabszej, było przyjęcie zasady remune-
racji, czyli odszkodowania finansowego. takie też były główne postanowienia 
konkordatu w sprawie dóbr w czechach i stał się on wzorem dla innych umów 
konkordatowych tego okresu51.

6 sierpnia 1736 r., dwieście lat po poprzednich umowach, zawarty został kon-
kordat między papieżem klemensem Xii a królem polskim augustem iii sasem 
w sprawie opactw komendatoryjnych. punktem wyjścia do negocjacji były zmiany 
wprowadzone do konstytucji sejmu grodzieńskiego w 1726 r. dotyczące obsadze-
nia opactw. uchwały sejmu grodzieńskiego, zatwierdzone przez augusta ii, doma-
gały się egzekucji prawa patronatu królewskiego. zamierzano wysłać do rzymu 
poselstwo zaopatrzone w ultymatywną instrukcję, z zamiarem uzyskania od pa-
pieża respektowania królewskiego prawa patronatu, pod groźbą usunięcia opatów 
i innych dostojników zajmujących te stanowiska wbrew temu prawu. sejm, zwany 
pacyfikacyjnym, zebrany w warszawie w 1736 r. za panowania augusta iii, pod 
presją warszawskiej nuncjatury, znacznie złagodził stanowisko władzy państwo-
wej, rezygnując z zalecenia usuwania siłą opatów52. wojewoda sandomierski (pia-
stujący także szereg innych godności) jan tarło zobowiązany został do prowadze-

50 trwały natomiast w polsce prace komisji mieszanej (z udziałem osób świeckich i duchow-
nych) porządkujące system prawny w  zakresie rozgraniczenia właściwości sądów świeckich 
i  kościelnych, zakończone opublikowaniem księgi Korektura praw z  1532  r. nie weszła ona 
jednak w życie, odrzucona przez sejm piotrkowski w 1534 r., stała się natomiast podstawą do 
redakcji tekstu sejmu krakowskiego z 1543 r. 
51 t. włodarczyk, op. cit., s. 86–87.
52 zobowiązanie o dążeniu do złagodzenia stanowiska podjął august iii jeszcze jako książę 
fryderyk august w pacta conventa, podpisanych w warszawie 1 listopada 1733 r. odpowiedni 
fragment głosił: „instancyować także do oyca s. będziemy, aby dyfferencye de iure patronatus 
[…] jako nayprędzey cum curia romana z ukententowaniem naszym y rzplitey per concor-
data finaliter. na przyszłym zaś nakpierwszym doszłym seymie, cum ordinibus rzplitey o to 
starać się będziemy, aby satisfactionem oyca s. konstytucyi grodzieńskiey na seymie anno 1726 
postanowioney stanęła modificatio”, Volumina Legum, t. V, wyd. j. ohryzko, petersburg 1860, 
s. 313. 
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nia ugodowych pertraktacji z nadzieją na „ojcowską łaskawość” ojca Świętego53. 
konkordat zatwierdził papież klemens Xiii bullą Summi atque aeterni Pastoris 
z 13 września 1737 r.54. przyznawał on królowi polski prawo do mianowania (ko-
mendacji) 13 opactw wymienionych w dokumencie, zwanych komendatoryjnymi. 
tym samym uprawnienia królewskie do tego rodzaju nominacji zostały okrojone, 
gdyż nieograniczone korzystanie z patronatu prowadziło do nadużyć i fikcyjnych 
nominacji osób, które z życiem klasztornym niewiele miały wspólnego, pobierały 
natomiast apanaże z tego tytułu55. 

ten ostatni przed okresem zaborów konkordat polski uporządkował sprawę 
komendacji opatów – wyciszył spory na tym tle, przyczyniając się do lepszego za-
rządzania klasztorami. choć nie zatwierdził go sejm, gdyż zgromadzenia sejmowe 
w okresie rządów augusta ii nie były zwoływane, to został on jednak zaaprobowa-
ny 10 lipca 1737 r. przez komisję „senatorów i ministrów stanu królestwa polskie-
go, zebranych we wschowej i przez nich wszystkich podpisany”56. 

smutnym akordem w historii umów konkordatowych dotyczących ziem pol-
skich, zaistniałym już po ostatnim rozbiorze polski, związanym ze skutkami tych 
grabieżczych aktów, była bulla cyrkumskrypcyjna papieża piusa Vi Maximis undi-
que z 16 października 1798 r. ustalająca nowy podział diecezji w cesarstwie rosyj-
skim. Bulla stanowiła de iure uznanie podziału polski i skutków, jakie zabór niósł 
dla kościoła. znalazło się w  niej stwierdzenie papieża, że „dzięki zwycięstwom 
i tryumfom [cesarstwo rosyjskie] rozszerzyło swe granice i włączyło do swych po-
siadłości tereny zamieszkane przez katolików”57.

w  sprawach granic polskich diecezji, a  także urzędów i  beneficjów kościel-
nych zawarto w okresie zaborów jeszcze kilka innych umów. ich stronami nie był 
w oczywisty sposób podmiot polski, lecz władze zaborcze. cztery z  tych umów 
zawarto z  rosją, a  jedną z  prusami. stolica apostolska, której stawiano zarzut 
w polskiej publicystyce, że zawierając umowy z zaborcami w sprawach polskich 
de iure uznaje skutki prawnomiędzynarodowe zaborów, zachowała jednak pewną 
ostrożność, co wyrażało się w formule ujęcia państwowej strony umów. w bulli 
cyrkumskrypcyjnej Ex imposita nobis wydanej przez papieża piusa Vii 30 czerw-
ca 1818  r. dotyczącej granic diecezji w polsce strona watykańska zaznaczyła, że 
dotyczy ona terenów, „które aktualnie podlegają panowaniu najjaśniejszego  

53 t. włodarczyk, op. cit., s. 88. 
54 tekst: Raccolta di Concordati…, op. cit., t. i, s. 311–321. 
55 w. uruszczak, Konkordaty nienazwane…, op. cit., s. 88.
56 a. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. iV: Ab Innocentio PP. XII usque ad 
Pium PP. VI 1697–1775, romae 1864, s. 123–126. 
57 Raccolta di Concordati…, op. cit., vol. i, s. 539. 
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i  najpotężniejszego księcia aleksandra, imperatora rosji i  króla polski”58. 
w umowie z prusami, ogłoszonej bullą De salute animarum z 16 lipca 1821 r., 
dotyczącej granic diecezji, stwierdzono, że dotyczą one terenów, „które aktualnie 
podlegają fryderykowi wilhelmowi, królowi pruskiemu”59. zawarty w  1855  r. 
konkordat między piusem iX a  cesarzem austriackim franciszkiem józefem  i 
objął zakresem uregulowań wszystkie ziemie cesarstwa, w tym także objęte za-
borem ziemie polskie60. 

8

konkordaty to umowy sui generis z racji formy, treści i podmiotów je zawie-
rających. największą ich specyfiką jest to, że łączą dwie sfery władztwa: politycz-
no-państwową i religijno-duchową. dotyczą obszaru tylko jednego z podmiotów 
umowy, ale zajmują się sprawami, którymi obydwie strony  – państwo i  stolica 
apostolska  – są żywotnie zainteresowane. umowy konkordatowe towarzyszyły 
rozwojowi państwowości w polsce od samych jej początków. Były konsekwencją 
chrystianizacji polski i  czynnikiem umacniania porządku państwowego i  praw-
nego. Były też prawnymi podstawami do sytuowania polski w orbicie państw za-
chodnich i cywilizacji zachodniej, a jednocześnie, zwłaszcza we wczesnym okresie 
polskiej państwowości formą legitymizacji władzy centralnej na tle relacji mię-
dzy władcami ówczesnej europy. taki charakter miał pierwszy konkordat, za jaki 
uznaje się statut łęczycki z 1180 r. potwierdzony bullą konfirmacyjną papieża alek-
sandra iii z 1181 r. w okresie do 1795 r., do iii rozbioru polski, zawarto między 
państwem a kościołem w polsce kilkaset umów konkordatowych, z których więk-
szość została potwierdzona dokumentami papieskimi. zawierane między polską 
a stolicą apostolską konkordaty dotyczyły różnych spraw, w tym granic diecezji 
kościelnych, wzajemnych praw i  obowiązków władz i  duchowieństwa, sądow-
nictwa, zakonów i instytucji kościelnych, a także wielu innych spraw wspólnych,  
ważnych dla obu stron. 

konkordaty bywały przedmiotem sporów i  konfliktów politycznych w  róż-
nych okresach historii. mimo to oba podmioty – państwo polskie i stolica apo-
stolska – uznawały je w każdej epoce, także współcześnie, za ważne dla państwa, 
kościoła i narodu.

58 Ibidem, s. 638. 
59 Ibidem.
60 t. włodarczyk, op. cit., s. 136–137.
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Umowy konkordatowe Polski ze Stolicą Apostolską  
w okresie do III rozbioru

konkordaty są specyficznymi umowami funkcjonującymi w różnych porządkach praw-
nych: państwowym i kościelnym, a z racji tego, że są zawierane przez dwa podmioty prawa 
międzynarodowego, stolicę apostolską i państwo, są także umowami międzynarodowymi. 
umowy konkordatowe zawierane są od niemal tysiąca lat, od roku 1098, i w międzyczasie 
zmieniały się ich elementy, w tym ich nazwa, przedmiot, treści i język. różnie interpreto-
wana była w historii natura prawna konkordatów, w zależności kto – państwo czy strona 
kościelna – jej dokonywał. umowy konkordatowe towarzyszyły rozwojowi państwowości 
w polsce od samych jej początków. Były konsekwencją chrystianizacji polski i czynnikiem 
umacniania porządku państwowego, jedną z podstaw sytuowania polski w orbicie państw 
zachodnich i cywilizacji zachodniej. Bywały przedmiotem sporów politycznych w różnych 
okresach historii. mimo to stolica apostolska i państwo polskie uznawały je w każdej epo-
ce politycznej – także współcześnie – za ważne dla państwa, kościoła i narodu. założeniem 
artykułu jest przedstawienie zarysu prawnej i historycznej problematyki konkordatów, ich 
istoty i roli w kształtowaniu stosunków państwo – kościół w różnych okresach państwo-
wości aż do iii rozbioru i utraty przez polskę bytu państwowego. 

Słowa kluczowe: konkordaty i  umowy konkordatowe, stolica apostolska, natura 
prawna konkordatów, bulle cyrkumskrypcyjne, papież i kościół rzymskokatolicki, pra-
wo kanoniczne
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Concordat agreements between Holy See and Poland  
until the Third Partision 

concordats are a specific type of agreements between the holy see and sovereign states 
which function in different legal orders: state and church canon law. The fact that concor-
dats are the conventions between two subjects of international law they are also recognized 
as international treaties. The history of concordats is almost one thousand years old, dates 
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from 1098 and they are still used by both sides to regulate the matters in common interests. 
in meantime it have been changed the names, forms, matters and language of concor-
dats, but it did not changed the legal nature and essence of concordats. The history of pol-
ish statehood is closely interrelated with different forms of agreements between catholic 
church and state authorities. concordats were the consequences of christianity adoption 
by poland having impact on its close cultural relations with western europe. The interpre-
tation and execution of concordats in poland have been sometimes the cause of conflicts 
but both the holy see and the state authorities recognized them through the history as im-
portant for state, church and nation. The article focuses on description of legal nature of 
concordats and the history of them in poland until the Third partition of country in 1795. 

Key words: concordats and concordat agreements, holy see, legal nature of concor-
dats, pope and catholic church, circumcision bull, canon law
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Pochówek w Galicji.  
Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część II

1. wprowadzenie; 2. administracja cmentarza; 3. infrastruktura cmentarna; 4. podsumowanie.

1

prezentowany artykuł stanowi kontynuację rozważań na temat administra-
cyjno-prawnych rozwiązań w  zakresie pochówków w  galicji1. w  drugiej części 
przedstawione zostaną wybrane aspekty prawne związane z administracją cmenta-
rzami i ich infrastrukturą. zakładane w galicji cmentarze wymagały bowiem od-
powiedniej administracji, która była wykonywana przez różne podmioty, o czym 
przede wszystkim decydował rodzaj cmentarza. w  przypadku galicji wszystkie 
z  tworzonych początkowo cmentarzy miały wyłącznie charakter wyznaniowy, 
później zaś zaczęły powstawać cmentarze świeckie, które pozostawały w zarządzie 
samorządu gminnego.

2

zarządzanie cmentarzami wyznaniowymi, katolickimi lub grekokatolickimi, 
należało do parafii. z kolei cmentarzami izraelickimi zarządzał zbór, zaś stosow-
nie do ustawy z roku 18662 utrzymanie cmentarza ewangelickiego obciążało pre-
zbiteriat. w tym miejscu wyjaśnienia wymaga charakter prawny cmentarza wy-
znaniowego. z  obowiązujących przepisów, np. o  opłatach iura stolae, wynikało,  
1 t.j. kotliński, Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część I, 
„studia z dziejów państwa i prawa polskiego” 2020, t. XXiii, s. 229–253.
2 Bekanntmachung des staatsministeriums vom 23 jänner 1866, betreffend die Berfaffung 
der evangelischen kirche augsburgischen und selvetischen Betenntniffes in jenen ländern, 
für welche das faiserliche patent vom 8 april 1861 und die Beordnung des staatsministeriums 
vom 9 april 1861 erlassen worden ist (reichs-gesetz-Blatt für das kaiserthum Österreich 1866, 
nr. 15).
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że istnieje bezpośredni związek pomiędzy cmentarzem a prowadzącym go kościo-
łem. taką argumentację potwierdził również rząd, który w 1874 r. uznał cmentarze 
wyznaniowe za część składową zabudowań kościelnych3. z kolei trybunał admi-
nistracyjny w jednym ze swoich orzeczeń potwierdził, że cmentarze wyznaniowe 
są zakładami kościelnymi. tym samym przesądził o prawie kościołów lub innych 
stowarzyszeń wyznaniowych do zarządu cmentarzami w sposób samodzielny, jed-
nakże w granicach obowiązującego prawa oraz przy zachowaniu uprawnień nad-
zorczych przysługujących gminie4. warto też przytoczyć inne orzeczenie trybu-
nału z 1880 r., w którym uznano, że cmentarz założony jako zakład kościelny nie 
może być uznawany za gminny, choćby to gmina nim zarządzała i była wpisana 
w tabuli jako właściciel zajętego pod nim gruntu5. zatem ogół cmentarzy wyzna-
niowych funkcjonujących w galicji był traktowany zasadniczo jako część składo-
wa kościołów. odnosiło się to do wszystkich obrządków kościoła katolickiego, jak 
również do ewangelików i izraelitów. Brak było natomiast odrębnych regulacji do-
tyczących prawosławia, ponieważ wyznawcy tego obrządku nie posiadali w galicji 
żadnego własnego cmentarza wyznaniowego.

duże znaczenie dla sposobu wykonywania nadzoru nad pochówkami i cmen-
tarzami w  przedlitawi miało uchwalenie w  1870  r. ustawy o  publicznej służbie 
zdrowia6. określono w niej, że do wyłącznych zadań państwa należy nadzór nad 
wykonywaniem obowiązujących przepisów w  zakresie pogrzebów, cmentarzy, 
a  także przeprowadzania ekshumacji zwłok. niemniej jednak kwestia nadzoru 
nad organizacją pogrzebów została przekazana, jako zadanie poruczone, policji 
zdrowia. z kolei za zadanie własne tej policji uznano zakładanie i utrzymywanie 
cmentarzy oraz domów przedpogrzebowych. oznaczało to, że sprawy te należały 
do kompetencji gminy, gdyż policja zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy gmin-
nej dla galicji z  1866  r.7 oraz odrębnie wydanymi m.in. dla lwowa statutami8,  

3 rozstrzygnięcie ministra wyznań i oświaty z dnia 22 maja 1874 r., l. 14.903.
4 orzeczenie trybunału administracyjnego z dnia 6 listopada 1883 r., l. 2.556.
5 orzeczenie trybunału administracyjnego z dnia 19 maja 1880 r., l. 870.
6 ustawa z dnia 30 kwietnia 1870 r. względem organizacyi publicznej służby zdrowia (dzien-
nik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych, 1870, nr 68).
7 Ustawa gminna z dnia 12 sierpnia 1866: ustawy o obszarach dworskich i  reprezentacji po-
wiatowej, ordynacja wyborcza dla gmin i  powiatowa obowiązujące dla Galicji wraz z  W.  Ks. 
Krakowskiem tudzież ustawy państwowe o zasadniczych podstawach urządzenia Gmin z dodanym 
rejestrem abecadłowym, wyd. 2, lwów 1867 (ustawy krajowe dla królestw galicji i lodomerii 
z w. ks. krakowskim, n. 1).
8 ustawa z  dnia 14 października 1870  r. nadająca statut miejski królewskiemu stołecznemu 
miastu lwowu (dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla królestwa galicyi i lodomeryi 
wraz z wielkiem księstwem krakowskiem, 1870, nr 79).

file:///G:/2021/KA/studia_z_dziejow_2021_24/doskladu/2/javascript:submit2_1()
file:///G:/2021/KA/studia_z_dziejow_2021_24/doskladu/2/javascript:submit2_1()
file:///G:/2021/KA/studia_z_dziejow_2021_24/doskladu/2/javascript:submit2_1()
file:///G:/2021/KA/studia_z_dziejow_2021_24/doskladu/2/javascript:submit2_1()


89pochówek w galicji. wybrane zagadnienia administracyjno-prawne 

podlegała bezpośrednio władzom gminnym i  wchodziła w  zakres ich zadań  
własnych.

sposób administracji cmentarzem przedstawia przykład krakowskich cmen-
tarzy: rakowickiego oraz izraelickiego. sposób wykonywania zarządu nad pierw-
szym z nich określony został w sposób szczegółowy w 1883 r., przede wszystkim 
w wydanej przez magistrat instrukcji dla dozorcy cmentarza i dla grabarzy. w przy-
padku krakowskiego cmentarza miejskiego wydana została również instrukcja dla 
tzw. dziadka miejscowego towarzystwa dobroczynności9 oraz dla kapelana. jednak 
udział takich osób w strukturze administracyjnej cmentarzy w galicji nie miał cha-
rakteru powszechnego, tym samym kwestia ta wykracza poza ramy opracowania.

wspomniana powyżej instrukcja dla dozorcy krakowskiego cmentarza wska-
zywała, że jest on pracownikiem podlegającym zarządzeniom magistratu, a jedy-
nie w zakresie utrzymania porządku na cmentarzu rozumianym jako park podlega 
decyzjom miejskiej komisji plantacyjnej. instrukcja wymieniała sześć zasadni-
czych obowiązków należących do zadań dozorcy. po pierwsze, należało do niego 
zarządzanie budynkami oraz lokalami służącymi do administracji cmentarzem, 
takimi jak m.in. mieszkania pracownicze, kancelaria czy poczekalnia dla interesan-
tów. w zakresie tego obowiązku mieściło się także czuwanie nad tym, by na terenie 
cmentarza nie wypasano krów, nie hodowano drobiu lub nie uprawiano kwiatów. 
drugim obowiązkiem dozorcy było prowadzenie biurowości cmentarnej, a  więc 
szeregu akt10, oraz przedstawianie na żądanie magistratu sprawozdań z pracy biura. 
kolejne zadania dozorcy związane były z organizacją pogrzebów. w tym zakresie 
sprawdzał on karty pogrzebowe, które uprawniały do pochówku, kontrolował głę-
bokość oraz szerokość kopanych grobów ziemnych, sprawdzał pozwolenia magi-
stratu na budowę grobowców i musiał być obecny przy każdej czynności pogrzebo-
wej. ponadto dozorca dysponował środkami do cucenia osób mdlejących podczas 
pogrzebów, jak też miał udzielać pierwszej pomocy osobie, która pomimo pozo-
stawania przy życiu została złożona do trumny lub grobowca. osobnym obowiąz-
kiem dozorcy było czuwanie nad przestrzeganiem obowiązujących na cmentarzu 
przepisów porządkowych. w tym zakresie nadzorował on ogólny stan cmentarza 

9 można wspomnieć, że tzw. dziadek był przedstawicielem towarzystwa dobroczynności, 
a jego podstawowymi zadaniami było dbanie o puszkę przeznaczoną na składki na rzecz stowa-
rzyszenia oraz dzwonienie podczas pogrzebów. ponadto z ramienia krakowskiego magistratu 
miał on czuwać nad tym, aby na teren cmentarza nie wchodziły osoby nietrzeźwe, włóczędzy 
oraz osoby wyprowadzające psy.
10 Biuro krakowskiego cmentarza (zapewne też podobne biura funkcjonujące w innych galicyj-
skich miastach) prowadziło m.in. plany cmentarza, indeks alfabetyczny pochowanych i  indeks 
topograficzny stałych grobowców murowanych, a  także gromadziło pozwolenia na pogrzeby 
oraz na otwarcie murowanego grobu.
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i otaczającego go muru. pilnował, aby na cmentarz nie były wyprowadzane psy, 
wozy nie uszkadzały grobów i ścieżek, żebracy nie naprzykrzali się odwiedzającym 
groby, zaś sami odwiedzający nie tłoczyli się przy otwartych grobach. ponadto raz 
do roku, w maju, dozorca miał przedkładać krakowskiemu magistratowi sprawoz-
danie na temat uszkodzonych grobowców i nagrobków. ostatnie dwa obowiązki 
dozorcy dotyczyły kierowania pracą grabarzy, których był on bezpośrednim prze-
łożonym, oraz pobierania należności określonych w taryfie cmentarnej11, którą dla 
przykładu przedstawia tabela 112.

tabela 1. wybrane należności pogrzebowe cmentarza rakowickiego w krakowie 
z 1883 r.

Opłaty pogrzebowe uiszczane w kasie miejskiej
pokładne dla dziecka powyżej lat piętnastu 70 ct
powierzchnia za grunt pod grobowiec rodzinny 20 złr za m2

za dzwonienie w kaplicy cmentarnej przy wprowadzaniu zwłok na 
cmentarz

od 10 ct do 50 ct

dieta dla fizyka miejskiego za otwarcie grobu, jego dezynfekcję oraz 
z tytułu ekshumacji zwłok, w tym zakup środków dezynfekujących

5 złr

opłata za fiakra i rogatkowe dla fizyka miejskiego 1 złr
dieta dla urzędnika budownictwa miejskiego za oznaczenie 
i wymierzenie gruntu pod grób oraz kolaudowanie wymurowanych 
grobowców

3 złr

opłata za fiakra i rogatkowe dla urzędnika budownictwa miejskiego 1,12 złr
Opłaty pogrzebowe uiszczane u dozorcy cmentarza
za udział grabarza przy ekshumacji lub sekcji zwłok po 50 ct na osobę
za obłożenie żużlem i obsadzenie rozchodnikiem grobu 
murowanego

od 3,5 złr do 4 złr

za obłożenie darniami i obsadzenie barwinkiem, bratkami lub 
gwoździkami grobu z nagrobkiem kamiennym

od 1,5 złr do 2 złr

za obsadzenie mogiły kwiatami szlachetnymi (kamelia, irys, 
prymula)

20 ct za czynność

za podlewanie, plewienie, obsypywanie piaskiem, omiecenie mogiły 1 złr miesięcznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta krako-
wa, kraków 1883, r. iV, l. 15, s. 129–130.

11 Instrukcya dla dozorcy cmentarza, dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta krakowa, 
kraków 1883, r. iV, l. 15, s. 126–127.
12 w celu porównania wysokości przedstawionych opłat pogrzebowych można przykładowo 
wskazać ceny wybranych towarów. w roku 1883 we lwowie za pół kilograma herbaty płacono 
od 2,20 do 5,20 złr; sto kilogramów pszenicy kosztowało od 7,60 do 8,85 złr, dwutomowe wy-
danie dzieł jana kochanowskiego 1,50 złr, a pojedynczy numer „kurjera lwowskiego” – 6 ct.
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na cmentarzach istotną rolę odgrywali grabarze. niezależnie jednak od tego, 
czy pracowali oni na cmentarzach gminnych czy wyznaniowych, mieli obowiązek 
stosowania się do poleceń właściwej miejscowo zwierzchności gminnej13. krakow-
ska instrukcja wydana dla grabarzy wskazywała, że są oni pracownikami magi-
stratu, opłacanymi z kasy miejskiej. w związku z tym nie mogli oni pobierać za 
wykonywanie swoich czynności żadnych dodatkowych opłat, z  wyjątkiem tych 
związanych z  podejmowaniem się opieki nad grobami. instrukcja wskazywała 
dwa rodzaje obowiązków grabarzy. pierwsze odnosiły się do takich czynności jak: 
kopanie grobów, grzebanie zwłok, ekshumowanie ich lub przenoszenie na inne 
miejsce pochówku; przy ich wykonywaniu grabarze podlegali dozorcy cmentarza. 
druga grupa obowiązków dotyczyła utrzymania szeroko rozumianego porządku 
na cmentarzu traktowanego jako park i w tym zakresie grabarze mieli wykonywać 
polecenia ze strony miejskiej komisji plantacyjnej. w tym okresie zwracano już 
dużą uwagę na odpowiednie zachowanie i  ubiór grabarzy, których praca w  od-
biorze społecznym nie należała do szczególnie poważanych. stąd też krakowska 
instrukcja nakazywała, aby byli oni trzeźwi i  moralni, przestrzegali porządku 
i czystości, a w zetknięciu z publicznością zachowywali się przyzwoicie i grzecznie. 
ponadto podczas pogrzebów obowiązywało ich noszenie czystych mundurów14.

powyższa instrukcja obowiązywała w krakowie przynajmniej do zakończenia 
pierwszej wojny światowej, choć zawarte w  niej rozwiązania z  czasem weryfiko-
wała praktyka. dotyczyło to np. wymiarów grobu kopanego, który niekiedy nie 
odpowiadał wymiarom trumny, co prowadziło do konieczności poszerzania go 
podczas pogrzebu15. instrukcja zawiera też inne, warte przywołania rozwiązania. 
otóż w przypadku pochówków ziemnych każdy nowy grób musiał być oznaczany 
deszczułką, na której umieszczano liczbę porządkową oraz rok pochówku. z kolei 
w przypadku chowania zmarłych w murowanych grobowcach, na każdej trumnie 
musiała znajdować się metalowa blaszka ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby 
zmarłej. to rozwiązanie miało zapewne służyć identyfikacji zwłok w przypadku 
potrzeby ich ekshumacji lub przeniesienia w inne miejsce.

z pochodzącej z 1873 r. instrukcji dla dozorcy cmentarza izraelickiego w kra-
kowie dowiadujemy się o jego obowiązkach przy pochówku Żydów. dozorca re-
prezentował formalnie interesy miejscowego zboru, jednakże stosować musiał się 
do zarządzeń krakowskiego magistratu, przed którym ponosił odpowiedzialność 
dyscyplinarną. Był on jednocześnie bezpośrednim przełożonym grabarzy, którzy 
13 orzeczenie trybunału administracyjnego z dnia 6 listopada 1883 r., l. 2.556.
14 Instrukcya dla grabarzy, dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta krakowa, kraków 
1883, r. iV, l. 15, s. 128.
15 zob. Obwieszczenie, dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta krakowa, kraków 1884, 
r. V, l. 12, s. 37–38.
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opłacani byli przez zbór. podstawowym obowiązkiem dozorcy cmentarza, który 
musiał zamieszkiwać na jego terenie, było pilnowanie przestrzegania formalności 
związanych z organizacją pogrzebu. tym samym mógł on zezwolić na pochówek 
wówczas, gdy rodzina osoby zmarłej przedstawiła zezwolenie wydane przez zarząd 
zboru na podstawie karty oględzin zwłok wystawionej przez lekarza miejskiego, 
a dodatkowo koramizowanej (podpisanej) przez magistrat krakowski i poświad-
czonej przez rabina. do obowiązków grabarza należał również nadzór nad stawia-
nymi nagrobkami, co mogło nastąpić jedynie za zgodą zarządu zboru16.

w  następnych latach władze miasta krakowa wydawały kolejne akty prawa 
miejscowego, które dotyczyły zarządu miejskim cmentarzem, i choć ramy opra-
cowania nie pozwalają na omówienie wszystkich rozstrzygnięć, trzeba wspomnieć 
o kilku z nich. i tak w 1886 r. polecono dozorcy cmentarza, aby prowadził w swojej 
kancelarii księgę zażaleń, umieszczoną w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, 
do której każdy z obywateli miasta mógł wpisywać skargi i uwagi dotyczące dzia-
łalności służb cmentarnych17. w tym samym roku magistrat wprowadził przepisy, 
mające zapewnić nadzór budowlany nad grobami, których stan po latach w wielu 
przypadkach pozostawiał wiele do życzenia. w tym celu przygotowano wykaz in-
żynierów, architektów oraz majstrów murarskich i kamieniarskich, którym przy-
znano wyłączne prawo budowy grobów na cmentarzu. postanowiono, że przed 
przystąpieniem do prac majster musiał uzyskać w magistracie zatwierdzenie planu 
budowy, a następnie do specjalnej księgi wpisać deklarację o przejęciu na siebie 
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu prac nad grobem oraz za jego stan techniczny. 
kontrola wykazu osób uprawnionych, jak też prowadzenie powyższej księgi zostały 
powierzone zarządcy cmentarza18. uzupełnieniem tych rozwiązań było nałożenie 
w 1915 r. na firmy budowlane obowiązku wywiezienia ziemi i innych pozostałości 
po budowie grobu w miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza. ponadto firmy 
zobowiązano do przywrócenia do stanu poprzedniego sąsiadującego z  budową 
miejsca pochówku, nie wyłączając obsiania trawników. uchylanie się od tego na-
kazu mogło skutkować wykonaniem tych prac na koszt przedsiębiorcy budowlane-
go19. innym rozwiązaniem było wprowadzenie w 1909 r. monopolu miejskiego na 

16 Instrukcja służbowa dla dozorcy cmentarza izraelickiego w Krakowie z 17 XII 1873 (projekt 
zboru izraelickiego), [w:] l. hońdo, Dom przedpogrzebowy przy żydowskim Nowym Cmentarzu 
w Krakowie, kraków [cop. 2011], s. 117–118.
17 Do Pana Czaputowicza, Dozorcy cmentarza miejskiego w  Rakowicach (pod Krakowem), 
dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta krakowa, kraków 1886, r. Vii, l. 12, s. 74.
18 Do Pana Czaputowicza, zarządcy cmentarza, dziennik rozporządzeń dla stoł. król. miasta 
krakowa, kraków 1886, r. Vii, l. 21, s. 131.
19 Rozporządzenie Magistratu stoł. król. miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 1915 roku, dzien-
nik rozporządzeń dla stoł. król. miasta krakowa, kraków 1915, r. XXXVi, nr 4, s. 32.
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dekorowanie mogił i grobowców, w tym wykonywania darniowania tych pierw-
szych. czynności te powierzono inspektorowi ogrodów miejskich i jednocześnie 
ustalono cennik usług. od tej pory zarówno dozorca cmentarza, jak i grabarze nie 
mogli już przyjmować żadnych zamówień na upiększanie i utrzymanie mogił oraz 
grobowców20.

zarządzanie cmentarzami wymagało odpowiednich środków finansowych. 
w części pierwszej opracowania wspomniano już o zasadach pokrywania kosztów 
zakładania nowych cmentarzy, dlatego wypada wspomnieć o pokrywaniu kosz-
tów bieżącego ich utrzymania. w przypadku cmentarzy świeckich obowiązek ten 
spoczywał na gminie, a w odniesieniu do cmentarzy wyznaniowych koszty z tym 
związane miały być ponoszone w ramach konkurencji kościelnej i to nawet w tych 
przypadkach, gdy właścicielem gruntu zajętego pod cmentarz była gmina21. stałą 
cześć dochodów pochodzących z opłat za groby przeznaczano na bieżące utrzyma-
nie cmentarzy. w przypadku cmentarzy wyznaniowych opłaty pobierały parafie, 
natomiast w przypadku cmentarzy gminnych były one pobierane przez gminę22.

3

wydawane na przestrzeni lat przepisy nie tylko regulowały zasady organizacji 
pochówku i  jego miejsca, ale także, niektóre z  nich, miały wpływ na współcze-
sny wygląd zachowanych do dziś cmentarzy. już w cytowanym dekrecie z sierp-
nia 1788  r. o  zasadach grzebania zwłok osób należących do różnych wyznań23, 
zakazano chowania zmarłych w  grobowcach znajdujących się w  kościołach i  to 
zarówno tych położonych w miastach, jak i na terenie dóbr prywatnych ich wła-
ścicieli. we wrześniu tego samego roku wydany został kolejny dekret, do którego 
dokładnej treści autorowi artykułu nie udało się dotrzeć, jednak zakazano w tym 
akcie wznoszenia nad kryptami grobowymi kaplic przeznaczonych do odprawia-
nia kultu. odnotować warto, że w 1833 r.24 galicyjskie gubernium przypomniało 
urzędom cyrkułowym, dominiom i proboszczom o wcześniej wydanych zakazach 
w zakresie organizowania pochówków w kościołach i kaplicach. zaznaczono przy 

20 Obwieszczenie Magistratu stoł. król. miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 1909 r., dziennik roz-
porządzeń dla stoł. król. miasta krakowa, kraków 1909, r. XXX, l. 8, s. 109.
21 orzeczenie trybunału administracyjnego z dnia 14 listopada 1878 r., l. 1.781.
22 zob. orzeczenie trybunału administracyjnego z dnia 19 maja 1880 r., l. 870.
23 dekret ten został opisany w pierwszej części artykułu. zob. t.j. kotliński, op. cit., s. 233.
24 nagrobki familiyne stawiać wolno tylko na powszechnym cmentarzu, ale nie kaplice do 
nabożeństwa (provinzial-gesetzsammlung des königreichs galizien und lodomerien für das 
jahr 1833 / zbiór ustaw prowincyionalnych dla królestwa galicyi i lodomeryi z roku 1833, 
lwów 1835, nr 11).
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tym, że każde odstępstwo od zasad może nastąpić jedynie na podstawie zezwole-
nia władzy.

w roku 1830 kancelaria nadworna wydała szczególne przepisy dotyczące za-
sad stawiania grobów murowanych oraz nagrobków kamiennych na lwowskich 
cmentarzach przeznaczonych dla zmarłych chrześcijan. akt ten przyznawał prawo 
do tego rodzaju grobów jedynie zmarłym stanu szlacheckiego, urzędnikom pań-
stwowym oraz wojskowym i tylko wówczas, gdy przemawiały za tym szczególne 
okoliczności. niezależnie od stanu pochodzenia zmarłego postawienie nagrobka 
ziemnego, kamiennego lub grobu murowanego uzależniono od opłaty od po-
wierzchni zajętej pod miejsce pochówku. pobierana z tytułu stawianych grobów 
opłata stanowiła tzw. iściznę na rzecz lwowskiego magistratu, który miał ją prze-
znaczać w szczególności na ogrodzenie terenu cmentarzy25.

na cmentarzach założonych w  galicji, a  nadal funkcjonujących na terenach 
południowej polski, można spotkać symbole charakterystyczne dla różnych wy-
znań, np. stojące obok siebie krzyże katolickie i grekokatolickie. jest to następstwo 
dekretu z 1788 r. w sprawie grzebania osób różnych wyznań, uznającego, że każde-
mu wolno na własnym grobie ustawiać znak właściwy dla swojego wyznania. po-
nadto duchownym zarządzającym cmentarzem zabroniono czynienia przeszkód 
w ustawianiu znaków właściwych dla innych wyznań, jak też ich niszczenia lub 
usuwania po dokonanym pochówku. na cmentarzach mogły być również wzno-
szone pomniki. w przypadku cmentarzy wyznaniowych odstąpienia gruntu pod 
pomnik nie traktowano jako zbycia majątku kościelnego, jednak wymagano jego 
sądowego zatwierdzenia26.

obok grobów integralną częścią cmentarzy galicyjskich stały się kostnice, któ-
re wówczas nazywano również komorami na trupy, a następnie trupiarniami lub 
domami przedpogrzebowymi. w austrii już w 1771 r. nakazano wznoszenie przy 
kościołach kostnic, jednakże dopiero w 1797 r. dekret nadworny dokładnie okre-
ślił wymogi, jakie winny one spełniać27. we wstępie uzasadniano wprowadzenie 
obowiązku zakładania kostnic potrzebą ochrony żywych przed pochowaniem28. 

25 przepisy względem stawiania nagrobków na chrześcijańskich cmentarzach we lwowie 
i ustanowionych za to opłat (provinzial-gesetzsammlung des königreichs galizien und lodo-
merien für das jahr 1830 / zbiór ustaw prowincyionalnych dla królestwa galicyi i lodomeryi 
z roku 1830, lwów 1832, nr 31).
26 Praktyka administracyjna, „przegląd sądowy i administracyjny” 1888, r. Xiii, s. 373.
27 cyrkularz względem wystawiania komory na trupy aż do ich pochowania (kontynuacya 
wyroków y rozkazów powszechnych w galicyi i lodomeryi królestwach od dnia 1 stycznia aż 
do końca grudnia roku 1797 wypadłych, nr XVii).
28 w omawianym dekrecie napisano: „zaczym nayiaśnieyszy monarcha zniewolony okrop-
nym wyobrażeniem, iż już może wiele osób, które za umarłych miano, z naywiększą ich męką 
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zgodnie z  instrukcją kostnice miały być budynkami murowanymi z  okratowa-
nymi oknami i  wyposażone w  piec, co miało zapobiegać temu, by „mniemany 
umarły w zimie nie zamarzł”. wewnątrz kostnicy znajdować miał się katafalk, na 
którym przez 48 godzin, do czasu pogrzebu, miała znajdować się otwarta trumna. 
dekret nakazywał, aby przez ten czas do ręki osoby leżącej w trumnie przywiązany 
był sznur połączony z dzwonkiem, tak by w razie przebudzenia się była możliwość 
zaalarmowania otoczenia. ponadto w czasie wystawiania ciała w kostnicy, w porze 
nocnej miały być zapalone świece, zaś drzwi miały otwierać się tylko od wewnątrz 
pomieszczenia. niemal zaraz po wprowadzeniu obowiązku zakładania kostnic, wy-
dano dekret nadworny29, którym określono zobowiązanych do zakładania i utrzy-
mywania tych budynków, wskazując osoby odpowiedzialne za wznoszenie oraz 
utrzymanie kościołów na terenie gmin (parafii). w 1845 r. dokonano modyfikacji, 
stanowiąc, że o ile umowy prywatne lub kontrakty nie stanowią inaczej, to utrzy-
manie trupiarni winno następować z funduszu miejscowej policji zdrowia. z kolei 
po wprowadzeniu w galicji ustawy gminnej budowa i utrzymanie tych obiektów 
spoczęło na gminach i obszarach dworskich, a  jeżeli te nie miały dostatecznych 
środków na ten cel, pokrywano je w ramach tzw. konkurencji w stosunku do opła-
canych podatków bezpośrednich30. koszty oświetlenia trupiarni i utrzymania przy 
niej stróża zawsze ponosiła właściwa dla miejsca położenia tego budynku gmina.

4

prawo funeralne w galicji kształtowało się na przestrzeni ponad stu lat, a jego 
początku należy szukać w reformach zapoczątkowanych przez cesarza józefa ii. 
władca ten, niejako w kontrze do kościoła katolickiego, doprowadził do zerwania 
z dotychczasowymi praktykami w zakresie organizacji pochówku zmarłych. de-
cyzją cesarza już w 1783 r. zakazano grzebania zwłok w obrębie miast i miasteczek, 
a następnie również we wsiach, i postanowiono o przeniesieniu miejsc pochówku 
poza ich obręb. w ten sposób, już w następnym roku na terenach ówczesnej galicji 

żywcem pochowane zostały i na przyszłość wielu tym sposobem pogrzebione być mogą, nay-
miłościwiey rozporządzić raczył, iż na po tym w każdey parochii komory dla przetrzymywania 
ciał zmarłych następującym sposobem urządzone być powinny”, ibidem.
29 cyrkularz przypisujący kto wydatki na wystawienie i utrzymywanie komór, w których cia-
ła zmarłych aż do pogrzebu spoczywać mają, zastępować powinien (kontynuacya wyroków 
y rozkazów powszechnych w galicyi i lodomeryi królestwach od dnia 1 stycznia aż do końca 
grudnia roku 1797 wypadłych, nr XXVi).
30 j.r. kasparek, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodome-
ryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących z wyciągiem orzeczeń c.k. Trybunału 
Administracyjnego. Podręcznik dla organów c.k. władz rządowych i władz autonomicznych, wyd. 
3, t. V, kraków 1885, s. 3586.
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zaczęły powstawać pierwsze cmentarze, które w wielu przypadkach funkcjonują 
do dziś. Były one wyrazem podejmowanych w kolejnych latach prób ograniczenia 
pobieranych opłat przez duchowieństwo z tytułu posługi pogrzebowej. zakłada-
ne na podstawie omówionych w  pierwszej części opracowania aktów prawnych 
cmentarze stanowią współcześnie materialne świadectwo kultury czasów minio-
nych i przypominają o tych, którzy odeszli. stąd też w drugiej części opracowania 
przedstawione zostały rozwiązania prawne, jakie obowiązywały w  galicji w  za-
kresie administracji i zarządu cmentarzami oraz te, które odnosiły się do ich in-
frastruktury. dzięki tym rozwiązaniom cmentarze na terenie obecnej małopolski 
i podkarpacia są wpisywane do rejestru zabytków i stanowią dowód tego, że czas 
na nich nigdy się nie zatrzymuje. 
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Pochówek w Galicji.  
Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część II

druga połowa XViii w. to okres odchodzenia w wielu państwach europejskich od 
dotychczasowych zasad pochówku, opartych na grzebaniu zwłok w  kościołach i  na 
cmentarzach zlokalizowanych w  ich bezpośrednim sąsiedztwie. dokonywane zmiany 
motywowane były przede wszystkim względami zdrowotnymi, ale również ograniczo-
nymi możliwościami pochówków w obrębie samych miast. w przypadku austrii decyzja 
o przeniesieniu cmentarzy poza obręb miejscowości podjęta została przez cesarza józe-
fa  ii końcem 1783  r. jej konsekwencją było niemal powszechne zakładanie na terenie 
państwa, w tym także w galicji, nowych cmentarzy, z których część funkcjonuje do dziś. 
jednocześnie w austrii z biegiem kolejnych lat wydawano szereg aktów prawnych, które 
szczegółowo regulowały kwestie związane z organizacją cmentarzy i pogrzebów. 

w drugiej części opracowania przedstawiono wybrane zagadnienia prawne w zakre-
sie administracji cmentarzami, m.in. dotyczące opłat oraz infrastruktury cmentarnej. 
jako przykład posłużyły rozwiązania prawne przyjęte w drugiej połowie XiX w. przez 
miasto kraków dla zarządu cmentarza rakowickiego. 
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tomasz j. kotliński
phd, state higher school of technology and economics in jarosław 
https://orcid.org/0000-0003-0953-3252

Burial in Galicia. Selected administrative-legal issues. Part II

The second half of 18th century brought the era of change in existing burial procedures 
in many european countries, where corpses were buried in churches and adjacent cem-
eteries. The changes were implemented due to health related aspects, but also through 
limited burial capabilities within the town administrative borders. in austria, the decision 
to move cemeteries outside the town administrative borders, was made by emperor franz 
joseph ii before the end of 1783. as a consequence, numerous new cemeteries were com-
monly established within the territory of the state, including galicia, many of which exist 
to the present day. concurrently with time, there were a number of legal acts issued in 
austria, that precisely governed issues relating to organization of cemeteries and funerals. 

in the second part of the study, selected legal issues concerning administration of the 
cemeteries are presented, including fees and cemetery infrastructure. legal solutions in-
troduced by the city of kraków regarding management of rakowicki cemetery in the sec-
ond part of the 19th century are given as an example.

Key words: cemeteries, tombs, law, administration, galicia

https://orcid.org/0000
https://orcid.org/0000


grzegorz m. kowalski 
dr hab., uniwersytet jagielloński w krakowie
https://orcid.org/0000-0002-7984-6230

Sprawy karne SS-manów z załogi KL Auschwitz przed 
sądami powszechnymi w Polsce w latach 1946–1955. 

Artykuł koncepcyjny1

1. wprowadzenie; 2. literatura przedmiotu i źródła dostępne w internecie; 3. charakterystyka pola 
badawczego; 4. wnioski w oparciu o dotychczasowe badania; 5. podsumowanie.

1

chyba niewiele jest w historii tematów – przynajmniej jeśli chodzi o wiek XX – 
tak dogłębnie przebadanych, jak dzieje zbrodni dokonanych przez niemców i ich 
sojuszników w czasie istnienia trzeciej rzeszy. na tym tle były niemiecki nazistow-
ski obóz koncentracyjny i zagłady auschwitz-Birkenau2 zajmuje miejsce szczegól-
ne. Był największym z obozów, a skala zbrodni w nim popełnionych spowodowała, 
że urósł on do rangi symbolu ludobójstwa dokonanego w  czasie drugiej wojny 
światowej. z  tego powodu problematyka związana z  jego historią ma ogromną 
bibliografię. Badania nad dziejami obozu wciąż trwają, choć z natury rzeczy mają 
inne oblicze niż dekady temu. związane jest to głównie z tym, że upływ czasu od 
zakończenia wojny spowodował, że w zdecydowanej większości odeszli już zarów-
no sprawcy, jak i ofiary, które przeżyły obóz. tym samym współczesne badania 
koncentrować się muszą niemal wyłącznie na materiale archiwalnym.

ostatnimi laty ukazało się wiele znakomitych publikacji naukowych, bazują-
cych na mocnej podstawie źródłowej z udostępnianych stopniowo zespołów archi-
walnych, które zostały poświęcone historii polski w okresie rządów komunistów. 
co zrozumiałe, również historycy prawa i ustroju są autorami zarówno syntez, jak 
i monografii dotyczących tego okresu. Bardzo wiele pozostaje jeszcze do zrobienia 
i nie zanosi się na to, aby w bliższej przyszłości zabrakło tematów badawczych. 
1 artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego na XXViii ogólnopolskim zjeździe 
historyków prawa i ustroju w warszawie w dniu 23 września 2021 r.
2 zacytowano tutaj oficjalną nazwę miejsca pamięci i muzeum. w dalszej części tekstu dla 
uproszczenia stosowana będzie nazwa kl auschwitz.
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wśród zagadnień jeszcze nieprzebadanych z  punktu widzenia historii prawa są 
dzieje spraw karnych przeciwko zbrodniarzom wojennym, które toczyły się w po-
wojennej polsce. wśród nich istotne miejsce zajmują procesy ss-manów3, człon-
ków załogi ss kl auschwitz.

niniejszy artykuł, jak wskazano w tytule, ma wyłącznie charakter koncepcyjny 
i w żaden sposób nie pretenduje ani do przedstawienia całości stanu badań, ani do 
określenia całego planu badawczego. ma na celu ukazanie pewnych wybranych 
zagadnień dotyczących analizowanej tematyki wraz z przykładową literaturą, da-
lej – ukazanie niepełnych danych statystycznych, które do tej pory udało się zebrać 
(choć wymagają one weryfikacji, można na ich podstawie określić wstępnie obraz 
zjawiska i wysunąć robocze wnioski), wreszcie – określenie wstępnego pola ba-
dawczego i postawienie wybranych pytań badawczych. 

2

podczas badań nad archiwalnymi aktami sądu apelacyjnego w krakowie au-
tor artykułu natrafił na akta interesującego procesu przeciwko jednemu z człon-
ków załogi ss kl auschwitz. temu zagadnieniu poświęcony został artykuł4, który 
określić można jako studium przypadku. z natury rzeczy nie umieszczono w nim 
zatem szerszych wniosków odnośnie do postępowań karnych przeciwko człon-
kom załogi ss kl auschwitz, lecz skupiono się na opisie jednej sprawy, której akta 
były obszerne, kompletne, uporządkowane i dobrze zachowane5. zwrócono wtedy 
uwagę na potrzebę i celowość podjęcia przekrojowych badań problemu, zwłasz-
cza, że historycy od paru lat mają do dyspozycji znakomite narzędzia badawcze, 
o których poniżej.

jeśli chodzi o  charakterystykę członków załóg niemieckich obozów koncen-
tracyjnych i  zagłady, wiele prac temu problemowi poświęcił historyk i  socjolog 
aleksander lasik6. Badacz ten zajmował się także procesami karnymi, w których 
3 zgodnie ze Słownikiem języka polskiego „ss-man” (esesman, esesowiec) to „członek ss, hi-
tlerowskich partyjnych oddziałów szturmowych”, https://sjp.pwn.pl/sjp/esesman;2557031.html 
[dostęp: 26.09.2021]. natomiast ss-mann to najniższy stopień w allgemeine ss (w waffen ss 
odpowiadał mu stopień ss-schütze).
4 zob. g.m. kowalski, Sprawa karna SS-Oberscharführera Franza Langnera, członka za-
łogi KL Auschwitz, przed Sądem Apelacyjnym w  Krakowie (1949–1952), „krakowskie studia 
z  historii państwa i  prawa” 2019, t.  12, nr  2, s.  225–239, https://doi.org/10.4467/20844131
ks.19.009.10670.
5 jak później się okazało, opisywana sprawa jest wyjątkowa wśród innych procesów ss-ma-
nów z załogi kl auschwitz, ze względu na liczbę wydanych wyroków sądów różnych instancji.
6 przykładowo: a. lasik, Załoga SS w KL Auschwitz w  latach 1940‒1945, Bydgoszcz 1994; 
idem, Sztafety ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój organizacyjny, 
ewolucja zadań i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS, oświęcim 2007.

https://sjp.pwn.pl/sjp/esesman;2557031.html
https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.009.10670
https://doi.org/10.4467/20844131KS.19.009.10670
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oskarżonymi byli członkowie załogi kl auschwitz7. zagadnienie to omawiane jest 
również w innych pracach drukowanych8 oraz w artykułach dostępnych w inter-
necie9. obszerna bibliografia znajdująca się w powyższych publikacjach pozwala 
na orientację w stanie badań nad przedmiotowym zagadnieniem, które prowadzo-
ne są zarówno w polsce, jak i za granicą10.

podstawą oskarżeń w procesach członków załogi ss kl auschwitz były najczę-
ściej przepisy dekretu polskiego komitetu wyzwolenia narodowego z 31 sierpnia 
1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych za-
bójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu 
polskiego11, który był kilkakrotnie nowelizowany12. tematyka tego aktu prawne-
go (zwanego w  skrócie „dekretem sierpniowym” lub „sierpniówką”) omówiona 
została w  literaturze przedmiotu13. w postępowaniach karnych członków załogi 
7 przykładowo: idem, Ściganie i  karanie członków załogi KL Auschwitz, [w:] Auschwitz 
1940‒1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. V: Epilog, red. w. długoborski, f. piper, 
oświęcim-Brezinka 1995, s. 57–71 (wydawnictwo to dostępne jest także w wersjach obcoję-
zycznych); idem, Ściganie, sądzenie i karanie członków oświęcimskiej załogi SS. Procedura. Za-
gadnienie winy i odpowiedzialności, „zeszyty oświęcimskie“ 1995, nr 21, s. 189–250.
8 przykładowo: k. smoleń, Karanie zbrodniarzy wojennych, [w:] Auschwitz. Nazistowski 
obóz śmierci, red. f. piper, t. Świebocka, [oświęcim] 1993, s. 283–294; m. foks, Nie ma nie-
winnych esesmanów. Część trzecia rozmowy z dr. Piotrem Setkiewiczem, Instytut Pamięci Na-
rodowej, https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/nie-tylko-o-ksiazkach/101643,nie-ma-niewinnych-
esesmanow.html [dostęp: 26.09.2021].
9 przykładowo: Ł. gramza, Ściganie sprawców zbrodni popełnionych w obozie zagłady KL Au-
schwitz-Birkenau, truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/
dokumentacja-pl/16821,sciganie-sprawcow-zbrodni-popelnionych-w-obozie-zaglady-kl-
auschwitz-Birkenau.html; idem, Śledztwo ws. KL Auschwitz-Birkenau, 27.01.2021, przysta-
nekhistoria.pl, https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/61872,sledztwo-ws-kl-auschwitz-
Birkenau.html. zob. także: Procesy esesmanów z  załogi KL Auschwitz, państwowe muzeum 
auschwitz-Birkenau, http://auschwitz.org/historia/zaloga-ss/procesy-esesmanow-z-zalogi-kl-
auschwitz [dostęp: 26.09.2021].
10 por.: Ściganie i  procesy przestępców hitlerowskich, [w:] Bibliografia KL Auschwitz za lata 
1942‒1980, oprac. a. malcówna, oświęcim 1991, s.  130–144; j. lukowski, Bibliografia obo-
zu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, cz. 2: Procesy zbrodniarzy hitlerowskich  – człon-
ków administracji i  załogi zbrojnej obozu, warszawa 1968. zob. także: instytut pamię-
ci narodowej, Ściganie zbrodni nazistowskich w  Polsce w  latach 1939‒2004, https://ipn.
gov.pl/pl/aktualnosci/567,sciganie-zbrodni-nazistowskich-w-polsce-w-latach-1939-2004.
html?search=3050374192 [dostęp: 26.09.2021].
11 dz.u. z 1944 r., nr 4, poz. 16.
12 tekst jedn. dz.u. z 1946 r., nr 69, poz. 377. 
13 przykładowo: a. lityński, Historia prawa Polski Ludowej, wyd. 5, warszawa 2013, s. 114–
116; idem, O  prawie i  sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s.  63–72; a. pasek, 
Dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 r. („sierpniówka”). Próba analizy historycznoprawnej, „cza-
sopismo prawno-historyczne” 1999, t. 51, z. 1–2, s. 319–345; idem, Przestępstwa okupacyjne 

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/nie-tylko-o-ksiazkach/101643
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przystanekhistoria.pl
przystanekhistoria.pl
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/61872
http://auschwitz.org/historia/zaloga-ss/procesy
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/567
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/567


102 grzegorz m. kowalski 

ss kl auschwitz pojawiają się sporadycznie także inne przedmioty oskarżeń, jak 
naruszenie norm dekretu z 28 czerwca 1946 roku o odpowiedzialności karnej za 
odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939‒1945 r.14 (dotyczy to volksdeut-
schów, którzy wstąpili do ss i zostali skierowani do pełnienia służby w obozie).

wreszcie dla badanej tematyki procesów ss-manów z  załogi kl auschwitz 
istotne jest zagadnienie funkcjonowania sądów działających w polsce w okresie 
powojennym. chodzi zwłaszcza o prace krytyczne publikowane po zmianie ustro-
ju w 1989 r. informacje na ten temat znaleźć można zarówno w pracach syntetycz-
nych15, jak również w monografiach i artykułach16. w ramach powyższego zagad-
nienia na szczególną uwagę zasługuje problematyka sądów szczególnych, w tym 
najwyższego trybunału narodowego i specjalnych sądów karnych17.

jeśli chodzi o informacje związane z członkami załogi kl auschwitz, pierwszo-
rzędnym narzędziem badawczym jest zamieszczona w internecie baza danych Za-
łoga SS KL Auschwitz18. jej zawartość omówiona jest w opublikowanej na stronie 

w polskim prawie karnym z lat 1944‒1956, wrocław 2002 (acta universitatis wratislaviensis. 
prawo, nr 277), passim; m. Birt, Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legali-
zacji władzy komunistycznej w Polsce, „studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem” 2019, 
t. 41, nr 4 (acta universitatis wratislaviensis, nr 3959), s. 65–85, https://doi.org/10.19195/2300-
7249.41.4.4. ostatnimi czasy problematyka ta, z uwzględnieniem obszernej literatury, została 
szczegółowo omówiona w pracy: r. gieroń, Półmrok. Procesy karne w sprawie przestępstw oku-
pacyjnych popełnionych przez chłopów wobec Żydów w województwie krakowskim, kraków 2020, 
rozdz. 2.1. Geneza i charakterystyka dekretu sierpniowego, s. 80–93.
14 dz.u. z 1946 r., nr 41, poz. 237. ten akt prawny był także nowelizowany w latach 40.
15 zob. a. lityński, Historia prawa…, op. cit., s. 37–53.
16 przykładowo: g. jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce 1944‒1950, warszawa 2002; 
a. lityński, Inaczej o pierwszej dekadzie Polski Ludowej. Obraz sądów karnych, [w:] Z dziejów 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. idem, katowice 1991, s. 139–163.
17 przykładowo zob.: idem, Historia prawa…, op. cit., s.  54– 65; z. Biegański, Kara śmierci 
w orzecznictwie Specjalnych Sądów Karnych w Polsce (1944–1946), „echa przeszłości” 2004, nr 5, 
s.  175–200, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/echa_przeszlosci/echa_przeszlosci-r2004-
-t5/echa_przeszlosci-r2004-t5-s175-200/echa_przeszlosci-r2004-t5-s175-200.pdf; d. Burczyk, 
Specjalny Sąd Karny w Gdańsku (1945‒1946). Przyczynek do monografii, „przegląd archiwalny 
instytutu pamięci narodowej” 2014, nr  7, s.  289–312, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/
przeglad_archiwalny_instytutu_pamieci_narodowej/przeglad_archiwalny_instytutu_pa-
mieci_narodowej-r2014-t7/przeglad_archiwalny_instytutu_pamieci_narodowej-r2014-t7-
-s289-312/przeglad_archiwalny_instytutu_pamieci_narodowej-r2014-t7-s289-312.pdf [do-
stęp: 26.09.2021]; e.m. rosa, Procesy osadzonych w Obozie Pracy w Potulicach przed Specjalnym 
Sądem Karnym w  Toruniu (1944‒1946), „przegląd prawa ochrony Środowiska” 2013, nr  1, 
s. 95–107, http://dx.doi.org/10.12775/ppos.2013.006.
18 Załoga SS KL Auschwitz, truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/form/60,za-
loga-ss-kl-auschwitz.html [dostęp: 26.09.2021] [dalej: Baza]. jest to efekt projektu zrealizo-
wanego przez aleksandra lasika oraz oddział instytut pamięci narodowej – komisji Ścigania 
zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w krakowie. 

https://doi.org/10.19195/2300-7249.41
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https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312.pdf
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312/Przeglad_Archiwalny_Instytutu_Pamieci_Narodowej-r2014-t7-s289-312.pdf
http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2013.006
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internetowej Nocie edytorskiej19, stąd bezcelowa jest tutaj jej szczegółowa charak-
terystyka. w Bazie znajdują się podstawowe informacje biograficzne odnoszące 
się do poszczególnych ss-manów, ze szczególnym uwzględnieniem ich służby 
w ss. dla opracowania zagadnień związanych ze sprawami karnymi członków 
załogi ss kl auschwitz największe znaczenie mają zamieszczone na stronie in-
ternetowej zeskanowane dokumenty, określone w Bazie jako „dokumenty wy-
miaru sprawiedliwości”20. według Noty dokumentów tych jest 418 i  mają one 
postać plików w  formacie pdf. wszystkie wytworzone zostały przez organy 
polskie. najwięcej opublikowano wyroków sądów, zarówno powszechnych, jak 
i szczególnych. niektóre z nich posiadają uzasadnienia. częściowo są to maszy-
nopisy, częściowo dokumenty pisane ręcznie.

do pozostałych dokumentów wymiaru sprawiedliwości należą: akty oskar-
żenia, postanowienia o  umorzeniu postępowania, wnioski o  zawieszenie lub 
umorzenie postępowania, wyciągi z  protokołów niejawnych posiedzeń sądów. 
szczególnie ważne dla odtworzenia powojennych losów członków załogi ss kl 
auschwitz są dokumenty dotyczące ich śmierci. zgodnie z informacjami zawar-
tymi w Bazie, znajduje się w niej 29 zawiadomień o śmierci ss-manów w pol-
skich więzieniach. następowała ona w wyniku chorób lub też na skutek wykona-
nia orzeczonego wyroku. na omawianej stronie internetowej znajdują się także 
inne opracowania21. istotne jest, że Baza jest wciąż rozwijana, zatem nie można 
wykluczyć umieszczenia w niej dalszych dokumentów związanych w procesami 
ss-manów z załogi kl auschwitz22. na temat zawartości Bazy mowa będzie jesz-
cze w dalszej części artykułu.

19 j. kwilosz, Nota edytorska, truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-
kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16820,ss-kl-auschwitz-oboz-nota-edytorska.html [dostęp: 
26.09.2021] [dalej: Nota].
20 jak uzasadnione jest to w Nocie: „ponieważ baza stanowi element śledztwa, zostały do niej 
zaimplementowane fotografie ss-manów oraz dokumenty procesowe, takie jak akty oskarżenia 
i wyroki sądowe”, ibidem.
21 a. lasik, Wykaz ważniejszych zespołów archiwalnych wykorzystanych w  opracowaniu, 
truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-
pl/16822,wykaz-wazniejszych-zespolow-archiwalnych-wykorzystanych-w-opracowaniu.html 
[dostęp: 26.09.2021]. zob. także przyp. 9.
22 trudność podczas korzystania z Bazy wynika z faktu, że z góry nie wiadomo, czy w wypad-
ku konkretnego ss-mana zamieszczone są jakieś dokumenty wymiaru sprawiedliwości, czy też 
nie. zatem jedyną możliwością, aby to sprawdzić, jest otworzenie strony z konkretnym nazwi-
skiem. w wypadku kilku tysięcy nazwisk jest to praca czasochłonna.
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3

charakteryzując pole badawcze analizowanej problematyki, należy przede 
wszystkim zaznaczyć, że zamieszczona w internecie Baza nie pozwala na objęcie 
badaniami całej załogi kl auschwitz. nie uwzględnia ona bowiem danych nastę-
pujących kategorii osób pełniących służbę w obozie lub też w inny sposób z nim 
związanych (mowa oczywiście o niemcach i ich sojusznikach): „żołnierzy wehr-
machtu, wykorzystywanych w niektórych komandach zewnętrznych i podobozach 
jako pomocniczy personel strażniczy, wartowników z 8. kompanii (8. ukrainische 
kompanie), składającej się głównie ukraińców, członków służby Bezpieczeństwa 
ss (sicherheitsdienst) z  ośrodka szkoleniowego dla dywersantów unternehmen 
zeppelin (tzw. Vorlager auschwitz) oraz nadzorczyń ss (ss-aufseherinnen) i ra-
diotelegrafistek (nachrichtenmaiden) w służbie ss oraz nienależących do ss sióstr 
niemieckiego czerwonego krzyża (deutsche rotes kreuz schwestern)”23. przed 
polskimi sądami toczyły się również sprawy przeciwko więźniom funkcyjnym 
(blokowi, kapo), które nie są objęte niniejszą analizą.

autor artykułu uważa, że z  pola badawczego wyłączyć należy sprawy kar-
ne przed sądami szczególnymi. jest to spowodowane paroma przyczynami. jeśli 
chodzi o procesy przed najwyższym trybunałem narodowym, są one omówione 
w literaturze przedmiotu24. z pewnością zasługują one na dalsze badania, jednak 
zachowany materiał źródłowy jest tak obszerny, że może stanowić podstawę od-
rębnej monografii. ponadto należy zauważyć, że przed trybunałem toczyły się, 
poza procesami członków załogi kl auschwitz (proces rudolfa hössa25 oraz tzw. 
pierwszy proces oświęcimski, w którym oskarżonymi było czterdziestu funkcjona-
riuszy kl auschwitz26), procesy innych zbrodniarzy wojennych. co więcej, jeśli 
chodzi o inne procesy członków załogi ss kl auschwitz przed sądami szczególny-
mi, to jest przed specjalnymi sądami karnymi, zawarte w Bazie informacje świad-
czą o tym, że stanowią one wyjątek27.

23 ogólna charakterystyka Bazy zob. na stronie: https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-
auschwitz/16816,zaloga-ss-kl-auschwitz.html [dostęp: 26.09.2021].
24 przykładowo: Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego, wyd. t. cyprian, j. sa-
wicki, poznań 1962; j. gumowski, t. kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym 
Trybunałem Narodowym, wyd. 3, warszawa 1967.
25 wyrok sygn. ntn 4/46 z 2 kwietnia 1947 r.
26 wyrok sygn. ntn 5/47 z 22 grudnia 1947 r. wśród oskarżonych i skazanych, poza ss-ma-
nami, znalazło się także pięć nadzorczyń ss.
27 w  bazie znajdują się dokumenty wytworzone przez specjalne sądy karne dotyczące na-
stępujących ss-manów z załogi ss kl auschwitz: karl Bara (wyrok specjalnego sądu karne-
go w krakowie na sesji wyjazdowej w wadowicach, sygn. kspec 377/46 z dnia 3 X 1946 r.), 
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wreszcie podkreślić należy, że poważną trudność sprawiłoby objęcie bada-
niami spraw karnych członków załogi ss kl auschwitz, które prowadzone były 
przez sądy innych, poza polską, państw, głównie republiki federalnej niemiec. 
Było ich wiele, a dodatkowe utrudnienie polega na tym, że przedmiotem oskar-
żenia w  sprawach poszczególnych ss-manów nie zawsze była ich działalność  
w kl auschwitz, gdyż pełnili oni funkcje w  innych obozach lub popełnili inne 
zbrodnie wojenne, za które zostali skazani28. obserwacja ta dotyczy zresztą także 
procesów przed sądami polskimi, gdyż w  związku z  dużą rotacją pomiędzy za-
łogami niemieckich obozów koncentracyjnych dana osoba, która pełniła funkcję  
w kl auschwitz, mogła zostać osądzona i skazana za inne przestępstwa dokonane 
podczas trwania wojny. zatem obecnie nie można nawet w przybliżeniu stwier-
dzić, w  ilu sprawach karnych toczących się w  polsce i  za granicą oskarżonymi 
i skazanymi byli ss-mani pełniący służbę w kl auschwitz, których oskarżenie nie 
obejmowało okresu ich służby w powyższym obozie.

4

dotychczasowe szczątkowe i wyrywkowe prace badawcze, które oparte są o in-
ternetową bazę danych Załoga SS KL Auschwitz oraz o literaturę przedmiotu, po-
zwalają na sformułowanie następujących wniosków roboczych.

w Bazie, jak podaje Nota, znajdują się informacje o 8502 ss-manach z załogi 
kl auschwitz. na szczególną uwagę zasługuje zamieszczona w Nocie tabela za-
wierająca „liczbę wyroków z podziałem na sądy, które je wydały”. na jej podstawie 
można stwierdzić, że sądy polskie – zarówno powszechne, jak i szczególne29 ‒ wy-

otto denzin (akt oskarżenia prokuratury specjalnego sądu karnego w krakowie ekspozytu-
ra w wadowicach, sygn. Viii ds. spec. 346/45 z dnia 17 iV 1946 r.; oskarżony zmarł przed  
wydaniem wyroku), karl kurpanik (wyrok specjalnego sądu karnego w  katowicach, 
sygn. i kspec 209/45 z dnia 9 Xi 1945 r., wyrok specjalnego sądu karnego w katowicach, sygn. 
i kspec 166/46 z dnia 20 ii 1946 r.), robert linnert (akt oskarżenia prokuratury specjalne-
go sądu karnego w krakowie ekspozytura w wadowicach, sygn. Viii ds. spec 105/46 z dnia 
23 V 1946 r., wyrok sądu okręgowego w cieszynie na sesji wyjazdowej w Bielsku, sygn. ii k 
728/46 z dnia 29 V 1947 r.), Thomas stannosek alias stanossek (akt oskarżenia prokuratury 
specjalnego sądu karnego w katowicach, sygn. ii 1 ds. spec 160/46 z dnia 19 iX 1946 r., wyrok 
sądu okręgowego w katowicach, sygn. iii k 281/46 z dnia 04 Vi 1947 r.). jak widać, spraw tych 
jest tak mało, że bez trudu można opisać je w odrębnym artykule naukowym lub też uwzględ-
nić je w  formie appendixu w monografii dotyczącej procesów przed sądami powszechnymi. 
w dwóch spośród powyższych wypadków akt oskarżenia sformułowała prokuratura specjalne-
go sądu karnego, natomiast wyrok wydały sądy okręgowe.
28 por. a. lasik, Ściganie i karanie…, op. cit., s. 68–69.
29 jak już wspomniano, wśród wyroków sądów szczególnych znajdują się dwa wyroki naj-
wyższego trybunału narodowego, dwa – specjalnego sądu karnego w katowicach i  jeden – 
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dały 347 wyroków w sprawach karnych członków załogi ss kl auschwitz (w wy-
padku pięciu pozycji są to jedynie zeskanowane repertoria)30. natomiast poniż-
sze informacje, które wymagają jeszcze weryfikacji, opracowane zostały głównie 
w oparciu o badania własne.

liczba ss-manów służących w kl auschwitz, co do których zachowały się 
jakiekolwiek dokumenty wymiaru sprawiedliwości, wynosi 72231. aby ustalić, na 
razie w przybliżeniu, ilu ss-manów z załogi kl auschwitz zostało osądzonych 
i  skazanych w  polsce, należy uwzględnić następujące kwestie. jak wspomnia-
no, w Bazie znajduje się 29 dokumentów dotyczących śmierci ss-manów. z tego 
liczba osób, co do których zachowały się zawiadomienia o śmierci przed zakoń-
czeniem postępowania, wynosi 20 (w tym już po sformułowaniu aktu oskarże-
nia – pięć przypadków). należy wziąć pod uwagę również inne przypadki, gdy 
toczyło się postępowanie, a nie doszło do wydania wyroku, takie jak: wniosek 
o zawieszenie postępowania, gdy podejrzany nie został wydany polskim orga-
nom ścigania (trzy przypadki), wniosek o zawieszenie postępowania z powodu 
ucieczki podejrzanego, który zbiegł podczas transportu i nie został przewieziony 
do polski (jeden przypadek) oraz wniosek o umorzenie postępowania z powodu  
 

specjalnego sądu karnego w krakowie na sesji wyjazdowej w wadowicach. jak widać, w Bazie 
znajdują się trzy wyroki specjalnych sądów karnych, jednak dwa z nich dotyczą jednej osoby.
30 zgodnie z przepisem rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. 
kodeks postępowania karnego (dz.u. z 1928 r., nr 33, poz. 313) określającym właściwość miej-
scową sądu, właściwym był „przede wszystkiem sąd, w  którego okręgu przestępstwo popeł-
niono” (art. 24 § 1). stąd najwięcej wyroków w sprawach ss-manów z załogi kl auschwitz 
wydały sądy okręgowe w krakowie (159) i w wadowicach (57). jeśli chodzi o sąd najwyższy, na 
sesji wyjazdowej w krakowie wydał on 47 wyroków, na sesji wyjazdowej w lublinie 2 wyroki, 
w warszawie – 7.
31 komentarza wymaga następujący fakt. w Nocie znajduje się informacja odnośnie do za-
mieszczonych w bazie fotografii ss-manów, które zostały wykonane podczas służby w ss oraz 
w okresie powojennym. interesujące jest, że jak wskazuje autor Noty: „w tej drugiej grupie są 
zdjęcia, które ss-manom wykonali alianci przed ich ekstradycją do polski oraz tzw. fotografie 
sygnalityczne wykonane na potrzeby postępowań procesowych przez organy ścigania (pol-
skie i obce). te ostatnie są o tyle charakterystyczne, że przedstawiają zatrzymanych z tabliczką 
z imieniem i nazwiskiem na piersi, ubranych w mundury niemieckie, niekoniecznie odpowia-
dające stanowi faktycznemu, a w szczególności posiadanym dystynkcjom”. tymczasem w trzech 
przypadkach (hans fischer, alfons jorde, josef kappes) w bazie znajdują się fotografie z  ta-
bliczkami takimi, jak opisane wyżej, co sugeruje, że postępowanie przeciwko tym ss-manom 
toczyło się. jednak dokumentów wymiaru sprawiedliwości w Bazie nie ma. w Bazie znajdują 
się także fotografie, na których ss-mani mają tabliczki bez nazwisk, z samymi numerami. nie 
ulega wątpliwości, że są to zdjęcia powojenne wykonane na potrzeby postępowań sądowych. 
w tych przypadkach także brak dokumentów wymiaru sprawiedliwości.
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śmierci podejrzanego (jeden przypadek)32. ponadto w  dwóch przypadkach 
w Bazie udostępniony jest tylko akt oskarżenia, nie ma natomiast ani wyroku, 
ani zawiadomienia o  śmierci oskarżonego. podsumowując, liczba ss-manów 
z  załogi kl auschwitz, co do których przeprowadzono postępowanie sądowe 
zakończone wyrokiem w polsce, wynosi 695. w jednej sprawie karnej najczęściej 
był więcej niż jeden oskarżony (niekoniecznie musiał być on ss-manem, bo-
wiem oskarżenie mogło dotyczyć innej osoby z załogi kl auschwitz, najczęściej 
nadzorczyń ss, lub więźniów funkcyjnych).

jeśli wziąć pod uwagę jedynie sprawy toczące się przed sądami powszechny-
mi, z liczby tej wyłączyć należy osoby, co do których orzekał najwyższy trybunał 
narodowy (36) oraz osoby, co do których wyroki zostały wydane przez specjal-
ne sądy karne (2). zatem według dostępnych danych polskie sądy powszechne 
wydały wyroki w sprawach 657 ss-manów z załogi kl auschwitz33. jest to, jak 
widać, obszerna baza źródłowa pozwalająca na charakterystykę toczących się 
postępowań, szczególnie pod kątem oceny przestrzegania praw oskarżonych. 
kulminacja wyroków nastąpiła bowiem w okresie umacniania się władzy partii 
komunistycznej w  polsce34. stąd procesy członków załóg niemieckich obozów 
koncentracyjnych i  zagłady stanowić mogły dla władzy wygodny instrument 
ukazania, w jaki sposób państwo rozlicza sprawców zbrodni wojennych czy też 
przestępstw popełnionych podczas okupacji, jednocześnie odciągając uwagę 
znękanego wojną społeczeństwa od prześladowań i represji stosowanych wobec 
przeciwników narzuconego polsce systemu politycznego. nie można też pomijać 
obecnej w społeczeństwie żądzy odwetu na sprawcach. mogło to mieć wpływ za-
równo na samo postępowanie karne, jak też na wymierzaną w wyrokach karę35.

32 chodzi tutaj o ss-hauptsturmführera friedricha karla entressa, lekarza pełniącego służbę 
w kilku obozach, m.in. w kl auschwitz. został on skazany na karę śmierci przez amerykański 
trybunał wojskowy w procesie funkcjonariuszy obozu mauthausen-gusen i stracony 28 maja 
1947 r.
33 jak wspomniano, w chwili obecnej nie można stwierdzić, w ilu sprawach karnych prowa-
dzonych w polsce oskarżonymi i skazanymi byli ss-mani z załogi kl auschwitz, jednak oskar-
żenie nie obejmowało czynów popełnionych podczas służby w powyższym obozie.
34 należy zauważyć, że większość wyroków zapadła w 1948 r.
35 statystyka orzeczonych kar, która jest częściowo opracowana, wymaga weryfikacji pod ką-
tem udostępnionych w ostatnim czasie dokumentów. zob. tabelę Wyroki na esesmanach z KL 
Auschwitz orzeczone przed polskimi sądami w latach 1947-1953, [w:] a. lasik, Ściganie i kara-
nie…, op. cit., s. 66.

https://pl.wikipedia.org/wiki/SS-Hauptsturmf%C3%BChrer
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5

analiza zachowanych materiałów źródłowych obejmujących sprawy karne ss-
-manów z załogi kl auschwitz przed sądami powszechnymi w polsce w  latach 
1946–1955 powinna dać odpowiedź na następujące pytania: ile spraw ss-manów 
z kl auschwitz znalazło się na wokandzie sądów powszechnych w polsce (chodzi 
o  sprawy, w  których akt oskarżenia obejmował ich służbę w  tym obozie)?; kie-
dy zostało wszczęte postępowanie?; czy miało miejsce tymczasowe aresztowanie?; 
jaki był przedmiot oskarżenia?; czy byli współoskarżeni (niekoniecznie z  załogi 
ss kl auschwitz)?; na czym opierało się postępowanie dowodowe (zwłaszcza ilu 
świadków wystąpiło w sprawie)? jaki sąd wydał wyrok, jaki zapadł wyrok, czy od 
wyroku wywiedziono środek zaskarżenia36 i  czy wyrok został wykonany (kwe-
stia ewentualnego zastosowania prawa łaski)? tematami związanymi pobocznie 
z  przedmiotowym zagadnieniem jest zwłaszcza rola w  prowadzonych postępo-
waniach instytucji, takich jak: główna komisja Badania zbrodni niemieckich 
w polsce (następnie główna komisja Badania zbrodni hitlerowskich w polsce37), 
Żydowski instytut historyczny, związek Bojowników o  wolność i  demokra-
cję. interesujące kwestie pojawiają się także w związku z problemem ekstradycji  
ss-manów z załogi kl auschwitz do polski38.

jeśli chodzi o robocze hipotezy badawcze, przede wszystkim należy stwierdzić, 
że w  wypadku członków załogi ss kl auschwitz, co do których postępowania 
toczyły się przed sądami powszechnymi w polsce, przestrzegane były standardy 
rzetelnego i  sprawiedliwego procesu karnego39. sądy bez wątpienia działały na 
podstawie prawa, oskarżeni mieli prawo do obrony, stosowane były zasady in 
dubio pro reo oraz ne bis in idem. nieco zaskakujące jest, że skazani stosunkowo 
rzadko odwoływali się od wyroków. niezwykle intrygująca jest natomiast kwestia 

36 w większości spraw, których dokumenty zamieszczone są w Bazie, odwołanie nie nastąpiło. 
można zauważyć, że prawdopodobnie najwięcej wyroków, aż osiem, zapadło w sprawie otto 
Brossmanna alias Broßmanna. ostatecznie został on uniewinniony. uwzględnić tutaj należy 
także, że w przypadku sądów szczególnych (najwyższy trybunał narodowy, specjalne sądy kar-
ne) wyroki były ostateczne.
37 por. Badanie i ściganie zbrodni hitlerowskich 1944‒1974, oprac. cz. pilichowski, warszawa 
1975.
38 jak podaje aleksander lasik, w  latach 1946‒1948 praktycznie wszystkich ujętych w  tym 
czasie esesmanów z kl auschwitz przekazano do dyspozycji polskiego wymiaru sprawiedliwo-
ści. dotyczyło to wszakże znajdujących się na terytorium niemiec stref okupacyjnych państw 
zachodnich, a nie strefy sowieckiej. a lasik, Procesy esesmanów z załogi KL Auschwitz, [w:] 
Auschwitz. Nazistowski obóz…, op. cit., s. 296. por. e. kobierska-motas, Ekstradycja przestępców 
wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec: 1946–1950, cz. 2, warszawa 1992.
39 wątpliwości mogą natomiast pojawić się co do postępowań przed sądami szczególnymi.
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wymierzanych przez sądy powszechne kar. dekret sierpniowy z 1944 r. w wypad-
ku udowodnienia winy przewidywał w przepisie art. 1 sankcję bezwzględnie ozna-
czoną (karę śmierci), natomiast w przepisie art. 2 karę pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat trzech lub dożywotniego pozbawienia wolności albo karę 
śmierci. tymczasem, jak wskazuje analiza przeprowadzona przez aleksandra la-
sika, najczęściej wymierzaną przez sądy karą była kara trzech oraz czterech lat po-
zbawienia wolności40. jak zatem wytłumaczyć to, że sądy powszechne traktowały 
oskarżonych tak łagodnie? czy związane jest to z tym, że wielu skazanych to niżsi 
rangą ss-mani, którzy pełnili przykładowo wyłącznie służbę wartowniczą? czy 
przesądzające znaczenie miał fakt, że nie było świadków dokonywanych w obozie 
egzekucji? uzasadnienia wyroków powinny dać odpowiedź na to pytanie. na pod-
stawie zachowanych orzeczeń można również podjąć próbę prześledzenia kształ-
towania się określonej linii orzeczniczej sądów w przedmiotowych sprawach.

jak stwierdzono na wstępie, dokonana w niniejszym tekście analiza jest nie-
pełna. kolejnym krokiem w kierunku przeprowadzenia charakterystyki procesów 
ss-manów z załogi kl auschwitz toczących się przed polskimi sądami winno być 
pełne opisanie stanu badań i  literatury przedmiotu. dopiero wtedy przystąpić 
można do analizy archiwalnych dokumentów wytworzonych przez polski wymiar 
sprawiedliwości, których liczba, pomimo wskazanych wyżej barków, jest duża. Być 
może udostępniona zostanie kolejna dokumentacja. można jednak bez wahania 
stwierdzić, że poruszona tematyka stanowi istotne zagadnienie, warte opracowa-
nia, zwłaszcza z perspektywy toczących się współcześnie dyskusji – mających tylko 
w części charakter naukowy – na temat odpowiedzialności za zbrodnie popełnione 
przez niemców w polsce w okresie istnienia trzeciej rzeszy.

Bibliografia
akty prawne
dekret z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrod-

niarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdraj-
ców narodu polskiego, tekst jedn. dz.u. z 1946 r., nr 69, poz. 377.

dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowo-
ści w czasie wojny 1939–1945 r., dz.u. z 1946 r., nr 41, poz. 237.

rozporządzenie prezydenta rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. kodeks postępowa-
nia karnego, dz.u. z 1928 r., nr 33, poz. 313.

40 a. lasik, Ściganie i karanie…, op. cit., s. 67. kara śmierci orzeczona została 32 razy, z czego 
23 wyroki zostały wydane przez najwyższy trybunał narodowy podczas pierwszego procesu 
oświęcimskiego (wśród skazanych znajdowała się jedna kobieta). w 21 przypadkach wyroki 
śmierci wykonano.



110 grzegorz m. kowalski 

Opracowania internetowe
gramza Ł., Ściganie sprawców zbrodni popełnionych w obozie zagłady KL Auschwitz-Bir-

kenau, truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/
dokumentacja-pl/16821,sciganie-sprawcow-zbrodni-popelnionych-w-obozie-
zaglady-kl-auschwitz-Birkenau.html [dostęp: 26.09.2021].

gramza Ł., Śledztwo ws. KL Auschwitz-Birkenau, 27.01.2021, przystanekhistoria.pl, https://
przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/61872,sledztwo-ws-kl-auschwitz-Birkenau.html 
[dostęp: 26.09.2021].

kwilosz j., Nota edytorska, truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-
kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16820,ss-kl-auschwitz-oboz-nota-edytorska.html 
[dostęp: 26.09.2021].

lasik a., Wykaz ważniejszych zespołów archiwalnych wykorzystanych w  opracowaniu, 
truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/
dokumentac ja-pl/16822,wykaz-waznie jszych-zespolow-archiwalnych-
wykorzystanych-w-opracowaniu.html [dostęp: 26.09.2021].

Załoga SS KL Auschwitz, truthaboutcamps.eu, https://truthaboutcamps.eu/th/
form/60,zaloga-ss-kl-auschwitz.html [dostęp: 26.09.2019].

Literatura
Bibliografia KL Auschwitz za lata 1942‒1980, oprac. a. malcówna, oświęcim 1991.
Birt m., Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komu-

nistycznej w Polsce, „studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem” 2019, t. 41, nr 4 
(acta universitatis wratislaviensis, nr 3959), s. 65–85, https://doi.org/10.19195/2300-
7249.41.4.4.

foks m., Nie ma niewinnych esesmanów. Część trzecia rozmowy z  dr. Piotrem Setkiewi-
czem, instytut pamięci narodowej, https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/nie-tylko-o-
ksiazkach/101643,nie-ma-niewinnych-esesmanow.html [dostęp: 26.09.2019].

gieroń r., Półmrok. Procesy karne w sprawie przestępstw okupacyjnych popełnionych przez 
chłopów wobec Żydów w województwie krakowskim, kraków 2020.

jakubowski g., Sądownictwo powszechne w Polsce 1944‒1950, warszawa 2002.
lasik a., Procesy esesmanów z  załogi KL Auschwitz, [w:] Auschwitz. Nazistowski obóz 

śmierci, red. f. piper, t. Świebocka, [oświęcim] 1993, s. 295–303.
lasik a., Sztafety ochronne w  systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój or-

ganizacyjny, ewolucja zadań i  struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS, 
oświęcim 2007.

lasik a., Ściganie i karanie członków załogi KL Auschwitz, [w:] Auschwitz 1940‒1945. Wę-
złowe zagadnienia z dziejów obozu, t. V: Epilog, red. w. długoborski, f. piper, oświę-
cim-Brzezinka 1995, s. 57–71.

lasik a., Ściganie, sądzenie i karanie członków oświęcimskiej załogi SS. Procedura. Zagad-
nienie winy i odpowiedzialności, „zeszyty oświęcimskie” 1995, nr 21, s. 189–250.

lasik a., Załoga SS w KL Auschwitz w latach 1940‒1945, Bydgoszcz 1994.

Truthaboutcamps.eu
https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16821
https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16821
przystanekhistoria.pl
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/61872,Sledztwo-ws-KL-Auschwitz-Birkenau.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/61872,Sledztwo-ws-KL-Auschwitz-Birkenau.html
Truthaboutcamps.eu
https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16820
https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16820
Truthaboutcamps.eu
https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16822
https://truthaboutcamps.eu/th/zaloga-ss-kl-auschwitz/dokumentacja-pl/16822
Truthaboutcamps.eu
https://truthaboutcamps.eu/th/form/60
https://truthaboutcamps.eu/th/form/60
https://doi.org/10.19195/2300-7249.41
https://doi.org/10.19195/2300-7249.41
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/nie-tylko-o-ksiazkach/101643
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/nie-tylko-o-ksiazkach/101643


111sprawy karne ss-manów z załogi kl auschwitz...

lityński a., Historia prawa Polski Ludowej, wyd. 5, warszawa 2013.
lityński a., Inaczej o pierwszej dekadzie Polski Ludowej. Obraz sądów karnych, [w:] Z dzie-

jów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. a. lityński, katowice 1991, s. 139–163.
lityński a., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.
lukowski j., Bibliografia obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, cz. 2: Procesy zbrod-

niarzy hitlerowskich – członków administracji i załogi zbrojnej obozu, warszawa 1968.
pasek a., Dekret PKWN z 31 sierpnia 1944 r. („sierpniówka”). Próba analizy historyczno-

prawnej, „czasopismo prawno-historyczne” 1999, t. 51, z. 1–2, s. 319–345.
pasek a., Przestępstwa okupacyjne w  polskim prawie karnym z  lat 1944‒1956, wrocław 

2002 (acta universitatis wratislaviensis. prawo, nr 277).
smoleń k., Karanie zbrodniarzy wojennych, [w:] Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, red. 

f. piper, t. Świebocka, [oświęcim] 1993, s. 283–294.

grzegorz m. kowalski 
dr hab., uniwersytet jagielloński w krakowie
https://orcid.org/0000-0002-7984-6230

Sprawy karne SS-manów z załogi KL Auschwitz przed sądami 
powszechnymi w Polsce w latach 1946–1955. Artykuł koncepcyjny

artykuł ma na celu przedstawienie koncepcji badań nad procesami członków załogi 
ss byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady auschwitz-Bir-
kenau przed sądami powszechnymi w polsce w latach 1946‒1955. przedstawiono w nim 
wybrane zagadnienia dotyczące analizowanej tematyki wraz z przykładową literaturą oraz 
niepełne dane statystyczne. w dostępnej w internecie bazie załoga ss kl auschwitz znaj-
dują się informacje o 8502 ss-manach. na podstawie zgromadzonych materiałów można 
stwierdzić, że w omawianym okresie liczba osób, co do których zachowały się jakiekolwiek 
dokumenty wymiaru sprawiedliwości, wynosi 722. natomiast liczba ss-manów z załogi 
kl auschwitz, co do których przeprowadzono postępowanie sądowe zakończone wyro-
kiem w  polsce, wynosi 695. kolejnym krokiem w  kierunku przeprowadzenia charakte-
rystyki procesów ss-manów z załogi kl auschwitz toczących się przed polskimi sądami 
winno być pełne opisanie stanu badań i literatury przedmiotu.
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https://orcid.org/0000


112 grzegorz m. kowalski 

grzegorz m. kowalski 
associate professor, jagiellonian university in kraków
https://orcid.org/0000-0002-7984-6230

Criminal cases of SS men from the KL Auschwitz garrison before common 
courts in Poland in 1946–1955. Concept article

The article aims to present the concept of research on the trials of the members of 
the ss garrison of the former german nazi concentration and extermination camp 
auschwitz-Birkenau before common courts in poland in the years 1946–1955. it presents 
selected issues related to the analyzed subject, along with an exemplary literature, and 
shows incomplete statistical data. information about 8502 ss men can be found in the 
database The ss kl auschwitz garrison available on the internet. on the basis of the col-
lected materials, it can be concluded that in the period, the number of people for whom 
any documents of the judiciary have survived is 722. on the other hand, the number of ss 
men from the kl auschwitz garrison, against whom court proceedings ended with a ver-
dict in poland, is 695. The next step towards characterizing the trials of ss-men from the 
kl auschwitz garrison pending before polish courts should be a complete description of 
the state of research and literature on the subject.

Key words: ss kl auschwitz garrison, criminal case, polish courts, 1946‒1955
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Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część III: 
Materie ekonomiczne1

1. wprowadzenie; 2. uniwersały poświęcone materiom ekonomicznym; 2.1. problematyka miast 
królewskich; 2.2. leśnictwo, rolnictwo, przemysł surowcowy; 2.3. infrastruktura drogowa; 2.4. han-
del; 2.5. skarbowość; 3. podsumowanie.

1

w uniwersałach rady nieustającej z lat 1775–1788 w szerokim zakresie podej-
mowano materie ekonomiczne. rada poświęciła im 17 uniwersałów2, spośród 
których 6 odnosiło się do organizacji i finansów miast królewskich, w tym prze-
syłanych do rady raportów finansowych i licytacji propinacyjnych. pozostałe uni-
wersały dotyczyły szczegółowych kwestii w przedmiocie infrastruktury drogowej, 
leśnictwa, rolnictwa, przemysłu surowcowego oraz skarbowości.

2

2.1. jednym z najważniejszych wyzwań stojących po elekcji przed stanisławem 
augustem i jego zapleczem politycznym było przeprowadzenie reformy miast, po-
grążonych w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym. antymieszczańska 
polityka szlachty skutkowała wykluczeniem ekonomicznym mieszczan i  pozba-

1 publikacja jest kontynuacją artykułów: m. głuszak, Uniwersały Rady Nieustającej z  lat 
1775–1788. Część I: Charakterystyka ogólna, „studia z  dziejów państwa i  prawa polskiego” 
2019, t. XXii, s. 37–49; idem, Uniwersały Rady Nieustającej z  lat 1775–1788. Część II: Ustrój 
sądownictwa i  prawo sądowe, „studia z  dziejów państwa i  prawa polskiego” 2020, t.  XXiii, 
s. 13–34.
2 w pierwszej publikacji podaliśmy liczbę 16 uniwersałów. Błędnie zakwalifikowaliśmy dwa 
uniwersały opatrzone nr 74 z 7.03.1777 r. jako jeden akt. w rzeczywistości pod wspomnianą 
datą i numerem wydano dwa odrębne uniwersały, odpowiednio z dopiskami „a” i „B”, o obo-
wiązku nadsyłania raportów finansowych i obowiązku przeprowadzania licytacji propinacyj-
nych, idem, Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część I…, op. cit., s. 44.
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wiała ich praw politycznych. towarzyszyły temu zniszczenia miast i rozproszenie 
ich ludności będące wynikiem toczonych w XVii i XViii w. na ziemiach rzeczy-
pospolitej działań wojennych3. od roku 1764 sejm podejmował działania mające 
na celu szeroko rozumianą naprawę miast i znosił jurydyki, serwitoriaty, wprowa-
dzał komisje boni ordinis (dobrego porządku)4.

aktywna była też rada nieustająca. w  wydanym w  1777  r. uniwersale5 
skierowanym do posesorów, administratorów miast koronnych i  litewskich oraz 
miejskich magistratów, powołując się na pkt ii konstytucji z 1776 r., powierzający 
departamentowi policji nadzór nad finansami miast królewskich6, zobligowała 
wspomniane podmioty do nadsyłania corocznych zestawień wszystkich wpływów 
i wydatków miejskich7. w uniwersale, „dla doskonalszego zaś stanu i dochodów 
miast i  miasteczek naszych poznania”, sformułowano 16 pytań, na które odpo-
wiedzi powinny były znaleźć się w raporcie. oczekiwano w nich wskazania z na-
zwy wszystkich należących do miasta i przynoszących zysk nieruchomości (m.in. 
wiosek, ogrodów, młynów) z uwzględnieniem wysokości percepty, tj. dochodów, 
oraz z określeniem podstaw nadania tych nieruchomości miastu, wielkości pobie-
ranych czynszów i innego rodzaju opłat z kamienic, dworków i sklepów, docho-
dów z  lasów, cegielni i  ceł, miejskich opłat (brukowego, bramnego, szosowego), 
propinacji, wreszcie oszacowania wysokości miejskich długów wraz z  oprocen-
towaniem i  opisania wydatków z  wyszczególnieniem „gatunków ordynaryjnych 
i ekstraordynaryjnych”, a także przedstawienia danych dotyczących liczby miesz-
kańców osiadłych i luźnych, ich narodowości i wyznania.

3 szerzej o przyczynach upadku miast w XVii–XViii w. m.in.: t. korzon, Wewnętrzne dzieje 
Polski za Stanisława Augusta (1764–1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego 
i administracyjnego, t. ii, kraków 1897, s. 216–225.
4 więcej o  naprawie miast: m. Bogucka, h. samsonowicz, Dzieje miast i  mieszczaństwa 
w Polsce przedrozbiorowej, wrocław 1986, s. 576–579. o działalności komisji boni ordinis zob.: 
g.  Bałtruszajtys, Z  badań nad Komisjami Boni Ordinis. Płocka Komisja Dobrego Porządku, 
„czasopismo prawno-historyczne” 1975, t. XXVii, z. 2, s. 221–227; j. deresiewicz, Wielkopol-
skie komisje Dobrego Porządku, „czasopismo prawno-historyczne” 1966, t. XViii, z. 2, s. 155–
213; t. srogosz, Geneza i funkcjonowanie komisji dobrego porządku, „studia z dziejów państwa 
i prawa polskiego” 1995, t. ii, s. 152–163.
5 uniwersał nr 74 sub. lit. a z 7.03.1777 r., Zbiór rezolucyi Rady Nieustaiącey potrzebnych do 
wiadomości juryzdykcyi sądowych y obywatelów oboyga narodów od seymu 1776 do seymu 1782 
zebrany, warszawa 1785, s. 202–204.
6 Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 
do roku 1782, wydanego, wyd. j. ohryzko, petersburg 1860 [dalej: Vl], t. Viii, fol. 851.
7 rada nieustająca powołała się w tym miejscu na konstytucje z lat: 1565, 1567, 1613, 1620, 
1631, 1764 i 1768.
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dwa lata później, w liście rekwizycjonalnym8 skierowanym do komisji skar-
bowej litewskiej9, rada powołała się na konstytucję z  1776  r. „ustawa podatku 
w. X. litewskiemu”10, zgodnie z którą, wskutek fatalnego zarządzania i zaniedbań, 
a w konsekwencji upadku gospodarczego, w mniejszych miastach wielkiego księ-
stwa zniesiono tzw. magdeburgie – prawo miejskie i  samorząd11. część uzyska-
nych przez każde takie miasto dochodów zgodnie z konstytucją należało wydzielić 
i za pośrednictwem komisji skarbowej litewskiej przekazać na bieżące potrzeby 
miasta związane z  jego reparacją; pozostała część zasilić miała skarb wielkiego 
księstwa. nadzór nad funduszami powierzono departamentowi policji rady nie-
ustającej, do którego trafiać miały wspomniane już miejskie raporty finansowe. 
rada stwierdzała, że nałożony na komisję skarbową obowiązek przesyłania taryf 
został wypełniony jedynie w niewielkiej części. ponowiono więc żądanie przesła-
nia informacji „jaka część dochodów każdego w szczególności miasta i miasteczka 
na skarb w. X. lit. obrócona, a wiele na użytek tegoż miasta lub miasteczka podług 
wspomnionej konstytucji zostało”, co miało umożliwić departamentowi policji 
uzyskanie informacji na jakie „potrzeby publiczne” mogą być wydane fundusze 
pozyskane z dochodów tychże miast.

funkcjonowaniu miast poświęcono także ostatni wydany przez radę nieusta-
jącą uniwersał12. jak wynika z protokołu potocznego rady, na sesji plenarnej od-
czytany został raport departamentu policji, w którym przedstawiono szczegółowy 
wynik dwuletnich działań podjętych przez departament w celu renowacji miast 
królewskich. zawarto w nim dokładny opis 33 zlustrowanych ośrodków, w tym 
liczbę i stan zabudowań (wraz z nakazem stawiania murowanych kominów), opis 
populacji mieszkańców z uwzględnieniem wykonywanego zajęcia: rzemiosła lub 
handlu, zestawienie miejskich przychodów i wydatków oraz przegląd infrastruk-
tury drogowej i mostowej. w ciągu dwóch lat powołano kolejnych 10 komisji do-
brego porządku, założono 15 szkół, wybudowano 23 cegielnie. w raporcie zauwa-
żono jednak, że starania departamentu często nie wystarczały, co skłoniło radę 

8 o listach rekwizycjonalnych zob. m. głuszak, Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. 
Część I…, op. cit., s. 42.
9 list rekwizycjonalny nr 51 z 22.01.1779 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 220–221.
10 Vl, t. Viii, fol. 925–931.
11 Vl, t. Viii, fol. 928–929. magdeburgie pozostawiono zaledwie w 11 większych miastach: 
wilnie, lidzie, trokach, kownie, nowogródku, wołkowysku, pińsku, mińsku, mozyrzu, Brze-
ściu i  grodnie. zob. z. kaczmarczyk, B. leśnodorski, Historia państwa i  prawa Polski, t.  ii, 
warszawa 1968, s. 485.
12 uniwersał nr  279 z  9.09.1788  r., Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z  lat 
1786–1788, oprac. m. głuszak, Łódź 2014, s. 320–321.
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do przygotowania projektu nowego uniwersału13. w celu „podźwignięcia tychże 
miast z nierządu, w którym jeszcze dotąd przez niedostatek dozoru na miejscu 
zostają” departament policji podzielił miasta na 15 wydziałów, na czele których 
stać mieli specjalni komisarze policji (dozorcy)14. uniwersał:
1) zobowiązywał miasta do prowadzenia licytacji w terminach umożliwiających 

obecność na nich dozorców objeżdżających podległe im ośrodki;
2) poddawał kontroli i ocenie dozorców miejsca przeznaczone na renowacje, od-

dając także pod ten nadzór sposób wydatkowania funduszy, jakie departament 
policji przewidywał na odbudowę miast i utrzymanie w nich porządku;

3) nakładał obowiązek udziału w kosztach renowacji miast „w tej proporcyi, jaką 
departament policyi w miarę dochodów każdego miast ułoży”;

4) zawierał zobowiązanie rady do wydania przepisów regulujących zasady trans-
portu konnego między miastami i organizację robót publicznych (tzw. szarwar-
ków);

5) w  związku z  doniesieniami o  licznych pożarach zapowiadał zorganizowanie 
specjalnych służb przeciwpożarowych, tzw. porządków ogniowych, oraz po-
wołanie „kasy ogniowej” dla pogorzelców;

6) wydzielał specjalny fundusz dla architektów i geometrów, zapowiadając przy-
dzielanie w  porozumieniu z  komisją edukacji narodowej „nauczycielów 
i uczniów do rozmiaru i dyrekcyi budowli zdatnych”;

7) przyjmował nowe wytyczne odnośnie do wysyłania uczniów do szkoły głów-
nej w krakowie15.
rada nieustająca podeszła do reformy z zaangażowaniem: nakreślony w uni-

wersale plan reorganizacji miast był ambitny, warto jednak zauważyć, że w dużej 
mierze zawierał on jedynie plany określonych działań w przyszłości.

wśród uniwersałów dotyczących gospodarki ważne miejsce zajmują 4 akty 
odnoszące się do prawa propinacji, tj. prawa warzenia trunków i  szynkowania 
w  miastach. swoboda mieszczan w  tym zakresie była stopniowo ograniczana  

13 archiwum główne akt dawnych [dalej: agad], tzw. metryka litewska [dalej: tzw. ml], 
dz. Vii, sygn. 66, k. 605–606 (72 v.–73).
14 Były to wydziały: poznański, kaliski, sieradzki, kujawski, mazowiecki, warszawski, krakow-
ski, sandomierski, podlaski, lubelski, ruski, podolski, bracławski, ukraiński, kijowski. do zadań 
komisarzy według sporządzonej dla nich instrukcji należało przeprowadzenie dwa razy do roku 
kontroli w każdym mieście i miasteczku danego wydziału. celem pierwszej wizyty była kon-
trola kasy miasta, nadzór nad licytacją propinacyjną, opiniowanie potrzeb miasta w zakresie 
jego reparacji; druga kontrola dotyczyć miała realizacji powziętych postanowień; a. zahorski, 
Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, przedm. B. leśnodorski, warszawa 
1959 (studia z dziejów polski w okresie oświecenia, nr 2), s. 36–39.
15 kwestia ta zostanie omówiona w kolejnej publikacji poświęconej uniwersałom rady nie-
ustającej, dotyczącym m.in. wysyłania z miast królewskich kandydatów do szkoły lekarskiej.
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m.in. przez przyznanie prawa propinacji członkom cechów16. szereg korzyst-
nych dla mieszczan zmian w tym zakresie przeprowadzono dopiero w ii połowie 
XViii w.

w myśl kolejnych konstytucji sejmowych:
– zniesiono swobodę szlachty w zakresie propinacji na gruntach miejskich, za-

chowując ją tylko dla miast i mieszczan (1764)17;
– pozbawiono prawa propinacji przedmieszczan i wsie miejskie, wprowadzając 

jednocześnie nowe zasady jego wykonywania przez ograniczenie liczby piwo-
warów w mieście, proporcjonalnie do liczby mieszkańców (1768)18;

– w 22 tzw. miastach stołecznych nadano wolność braxandi et propinandi każde-
mu mieszczaninowi (1775)19.
uniwersały rady nieustającej miały usprawnić reformę i precyzować sejmo-

we konstytucje. ich adresatami byli starostowie, dzierżawcy i „uprzywilejowani” 
posesorowie oraz magistraty miast koronnych. rada odniosła się do postanowień 
ustawy „warunek nowego korczyna i  innych miasteczek naszych koronnych 
królewskich”20 z 1776 r. nakazującej magistratom zawieranie kontraktów na pro-
pinację i udzielenie koncesji „jednemu tylko z najmajętniejszych z pomiędzy sie-
bie lub takiemu, któryby miał pignus responsionis, albo posesorowi”, zakładając, że 
pozyskane w ten sposób środki finansowe trafią do budżetu miasta. dla skutecznej 
realizacji ustawy, „zabiegając wszelkim podstępom i zmownym kontraktom”, na-
kazano w wydanym uniwersale21, aby do końca kwietnia 1777 r. w każdym mieście 
ogłoszono termin, w którym odbędzie się licytacja w sprawie przyznania prawa do 
propinacji, ze wskazaniem kwoty „nad którą taniej kontrakt nie będzie mógł być 
dany”. ustalono również szczegóły dotyczące przebiegu samej licytacji, która miała 
odbyć się w obecności starosty lub jego urzędnika. pierwszeństwo przy zawiera-
niu kontraktu otrzymali obywatele miasta dysponujący „dostatecznym zakładem”, 
a w razie „niewystarczającego majątku” mieszczan – „uprzywilejowany posesor”, 
który „przed obcemi bliższy będzie”. pierwszą umowę propinacyjną należało pod-
pisać na rok (co można traktować jako okres próby), każdą kolejną na 3 lata. kopię 

16 więcej o rozwoju prawa propinacji w miastach zob.: p. dąbkowski, Prawo prywatne polskie, 
t. ii, lwów 1911, s. 231–235.
17 konstytucja „ubezpieczenie miast” stanowiła: „same miasta i mieszczan circa libertates mer-
candi, braxandi, distillandi et propinandi […] et salvis juribus legitimis ac usu robienia piwa 
i dowożenia […] acceptato, zachowujemy”, Vl, t. Vii, fol. 83.
18 „warunek miast i miasteczek naszych królewskich w koronie i w w. X. lit.”, Vl, t. Vii,  
fol. 756.
19 „uchwalenie podatku czopowego i szelężnego”, Vl, t. Viii, fol. 144.
20 Vl, t. Viii, fol. 916.
21 uniwersał nr 74 sub. lit. B z 7.03.1777 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 204.
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aktu magistrat był obowiązany wysłać do departamentu policji. uzyskana z pro-
dukcji i sprzedaży suma trafiała w depozyt do rąk wybranej przez miasto osoby, 
z zastrzeżeniem, że bez pozwolenia departamentu policji „tykana [suma – m.g.] 
być nie powinna”. jednocześnie ustalono, że wykaz miejscowości, do których skie-
rowany jest uniwersał, zamieszczony będzie w taryfie podymnego „w klasyfikacji 
miast mniejszych i miasteczek”. zastrzeżono też, że w przypadku zawarcia przed 
opublikowaniem uniwersału kontraktu działającego na szkodę miasta, powinno 
ono domagać się jego rozwiązania.

kilka miesięcy później rada nieustająca wydała kolejny uniwersał22, tym ra-
zem skierowany przede wszystkim do władz 92 miast i miasteczek z 16 województw 
i ziem, które nie dopełniły obowiązku przeprowadzenia nakazanej w marcowym 
uniwersale licytacji. zobowiązanych upomniano, „aby stosując się we wszystkim 
do przepisów pierwszego uniwersału […] licytację propinacyi na gruntach miej-
skich będącej, w przeciągu czterech niedziel najpóźniej, od czasu dojścia niniej-
szego uniwersału w miejscu przyzwoitym, bez żadnej zwłoki dopełnili porządku 
aktowi temu przepisanego”, przypominając o obowiązku przesłania do departa-
mentu policji autentycznego – potwierdzonego urzędowo – ekstraktu kontraktu 
oraz samego aktu licytacji, pod rygorem kar.

odezwa ta jednak tylko w części przyniosła pożądany rezultat, o czym rada 
poinformowała w uniwersale z marca 1779 r.23, podkreślając zarazem, że miasta, 
które dopełniły nakazu zawarcia kontraktów propinacyjnych, czerpią już z tego ty-
tułu korzyści finansowe. jednocześnie zwrócono uwagę, że niektóre z miast w wo-
jewództwach kijowskim, wołyńskim, podolskim i bracławskim wciąż nie przesłały 
dokumentów potwierdzających licytację. rada nieustająca, wyrażając nadzieję na 
wykonanie tego obowiązku, zdecydowała o wstrzymaniu procedury egzekwowa-
nia kar, zastrzegając, że „w przypadku nieposłuszeństwa, miasta nasze królewskie 
do sądów naszych zadwornych z przepisu prawa, po kary przez uu. instygato-
rów narodowych zapozwane będą”. członkowie rady zdawali sobie sprawę ze ska-
li przedsięwzięcia, a mając świadomość niełatwych relacji z władzami miejskimi, 
nie chcieli eskalować konfliktu przez bezwzględne nakładanie kar. w uniwersale 
ponownie objaśniono zasady prowadzenia licytacji i zawierania kontraktów, naka-
zując m.in. publiczne obwieszczenie terminu licytacji z wyprzedzeniem 2 tygodni 
i przeprowadzenie jej w obecności starosty lub jego namiestnika. każdą z licytacji 
rozpoczynano od abiuraty24 czopowego, a  następnie wskazania ceny wywoław-
czej, poniżej której kontrakt nie mógł być zawarty. procedurę kończyło podpisanie 
22 uniwersał nr 359 z 7.10.1777 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 208.
23 uniwersał nr 102 z 26.03.1779 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 221–224.
24 abiuracja – odprzysiężenie się, wyrzeczenie się, m. orgelbrand, Słownik języka polskiego, 
wilno 1861, s. 4.
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kontraktu ze zwycięzcą przez uprzywilejowanego posesora i magistrat, a następnie 
przesłanie urzędowego ekstraktu z aktu licytacji do departamentu policji. zwy-
cięzcę licytacji zobowiązywano do wypełnienia umowy aż do czasu jej „ekspiracji” 
(wygaśnięcia) bez możliwości wcześniejszego od niej odstąpienia. w obawie przed 
nieuczciwymi praktykami uniwersał nakazywał, aby kontrahenci „dla niezawod-
ności arendy” przedstawiali przed rozpoczęciem licytacji gwarancję „majątku lub 
danej za nich rękojmi”. wymóg ten ciążył również na specjalnie obieranych do 
licytacji „kasjerach” – skarbnikach zobowiązanych do kontroli wspomnianych 
gwarancji przy dopuszczaniu kandydatów do licytacji. w  przypadku braku od-
powiedniego zabezpieczenia ze strony licytanta to oni ponosili odpowiedzialność 
finansową. rada ostrzegła przed wydawaniem funduszy pozyskanych z dochodów 
propinacyjnych bez zgody departamentu policji, podkreślając potrzebę prze-
znaczania środków pieniężnych na odbudowę miast. zażądano w związku z tym 
przesyłania do wspomnianego departamentu corocznych raportów finansowych 
z uwzględnieniem „najpierwszych i najgwałtowniejszych potrzeb swoich”.

naruszanie tych rygorów oraz brak dyscypliny finansowej stały się w 1784 r. 
przyczyną wydania kolejnego uniwersału25. krytykował on ośrodki miejskie, któ-
re nie dopełniły wymogów poprzednich uniwersałów, zwłaszcza „w  szafowaniu 
dochodów miast i miasteczek […] kiedy nawet ważą się naruszać prowent propi-
nacyjny, bez pozwolenia tegoż departamentu [policji – m.g.]”26, co prowadzi te 
miasta „do ruiny”. rada poinformowała po raz kolejny, że „prowent propinacyjny 
zostawać ma zamknięty”, dopóki nie zostanie wydana, poprzedzona wnioskiem 
magistratu, specjalna rezolucja zawierająca zgodę departamentu policji na za-
dysponowanie zgromadzonymi w ten sposób środkami pieniężnymi. ostrzeżono 
miasta, które „licytacyi propinacyi swoich zaniedbały”, że w przypadku braku nie-
zwłocznego spełnienia obowiązku, osoba propinująca w mieście na swój użytek 
zostanie zobowiązana do odprowadzenia zaległych należności „w  proporcyi za-
przysiężonego czopowego”, a urzędy miejskie będą zmuszone ponieść karę „z osób 
swych i majątków”. w uniwersale nakazano, by wszystkie miasta co roku przed 
wyborami nowych urzędników składały zestawienie dochodów i wydatków miej-
scowym starostom, a po ich zatwierdzeniu przesyłały je departamentowi policji. 
dodano, że w  razie wygospodarowania oszczędności w  budżecie nie będą mo-
gły być one wydane bez zgody departamentu. rada nieustająca ostrzegła także 

25 uniwersał nr 337 z 7.05.1784 r., Zbiór rezolucyi Rady Nieustaiącey potrzebnych do wiado-
mosci juryzdykcyi sądowych y obywatelow oboyga narodow od seymu 1782 do seymu 1784 roku 
zebrany, warszawa 1786, s. 107–109.
26 w tym miejscu rada nieustająca podała przykład miasta piotrkowa i ziemi dobrzyńskiej, 
z których nadesłane rachunki dowodziły, że z funduszy propinacyjnych przeznaczano środki na 
utrzymywanie komisarzy boni ordinis oraz na „inne domyślne wydatki”.
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magistraty przed przekazywaniem dochodów z  produkcji i  sprzedaży alkoholu 
na utrzymywanie komisji dobrego porządku, podkreślając, że „nie są obowiązane 
miasta nasze łożyć najmniejszej ekspensy na komisarzów boni ordinis, ani z pro-
wentów propinacyjnych, ani z jakichkolwiek innych dochodów, nawet i składek”27. 
w razie złamania tego zakazu „magistraty i zawiadujący kasą z swych osób i ma-
jątków ściśle odpowiadać będą”.

efekt starań w zakresie uregulowania kwestii propinacji i przesyłania raportów 
finansowych przez miasta daleki był od zamierzonego. przez ponad dekadę od 
wydania pierwszego uniwersału część miast okazywała w tej materii „jawne niepo-
słuszeństwo”28. co więcej, ze specjalnego raportu sporządzonego przez departa-
ment policji wynikało, że suma pozyskana z funduszy propinacyjnych przez okres  
11  lat była niemal o  połowę niższa niż planowana29. niewątpliwie na tym polu 
rada nieustająca poniosła polityczną, finansową i wizerunkową porażkę.

2.2. działania na rzecz finansów publicznych rada realizowała za pomocą sze-
regu uniwersałów w zakresie rolnictwa, leśnictwa i przemysłu surowcowego.

w  1778  r. wydała uniwersał dotyczący ochrony lasów30. impulsem do tego 
były liczne skargi na powszechną, nielegalną i  niekontrolowaną wycinkę lasów 

27 warto dodać, że komisarze zgodnie z reskryptem królewskim winni byli wykonywać swoją 
pracę społecznie. ordynacja poznańskiej komisji boni ordinis z 1779 r. stanowiła, że komisarze 
nie mogą żądać od miasta stancji, żywności ani paszy. w praktyce jednak miasto ze składek 
mieszczan łożyło na ich funkcjonowanie znaczne sumy, j. deresiewicz, op. cit., s. 180.
28 a. czaja, Między tronem, buławą a  dworem petersburskim. Z  dziejów Rady Nieustającej 
1786–1789, warszawa 1988, s. 171. do ośrodków wykazujących niesubordynację należały m.in. 
miasta: solec, mława, kowal, Brześć litewski czy stanisławów, wobec których rada podjęła 
decyzję o użyciu wojska w celu wyegzekwowania nakazu składania raportów. zob. rezolucje 
nr 121 z 10.07.1787 r., agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 100, k. 24–26 v.; nr 230 z 29.02.1788, 
agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 101, k. 212–213; nr 236 z 11.03.1788, agad, tzw. ml, dz. Vii, 
sygn. 101, k. 226–227 v.; nr  285 z  16.09.1788, agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 65, k. 98–99; 
nr 286 z 16.09.1788, agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 65, k. 100–101 (aleksander czaja odnośnie 
do dwóch ostatnich rezolucji podaje w przypisach błędną datę 26.09.1788, Między tronem…, 
op. cit., s. 396). tadeusz korzon wskazuje, że szczególne nieposłuszeństwo wykazywały miasta 
litewskie, które do 1784 r. nie przysłały żadnego raportu, co zdaniem andrzeja zahorskiego ma 
dowodzić, że miasta litewskie nie podporządkowały się władzy rady nieustającej. t. korzon, 
op. cit., t. iV, s. 317; a. zahorski, op. cit., s. 35.
29 „raport generalny dwuletnich czynności departamentu policji od sejmu 1786 do sejmu 
1788 zeszłej radzie nieustającej uczyniony”, a. czaja, op. cit., s. 178. zob. t. korzon, op. cit., 
t. iV, s. 318.
30 uniwersał nr  167 z  29.05.1778  r., błędnie oznaczony w  zbiorach drukowanych rezolucji 
i  przytoczony w  literaturze (z. kaczmarczyk, B. leśnodorski, op. cit., s.  565) jako uniwersał 
z 7.05.1778 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 217. prawidłowa datacja uniwersału w zbio-
rach rękopiśmiennych patrz: agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 21, k. 359.
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oraz wypalanie leśnego poszycia prowadzące do spustoszenia drzewostanu. za-
pobiegając „tak szkodliwej nadal krajowi całemu borów i lasów ruinie”, powołując 
się na statuty królewskie i konstytucje sejmowe31, rada wystosowała do świeckich 
i duchownych posesorów dóbr królewskich apel o zaprzestanie takich praktyk pod 
rygorem odpowiedzialności sądowej (uznając także odpowiedzialność panów za 
działania poddanych chłopów). jednocześnie nakazała urzędom grodzkim egze-
kwowanie prawa i karanie osób je łamiących. nakazano też, by drzewo na opał 
i handel było wyrąbywane „w wydzielonych tylko przez dziedziców i posesorów 
częściach, a nie we wszystkich razem borach”.

kolejny z  aktów rada poświęciła pozyskiwaniu soli32. rzeczpospolita prak-
tycznie została pozbawiona dostępu do jej złóż, gdy w pierwszym rozbiorze utra-
ciła największe żupy solne. wpłynęło to na ubytek dochodów skarbowych, jak i na 
wzrost cen samego produktu. rzeczpospolita zmuszona została do importu soli 
z austrii, z czego największe zyski czerpała pruska kompania morska33. poszu-
kiwanie nowych salin stało się jednym z priorytetów gospodarczych rządu. dzia-
łania podjęła zarówno komisja skarbu koronnego, powierzając zbadanie miejsc 
ewentualnej eksploatacji soli staroście nowogrodzkiemu tadeuszowi czackiemu, 
jak i rada nieustająca, zlecając analogiczne zadanie konsyliarzowi stanisławowi 
ursynowi niemcewiczowi34. niezależnie od delegowania urzędników do poszuki-
wania „fabryk solnych”, rada nieustająca na wniosek departamentu skarbowego 
wydała uniwersał. w związku z trudnościami w pozyskaniu tak potrzebnego su-
rowca zalecono wszystkim „posesorom i dziedzicom dóbr jakiegożkolwiek gatun-
ku”, aby w przypadku odkrycia na zarządzanym przez nich gruncie źródeł słonej 
wody powiadomili o tym radę nieustającą, załączając informację o nazwie nieru-
chomości, jej położeniu oraz odległości od lasów i najbliższej rzeki spławnej. rada 
zapowiedziała, że po konsultacjach z komisjami skarbowymi – koronną i litew-

31 statuty kazimierza wielkiego, art. Xliii, „De plantacionibus extirpendis” (Statuty Kazi-
mierza Wielkiego, wyd. o. Balzer, poznań 1947, s.  365–366; por. Volumina Legum. Przedruk 
zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego, t.  i, 
wyd. j. ohryzko, petersburg 1859, fol. 35), „De causis, quas soli capitanei judicare possunt” (Vl, 
t. i, fol. 77), „De arviprio et incendio Sylvarum” (Vl, t. i, fol. 80); konstytucje sejmowe: „O bo-
rach i lasach podlaskich” z 1607 r. (Vl, t. ii, fol. 1620), „Puszcz w województwie mazowieckim 
ochrona” z 1647 r. (Vl, t. iV, fol. 127), „Bory, lasy, ziemie wyszogrodzkiej” z 1647 r. (Vl, t. iV, 
fol. 129), „O borach i  lasach sendomierskiego, wołyńskiego, mazowieckiego, województw; ziemi 
chełmskiej i województw pruskich” z 1676 r. (Vl, t. V, fol. 395) oraz statut w. k. l., rozdz. X, art. 
iii „O barcie, o jeziora, sianożęci, kto ma w czyjej puszczy” i art. XVii „O pożarach w puszczach 
i lasach” (statut wielkiego księstwa litewskiego, wilno 1819).
32 uniwersał nr 258 z 29.04.1788 r., Zbiór rezolucji interpretacyjnych…, op. cit., s. 318.
33 t. korzon, op. cit., t. ii, s. 51.
34 więcej o działalności czackiego i niemcewicza zob.: a. czaja, op. cit., s. 263–264.
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ską, udzieli w takich przypadkach pomocy przy wydobyciu i wywarzaniu słonej 
wody. uniwersał zawierał jednocześnie odezwę do wspomnianych dziedziców 
i posesorów, aby „tymczasem przebrawszy cokolwiek i ocembrowawszy źródła sło-
ne, nie czynili żadnej trudności poddanym własnym i sąsiedzkim”, co, biorąc pod 
uwagę powszechne ubóstwo, pozwoliłoby włościanom uniknąć wysokich kosztów 
zakupu „innej jakiej soli”. wyrażono też nadzieję, że właściciele dóbr w nieuzasad-
nionej obawie przed odebraniem im złóż soli na rzecz skarbu rzeczypospolitej 
nie będą taić „tego daru, który opatrzność we właściwej jego złożyła ziemi”. jed-
nak rząd nie przeznaczył na poszukiwanie źródeł soli dodatkowych funduszy35, 
a odwołująca się do poczucia społecznej solidarności odezwa nie mogła przynieść 
zadowalających efektów.

w listopadzie i grudniu 1785 r. rada nieustająca wydała dwa przygotowane 
w departamencie policji uniwersały będące reakcją rządu na klęskę nieurodza-
ju, jaka latem dotknęła prowincję litewską i  niektóre województwa koronne36. 
w związku z obfitymi opadami deszczu, w wyniku których doszło do zalania tere-
nów uprawnych, a w konsekwencji do gnicia resztek zebranego zboża, i w obawie 
przed zagrażającym ludności widmem głodu, wezwano posesorów dóbr królew-
skich, ziemskich, duchownych i miejskich do wstrzymania eksportu zgromadzo-
nych plonów za granicę. zalecano niezawieranie umów z cudzoziemskimi kontra-
hentami i gromadzenie zapasów zboża, aby uniknąć sytuacji z przeszłości, gdy „te 
same zboża niezmiernie wyniesioną ceną sprowadzać i kupować musiano, które 
z  nieprzejrzenia potrzeb własnych i  grożących okoliczności, za bardzo mierną, 
wywożono i sprzedawano”. rada wyraziła nadzieję, że „ostrzeżenie […] uskutecz-
nione zostanie” i przyczyni się do uratowania części społeczeństwa w największym 
stopniu narażonej na niebezpieczeństwo głodu. aktywność rady w tej kwestii nie 
skończyła się jednak na samej odezwie. w drugim uniwersale zwrócono się do 
szlachty: „Żądalibyśmy na sejmikach być uwiadomieni, jaki jest stan waszych 
zbiorów, jakie są wasze potrzeby i  jakiego od nas potrzebują ratunku?”. powoła-
no się na rozwiązanie z  innych krajów, gdzie co roku po żniwach sporządzano 
tabele zbiorów i  dopiero na ich podstawie decydowano o  wielkości dozwolonej 
na eksport. jednak z uwagi na terminy sejmików przypadające dopiero w kolej-
nym roku, swoją prośbę rada skierowała do wojewodów, kasztelanów, marszał-
ków, podkomorzych i starostów. Żądano od nich, aby „dobrawszy kilkunastu ex 
ordine urzędników”, przeprowadzili w swoich okręgach stosowne kalkulacje, a ich  
35 Ibidem, s. 264.
36 uniwersał nr 215 z 22.11.1785 r., Zbiór rezolucyi Zbiór rezolucyi Rady Nieustaiącey potrzeb-
nych do wiadomości juryzdykcyi sądowych y obywatelów oboyga narodow od seymu 1784 do 
seymu 1786 roku zebrany, warszawa 1788, s. 159; uniwersał nr 227 z 9.12.1785 r., Zbiór rezolu-
cyi…, warszawa 1788, s. 160.
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wyniki przesłali bezpośrednio do rady nieustającej. zalecono zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na kwestie: „jak wiele ziarn chybia od przeszłorocznego urodzaju”, 
„czy potrzebny jest zakaz do wywozu tychże zbóż za granicę” i „na jaki gatunek 
zbóż potrzebny jest zakaz?”, sygnalizując, że wyłączone być z niego mogły psze-
nica (jako zboże w niewielkim stopniu konsumowane) oraz len i konopie (które 
„nie mogą się przyczynić do głodu”). wreszcie nakazano dokonanie oceny „czy 
nie każą się spodziewać większej karystyi [niedostatku – m.g.] na rok przyszły?”. 
uniwersał kończył gorący apel o najszybsze powiadomienie w tym zakresie rady 
nieustającej. należy dodać, że problem nieurodzaju i niedoborów żywności po-
jawiał się również w latach kolejnych, co starano się rozwiązać, tworząc na mocy 
wspólnych decyzji rady nieustającej i  komisji skarbowych specjalne magazyny 
służące gromadzeniu rezerw zbożowych.

dwukrotnie, z początkiem wiosny 1781 i 1782 r., w uniwersałach zajmowano 
się walką z szarańczą37. apelowano do posiadaczy dóbr ziemskich w wojewódz-
twach południowo-wschodnich, ostrzegając przed nadciągającą ze strony granicy 
tureckiej plagą mogącą zagrozić polom uprawnym. dziedzicom i posesorom za-
lecano niszczenie „ikry” w gniazdach poprzez ich palenie i zakopywanie w spe-
cjalnie do tego wykopanych rowach. jednocześnie zapewniano o wsparciu wojska, 
które na wniosek osób zainteresowanych złożony do departamentu wojskowego 
miało udzielić w tym zakresie stosownej pomocy, „nie dalej jednak jak mil dwie 
lub trzy w okręgu leżących” przez okres maksymalnie trzech dni.

2.3. wśród poruszanych w uniwersałach materii pojawił się także problem na-
prawy dróg38. w odezwie skierowanej do posesorów i dziedziców dóbr, w których 
ulokowane były stacje pocztowe i przez które przebiegały trakty publiczne, rada 
nieustająca, powołując się na licznie nadsyłane do niej skargi na zły, utrudniający 
przemieszczanie się stan dróg, wezwała wspomnianych do przedsięwzięcia działań 
renowacyjnych39. ostrzegła zarazem, że zaniedbanie tej kwestii może spowodować 
przeniesienie traktów pocztowych tam, „gdzie są drogi lepsze”, a to w konsekwen-

37 uniwersały: nr  96 z  30.03.1781  r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s.  235 i  nr  278 
z 22.02.1782 r., agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 43, k. 11–12.
38 uniwersał nr 363 z 11.06.1782 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 239–240.
39 ustawodawstwo państwowe w zakresie poprawy infrastruktury drogowej (nie licząc kon-
stytucji poświęconych pobieraniu ceł) było bardzo ubogie. korzon wskazuje zaledwie jedną 
konstytucję sejmową z 1569 r. nakazującą powołanie we wszystkich województwach urzędni-
ków, których zadaniem było spisanie gościńców i nadzór na ich ewentualnym poszerzeniem, 
Volumina Constitutionum, t. ii: 1550–1609, vol. 1: 1550 –1585, red. s. grodziski, i. dwornic-
ka, w. uruszczak, warszawa 2005, s. 250. por. Vl, t. ii, fol. 787; zob. t. korzon, op. cit., t. ii,  
s. 60–61.
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cji doprowadzi do sytuacji, gdy „obywatele, w których dobrach są stacje teraz lo-
kowane, utraciliby pożytek stąd wynikający”.

2.4. reformy sejmu konwokacyjnego rozpoczęły nowy etap naprawy finansów 
rzeczypospolitej. powołanie komisji skarbowych i wprowadzenie cła generalnego 
w miejsce ceł wewnętrznych było jej pierwszym krokiem. posunięcie to sprzyjało 
rozwojowi handlu i przemysłu. lata 60. i 70. XViii w. to także czas powstawania 
na ziemiach polskich pierwszych wzorowanych na zachodnich kompanii prze-
mysłowych, wydobywczych i  handlowych. ich inicjatorem i  entuzjastą był sta-
nisław august wspierający wszelkie przedsięwzięcia, które podnosiłyby poziom  
gospodarczy kraju40.

zagadnieniu temu poświęcono osobny uniwersał41. odwołując się do konsty-
tucji z 1776 r., w myśl której departament skarbowy uzyskał prawo do egzami-
nowania i przedkładania plenum rady propozycji służących pomnożeniu przy-
chodów krajowych42 z  umów z  kompaniami handlowymi, rada w  odezwie do 
obywateli rzeczypospolitej zachęciła „do składania pomienionych kompanij […] 
już to, ażeby zgłaszając się w  tej okoliczności czyli do samej rady […] czyli do 
departamentu skarbowego […] zamysły swoje i projekta otwierali i oświadczali”. 
wnioski takie miały być analizowane, a w razie ich aprobaty rada miała na ich 
podstawie zawierać stosowne kontrakty.

2.5. jeden z pierwszych uniwersałów rada nieustająca poświęciła skarbowości. 
dotyczył on ordynacji względem podatku od tzw. papieru stemplowanego43, czyli 
znanych na ziemiach polskich już od stulecia opłat pobieranych od aktów praw-
nych. na stałe pojawiły się one w 1775 r. mocą konstytucji sejmowej „dochody 
skarbu koronnego”44. ustawa zawierała wykaz aktów: umów prywatnoprawnych, 
dokumentów sądowych i administracyjnych, przywilejów, nadań, nominacji itp. 
(a  także kart do gry, kalendarzy i ksiąg żydowskich), ustalając wysokość stawek 
pobieranych za ich pierwszy arkusz45. wprowadzono też sankcje za niezgodne 
z prawem zawyżanie cen stempla i fałszerstwa, określając konsekwencje zawiera-

40 zob. więcej: g. Bałtruszajtys, Kompanie akcyjne w Polsce w drugiej połowie XVIII w. Z zagad-
nień początków prawa akcyjnego, „czasopismo prawno-historyczne” 1959, t. Xi, z. 2, s. 85–89.
41 uniwersał nr 9 z 15.11.1776 r., agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 206, k. 9–11.
42 Vl, t. Viii, fol. 854.
43 uniwersał nr 41 z 13.12.1776 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 195–197.
44 Vl, t.  Viii, fol. 145–147. zob. więcej: r. rybarski, Skarbowość Polski w  dobie rozbiorów, 
kraków 1937, s. 191 i n.
45 opłata była stała niezależnie od liczby stron dokumentu.
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nia transakcji bez wymaganych opłat. mimo tak precyzyjnych przepisów wprowa-
dzenie w kraju papieru stemplowanego napotykało w pierwszym okresie na spore 
trudności, a prawa nie przestrzegano. Świadczą o tym doniesienia o nadużyciach, 
oszustwach (głównie wśród Żydów) i  zaniechaniach urzędniczych przy pobie-
raniu podatku46. tym też należy tłumaczyć decyzję rady nieustającej o  powie-
rzeniu komisji skarbu koronnego zadania przygotowania projektu stosownego 
uniwersału47. adresowano go do urzędników „trzymających akta publiczne”48 zo-
bowiązując ich do złożenia stosownej przysięgi. zgodnie z załączoną do aktu rotą, 
urzędnicy zobowiązywali się do przyjmowania każdego „kwitu de pretio bonorum” 
(z oszacowaniem wartości dóbr), „zapisu w akta”, „roboracyi i oblaty kontraktów 
zastawnych” oraz „kart ręcznych i wekslów” jedynie na papierze stemplowanym. 
ekstrakt z wykonanej przysięgi należało niezwłocznie przesłać do komisji skarbu 
koronnego pod rygorem utraty funkcji oraz kary 500 grzywien i czterech niedziel 
wieży. w dalszej części uniwersał precyzował zasady prowadzenia dokumentacji 
kancelaryjnej oraz przepisy o pobieraniu opłat. każda kancelaria winna prowadzić 
4 protokoły: 1) zapisów i kwitów de pretio – z oszacowaniem transakcji przez ze-
znającego; 2) „transakcyi długów”, z oblatami i roboracjami kart ręcznych, weksli, 
umów zastawu i zapisów per extractum, z załączonym stosownym kwitem de pretio 
bonorum; 3) „transakcyi wieczystych”, jak umowy sprzedaży, rezygnacji, darowi-
zny, cesji, submisji i intromisji (tak jak w drugim protokole, należało dołączyć kwit 
de pretio bonorum); 4) relationum49. na papierze stemplowanym (płatnie) wpisy 
przyjmowano tylko do pierwszego protokołu. ordynacja regulowała również nad-
zór, nakładając na urzędników kancelaryjnych obowiązek sporządzania corocz-
nego spisu ich suscepty (tj. przyjmowania od petentów oświadczeń oraz doku-
mentów) i odsyłanie go do komisji skarbu koronnego. jednocześnie uprawniono 
urzędników delegowanych przez tę komisję do prowadzenia kontroli w kancela-
riach, „przeglądania protokołów wszelkich susceptowanych” i „dostrzegania” czy 
przestrzegane są przepisy odnośnie do papieru stemplowanego50.

również uniwersał, wspierając obowiązujące prawo, miał zapewnić pobór 
opłat obowiązujących przy przeprawie przez wartę pod kołem51. prawo do po-
46 r. rybarski, op. cit., s. 197–198.
47 agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 18, k. 46.
48 rada wymieniła w  tym miejscu: metrykantów koronnych, komorników, namiestników, 
regentów, wiceregentów, susceptantów koronnych, ziemskich i  grodzkich, pisarzy miejskich  
i sądowych.
49 w uniwersale nie wskazano, czemu miał służyć. Być może był to protokół sprawozdawczy 
dla organu nadzorującego.
50 zob. t. korzon, op. cit., t. iii, s. 162–163.
51 uniwersał nr 10 z 19.11.1776 r., agad, tzw. ml, dz. Vii, sygn. 206, k. 11–13.
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boru mostowego przysługiwało starostom kolskim52. próba ściągania opłat, jak do-
noszono radzie, niejednokrotnie napotykała na opór i „gwałty” ze strony przepra-
wiających się przez rzekę osób. rada przestrzegła więc wszystkich korzystających 
z przeprawy, bez różnicy „stanu i kondycyi”, którzy dopuściliby się przemocy i nie 
podporządkowali prawu, o użyciu w stosunku do nich brachio militari.

uniwersał wydano też w związku z obwieszczeniem katarzyny ii dotyczącym 
funkcjonujących na rynku rosyjskim papierowych rubli asygnacyjnych53. ponie-
waż „przez nierychłe dochodzenie wiadomości o  tymże ogłoszeniu, obywate-
le państw naszych uszczerbek w majątkach swych ponieśćby mogli”, za zasadne 
rada uznała opublikowanie jego treści w formie uniwersału. we wspomnianym 
obwieszczeniu z 8 października 1780 r., odwołując się do podjętej w 1768 r. de-
cyzji o powołaniu w cesarstwie banków „dla wykupywania assygnacyi imperii”, 
wyjaśniono, że celem tego przedsięwzięcia było wypuszczenie do obiegu tzw. asy-
gnacji bankowych wyłącznie dla „ułatwienia wewnętrznej cyrkulacyi monety ro-
syjskiej”54, przypominając, że ich wywożenie za granicę i wprowadzanie tam do 
powszechnego obrotu, jako „rosyjskiej monety krajowej”, było zabronione przez 
prawo. ze względu na to, że asygnacje te znalazły się także w rękach cudzoziem-
ców, wyznaczono termin 10 stycznia 1781  r. na odesłanie asygnacji do banków 
w  petersburgu. zgodnie z  obwieszczeniem po przeprowadzeniu ich weryfikacji 
przez bank osobom upoważnionym wypłacana miała być odpowiednia suma pie-
niężna. zastrzeżono też, że po upływie wskazanego terminu wysyłanie asygnacji 
do moskwy będzie niedozwolone.

3

opisaną w uniwersałach działalność w sprawach gospodarczych rady nieusta-
jącej cechowała wszechstronność. zróżnicowany był cel oraz charakter uniwersa-
łów. w większości przypadków odwoływano się w nich do wydanych przez sejm 
konstytucji, na podstawie których rada formułowała przepisy wykonawcze. sta-
rano się precyzować ustawy (uniwersały o papierze stemplowanym, o raportach 
miast), przestrzegać przed łamaniem prawa i wskazywać sankcje za takie działania 

52 kwestię tę regulowały konstytucje: „cło generalne” z 1764 r. (Vl, t. Vii, fol. 34) i „przeprawa 
pod kołem” z 1768 r. (Vl, t. Vii, fol. 809).
53 uniwersał nr 7 z 21.11.1780 r., Zbiór rezolucyi…, warszawa 1785, s. 234–235. pieniądze zo-
stały wprowadzone do obrotu 1(12) stycznia 1769 r., w.a. serczyk, Katarzyna II carowa Rosji, 
[wyd. 3], wrocław 1989, s. 182. zob. także: r. rybarski, op. cit., s. 455.
54 zabieg ten przyniósł zresztą pożądany rezultat. jak podaje roman rybarski (op. cit., s. 455), 
w 1787 r. w obiegu było już 100 mln rubli asygnacyjnych, co podniosło o kilkadziesiąt procent 
kurs rubla srebrnego.
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(uniwersały o licytacji propinacyjnej, o poborze mostowego). przyczyną uchwala-
nia uniwersałów były zgłaszane skargi (uniwersały o ochronie lasów, o naprawie 
dróg). dokumenty te stanowiły również reakcję na zdarzenia o charakterze siły 
wyższej, której skutkom starano się zapobiec (uniwersały ostrzegające o klęsce nie-
urodzaju, o pladze szarańczy), lub zachętę do aktywizacji społeczeństwa (uniwer-
sały o zakładaniu kompanii, o poszukiwaniu źródeł soli).

sprawą odrębną była skuteczność wydawanych nakazów, co najlepiej ilustru-
je przykład instrukcji dotyczących procedury licytacji propinacyjnych. jeszcze 
w 1784 r., a więc siedem lat od wydania pierwszego w tej materii uniwersału, nie-
które miasta nie stosowały się do wytycznych rady, która wyraźnie zwlekała ze 
wszczęciem stanowczych działań egzekwujących prawo. nad stosowanie sankcji 
przedkładano zachętę do podporządkowania się przepisom i tłumaczenie obowią-
zujących zasad. nie sposób odmówić radzie starań w tym zakresie, jednak rezul-
tat jej aktywności daleki był od zamierzonego. andrzej zahorski postawił tezę, że 
nieskuteczność departamentu policji odpowiedzialnego za sprawy miejskie była 
efektem braku egzekutywy w terenie i nieposłuszeństwa magistratów55.

ponieważ obok uniwersałów istotne znaczenie miały rezolucje i asygnaty bę-
dące aktami skierowanymi do konkretnych podmiotów56, przedstawiona analiza 
stanowi jedynie przyczynek do dalszych badań nad funkcjonowaniem rady nie-
ustającej w sferze gospodarczo-ekonomicznej.
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Procedura nadania stopnia Pierwszego Marszałka Polski 
lub Marszałka Polski w XX wieku

1. wprowadzenie; 2. historyczne regulacje prawne dotyczące nadawania stopnia marszałka polski; 
3. obecnie obowiązujące regulacje dotyczące nadawania stopnia marszałka polski; 4. józef piłsudski; 
5. ferdinand foch; 6. edward Śmigły-rydz; 7. michał Żymierski; 8. konstanty rokossowski; 9. ma-
rian spychalski; 10. podsumowanie.

1

marszałek polski to najwyższy stopień wojskowy sił zbrojnych rzeczypospo-
litej polskiej1. obecnie żaden z  żyjących żołnierzy nie posiada takiego stopnia 
wojskowego. celem niniejszego artykułu jest analiza prawna podstaw przyzna-
nia stopnia pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu oraz przyznania 
stopnia marszałka polski pięciu osobom: ferdinandowi fochowi, edwardowi 
Śmigłemu-rydzowi2, michałowi Żymierskiemu, konstantemu rokossowskiemu 
oraz marianowi spychalskiemu. autor chciałby zaznaczyć, że nie będzie analizo-
wał czynów wojskowych lub postaw politycznych poszczególnych postaci3, o  ile 
przepisy aktów prawnych autora do tego nie zobowiążą. zatem analizie poddana 
zostanie tematyka prawna awansowania na stopień pierwszego marszałka polski 
lub marszałka polski.
1 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej pol-
skiej, dz.u. z 2021 r., poz. 372 (tekst jednolity).
2 jego imię i nazwisko brzmiało edward rydz, jednakże na podstawie ustawy z dnia 11 maja 
1920  r. mógł dołączyć do nazwiska pseudonim wojskowy ,,Śmigły”. ustawa z  dnia 11 maja 
1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk przybranych podczas służby wojskowej, dz.u. z 1920 r., 
nr 42, poz. 251.
3 szczególne kontrowersje budzi działalność michała Żymierskiego podczas okupacji nie-
mieckiej i w czasach stalinowskich, zob. j. pałka, Działalność Michała Żymierskiego w czasie 
okupacji niemieckiej w świetle akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ,,kwartalnik histo-
ryczny” 2014, r. cXXi, nr 2, s. 345–376; e. piwowarski, Donos na Mariana Spychalskiego, czyli 
Michała Żymierskiego ,,Uwagi o stosunkach służbowych ze Spychalskim”, ,,przegląd historyczno-
-wojskowy” 2011, r. Xii, nr 4, s. 131–144. 
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2

aktem normatywnym, w  którym był wymieniony stopień marszałka polski, 
była ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach ofice-
rów wojsk polskich (dalej: ustawa z dnia 23 marca 1922 r.). zgodnie z art. 9 korpus 
generalski stanowili: generał brygady, generał dywizji, generał broni i marszałek 
polski. zgodnie z art. 39 tej ustawy stopień marszałka polski nadawał prezydent 
rp za wyjątkowe zasługi w obronie ojczyzny4. 

dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojsko-
wej oficerów (dalej: dekret z dnia 12 marca 1937 r.)5 był aktem prawnym uchylają-
cym ustawę z dnia 23 marca 1922 r. 

w  związku z  wprowadzeniem ustawy konstytucyjnej z  dnia 23 kwietnia 
1935  r. (dalej: konstytucja kwietniowa) nastąpiły zmiany w  zwierzchnictwie 
prezydenta rp nad wojskiem. zgodnie z art. 63 ust. 1 konstytucji kwietniowej 
prezydent rp wydawał dekrety w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojny-
mi i był zobowiązany do wydania dekretu określającego organizację naczelnych 
władz wojskowych6. 

na podstawie art. 8 dekretu z dnia 12 marca 1937 r. marszałek polski był stop-
niem oficerskim. zgodnie z art. 12 par. 2 tego dekretu marszałek polski był miano-
wany przez prezydenta rp za wyjątkowe zasługi w obronie ojczyzny7. 

zgodnie z art. 13 ustawy konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i za-
kresie działania najwyższych organów rzeczypospolitej polskiej (dalej: konstytucja 
z 1947 r.) prezydent rp stosował odpowiednio przepisy art. 40, 42, 43, 44, 45 ust. 
1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 i 53 przepisów ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – konsty-
tucja rzeczypospolitej polskiej (dalej: konstytucja marcowa)8. przepisy konstytucji 
marcowej nie wymagały kontrasygnaty żadnego urzędnika państwowego9.

dekret z dnia 12 marca 1937 r10. został uchylony przez dekret rady ministrów 
z  dnia 3 kwietnia 1948  r. o  służbie wojskowej oficerów wojska polskiego (dalej: 
4 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich, dz.u. z 1922 r., nr 32, poz. 256.
5 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów, 
dz.u. z 1937 r., nr 20, poz. 128.
6 ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., dz.u. z 1935 r., nr 30, poz. 227.
7 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów…
8 ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych 
organów rzeczypospolitej polskiej, dz.u. z 1947 r., nr 18, poz. 71. 
9 ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – konstytucja rzeczypospolitej polskiej, dz.u. z 1921 r., 
nr 44, poz. 267.
10 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów…
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dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r.). zgodnie z art. 12 ust. 1 tego dekretu nominacji 
na stopnie oficerskie dokonywał prezydent rp na wniosek ministra obrony na-
rodowej. zgodnie z art. 12 ust. 2 tego dekretu prezydent rp mianuje na stopień 
marszałka polski oficerów za ,,wyjątkowe zasługi dla państwa i wojska”. dość nie-
konsekwentnie była uregulowana kwestia obywatelstwa polskiego. zgodnie z art. 4 
dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. wobec oficera wojska polskiego nie było wymaga-
ne posiadanie obywatelstwa polskiego. zgodnie z art. 22 lit. a) tego dekretu w przy-
padku utraty lub pozbawienia obywatelstwa polskiego traciło się stopień oficerski11. 

wydawanie dekretów przez radę ministrów wynikało z  art. 4 konstytucji 
z  1947  r. sejm mógł udzielić radzie ministrów pełnomocnictw do wydawania 
dekretów z mocą ustawy z pewnymi wyjątkami (wyjątki te nie dotyczyły służby 
wojskowej oficerów wojska polskiego)12. w związku z art. 4 konstytucji z 1947 r. 
wydana przez sejm ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu rządu do wy-
dawania dekretów z mocą ustawy była legalna13.

dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r.14. został uchylony przez dekret rady ministrów 
z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów sił zbrojnych 
(dalej: dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r.). zgodnie z art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 
19 kwietnia 1951  r. ustanawiało się stopień marszałka polski. zgodnie z  art.  11 
tego dekretu na stopień marszałka polski mianował prezydent rzeczypospolitej za 
wyjątkowe zasługi dla sił zbrojnych polski ludowej15. podstawą prawną wydania 
tego dekretu była ustawa z dnia 23 marca 1951 r. o upoważnieniu rządu do wyda-
wania dekretów z mocą ustawy16.

dekret z  dnia 19 kwietnia 1951  r.17 został uchylony przez ustawę z  dnia 
13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych (dalej: ustawa z dnia 
13 grudnia 1957 r.)18. w międzyczasie wprowadzona została konstytucja polskiej 

11 dekret z  dnia 3 kwietnia 1948  r. o  służbie wojskowej oficerów wojska polskiego, dz.u. 
z 1948 r., nr 20, poz. 135.
12 ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych 
organów rzeczypospolitej polskiej…
13 ustawa z dnia 9 marca 1948 r. o upoważnieniu rządu do wydawania dekretów z mocą usta-
wy, dz.u. z 1948 r., nr 15, poz. 107.
14 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
15 dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów sił zbrojnych, 
dz.u. z 1951 r., nr 22, poz. 172.
16 ustawa z dnia 23 marca 1951  r. o upoważnieniu rządu do wydawania dekretów z mocą 
ustawy, dz.u. z 1951 r., nr 16, poz. 126.
17 dekret z dnia 19 kwietnia 1951 r. o służbie wojskowej oficerów i generałów sił zbrojnych…
18 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych, dz.u. z 1958 r., 
nr 2, poz. 5.
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rzeczypospolitej ludowej, uchwalona przez sejm ustawodawczy w dniu 22 lipca 
1952 r. (dalej: konstytucja z 1952 r.)19. 

zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957  r. ustanowiony został 
stopień marszałka polski. zgodnie z art. 12 na stopień marszałka polski miano-
wała tego oficera rada państwa za ,,wyjątkowe zasługi dla polskiej rzeczypospo-
litej ludowej i jej sił zbrojnych”. do awansu do pierwszego stopnia oficerskiego, 
tj. podporucznika, oraz stopni generalskich i admiralskich rada państwa potrze-
bowała wniosku ministra obrony narodowej, a  w  przypadku marszałka polski 
mogła awansować oficera z  własnej inicjatywy, bez wniosku ze strony ministra 
obrony narodowej 20. 

zgodnie z art. 213 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej (dalej: ustawa z dnia 21 listopa-
da 1967 r.) przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. zostały uchylone, ale tylko 
w części dotyczącej żołnierzy wykonywających służbę wojskową21. ustawa z dnia 
13 grudnia 1957 r.22 została w całości uchylona ustawą z dnia 30 czerwca 1970 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych23.

zmiana nazwy państwa z  rzeczypospolitej polskiej na polską rzeczpospoli-
tą ludową nie wiązała się ze zmianą nazwy stopnia na ,,marszałek polskiej rze-
czypospolitej ludowej”. należy podkreślić, że używanie stopnia „marszałek prl” 
względem nadań najwyższego stopnia wojskowego od 1945 r. jest niepoprawne, 
a jedyną poprawną formą jest „marszałek polski”24.

3

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. art. 74 pkt 3 najwyż-
szym stopniem wojskowym w  wojsku polskim jest stopień marszałka polski. 

19 konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej uchwalona przez sejm ustawodawczy 
w dniu 22 lipca 1952 r., dz.u. z 1952 r., nr 33, poz. 232.
20 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych… 
21 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony polskiej rzeczypo-
spolitej ludowej, dz.u. z 1967 r., nr 44, poz. 220.
22 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych…
23 ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dz.u. z 1970 r., 
nr 16, poz. 134.
24 we wniosku prezydenta rp andrzeja dudy z dnia 30 marca 2018 r. o ponowne rozpatrze-
nie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, 
którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, michał rola-
-Żymierski został określony jako ,,marszałek prl” (s. 6), https://www.sejm.gov.pl/prace/veta/8-
172-152-2018.pdf [dostęp: 24.11.2021].

https://www.sejm.gov.pl/prace/veta/8-172-152-2018.pdf
https://www.sejm.gov.pl/prace/veta/8-172-152-2018.pdf
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zgodnie z art. 76 pkt 6 wskazanej ustawy, prezydent rzeczypospolitej polskiej na 
wniosek ministra obrony narodowej może mianować oficera posiadającego sto-
pień generała lub admirała za wyjątkowe zasługi dla sił zbrojnych25. należy pod-
kreślić, że na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
żaden oficer nie został awansowany na stopień marszałka polski26.

4

nazwa stopnia wojskowego józefa piłsudskiego budzić może wątpliwości. 
w niektórych aktach prawnych jest on określany jako ,,marszałek józef piłsud-
ski”, w  innych z kolei jako ,,pierwszy marszałek polski józef piłsudski”. por. np. 
zarządzenie prezydenta rzeczypospolitej z  dnia 4 lipca 1923  r. w  przedmiocie 
uchwały sejmu w sprawie zasłużenia się narodowi marszałka józefa piłsudskie-
go27 i nieobowiązującą dziś28 ustawę z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia 
józefa piłsudskiego, pierwszego marszałka polski29. sprawa ta zostaje rozstrzy-
gnięta w przypadku aktu nominacyjnego dekretu l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r., 
w którym to józef piłsudski przyjął i zatwierdził stopień ,,pierwszego marszałka 
polski”30. w związku z tym należy uznać, że słowo ,,pierwszy” przed nazwą ,,mar-
szałek polski” nie oznacza liczebnika, lecz stanowi integralną część nazwy stopnia 
wojskowego.

w  pierwszej kolejności należy ocenić, jakie były podstawy prawne nadania 
stopnia pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu. w dniu 11 listopada 
1918 r. zostało wydane orędzie rady regencyjnej w przedmiocie przekazania na-
czelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi józefowi piłsudskiemu. zgod-

25 ustawa z  dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej  
polskiej…
26 ostatnia nominacja na stopień marszałka polski miała miejsce 7 listopada 1963 r.
27 zarządzenie prezydenta rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1923 r. w przedmiocie uchwały sej-
mu w sprawie zasłużenia się narodowi marszałka józefa piłsudskiego, dz.u. z 1923 r., nr 67, 
poz. 520.
28 ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia józefa piłsudskiego, pierwszego mar-
szałka polski (dz.u. 1938 r., nr 25, poz. 219) została uchylona przez artykuł V § 1 ustawy z dnia 
19 kwietnia 1969 r. – przepisy wprowadzające kodeks karny (dz.u. z 1969 r., nr 13, poz. 95): 
,,uchyla się wydane przed dniem 5 września 1939 r. ustawy szczególne oraz inne akty prawne 
z mocą ustawy, zawierające przepisy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwa”.
29 zgodnie z przepisami tej ustawy każdy, kto uwłaczał imieniu józefa piłsudskiego, podlegał 
karze więzienia do lat 5. ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia józefa piłsudskie-
go, pierwszego marszałka polski… 
30 dekret l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r., dziennik personalny ministerstwa spraw wojsko-
wych, nr 12 z dnia 3 kwietnia 1920 r.
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nie z treścią tego orędzia rada regencyjna przekazała brygadierowi józefowi pił-
sudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem polskim31. 
natomiast w dniu 14 listopada 1918 r. zostało wydane orędzie rady regencyjnej 
w przedmiocie rozwiązania rady regencyjnej i przekazania najwyższej władzy 
państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich józefowi piłsudskiemu. tym 
dokumentem nastąpiło rozwiązanie rady regencyjnej i powierzenie józefowi pił-
sudskiemu władzy państwowej32. w związku z tym w dniu 14 listopada 1918 r. zo-
stał wydany dekret naczelnego dowódcy józefa piłsudskiego (dalej: dekret z dnia 
14 listopada 1918 r.), w którym to zwrócona jest uwaga, że tylko sejm ustawo-
dawczy jest właściwy do przeprowadzenia ,,głębokich reform społecznych”. jedno-
cześnie piłsudski poinformował, że złożył na ręce prezydenta ministrów wniosek 
o utworzenie ,,najwyższej władzy reprezentacyjnej republiki polskiej”33.

w związku z dekretem z dnia 14 listopada 1918 r. w dniu 22 listopada 1918 r. 
wydany został dekret naczelnika państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej 
republiki polskiej (dalej: dekret z dnia 22 listopada 1918 r.), który miał obowią-
zywać do chwili zwołania sejmu ustawodawczego. zgodnie z art. 1 tego dekretu 
józef piłsudski objął jako tymczasowy naczelnik państwa polskiego ,,najwyższą 
władzę republiki polskiej” oraz zobowiązał się do jej sprawowania do momentu 
zwołania sejmu ustawodawczego34. 

w dniu 28 listopada 1918 r. na wniosek rady ministrów został wydany przez 
tymczasowego naczelnika państwa polskiego józefa piłsudskiego dekret o  or-
dynacji wyborczej do sejmu ustawodawczego35. w związku z  tym tego samego 
dnia wydano dekret o wyborach do sejmu ustawodawczego, który to zarządzał 
na dzień 26 stycznia 1919 r. wybory do sejmu ustawodawczego. wybory te zosta-
ły przeprowadzone na ziemiach wchodzących w skład byłego zaboru rosyjskiego 
i austriackiego36.
31 orędzie rady regencyjnej z dnia 11 listopada 1918 r. w przedmiocie przekazania naczelne-
go dowództwa wojsk polskich brygadjerowi józefowi piłsudskiemu, dziennik praw państwa 
polskiego [dalej: dz.pr.p.p.] z 1918 r., nr 17, poz. 38.
32 orędzie rady regencyjnej w  przedmiocie rozwiązania rady regencyjnej i  przekazania 
najwyższej władzy państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich józefowi piłsudskiemu, 
dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 17, poz. 39. 
33 dekret naczelnego dowódcy józefa piłsudskiego z dnia 14 listopada, dz.pr.p.p. z 1918  r., 
nr 17, poz. 40.
34 dekret naczelnika państwa z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej 
republiki polskiej, dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 17, poz. 41.
35 dekret naczelnika państwa z  dnia 28 listopada 1918  r. o  ordynacji wyborczej do sejmu 
ustawodawczego,  dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 18, poz. 46.
36 dekret naczelnika państwa z dnia 28 listopada 1918 r., o wyborach do sejmu ustawodaw-
czego, dz.pr.p.p. z 1918 r., nr 18, poz. 47. 
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podczas obrad sejmu ustawodawczego została przyjęta uchwała sejmu z dnia 
20 lutego 1919  r. o  powierzeniu józefowi piłsudskiemu dalszego sprawowania 
urzędu naczelnika państwa, niekiedy nazywana ,,konstytucją lutową” lub ,,małą 
konstytucją 1919” (dalej: uchwała sejmowa). zgodnie z art. 1 uchwały sejmowej 
sejm ustawodawczy przyjął oświadczenie józefa piłsudskiego, który to złożył na 
ręce sejmu urząd naczelnika państwa, i „wyrażał mu podziękowanie za pełne tru-
dów sprawowanie urzędu w służbie dla ojczyzny” (jako tymczasowy naczelnik 
państwa polskiego). 

jednakże kluczowa jest analiza przepisów art. 2 pkt 2 uchwały sejmowej. na-
czelnik państwa był najwyższym wykonawcą uchwał sejmu w sprawach cywilnych 
i wojskowych37. oznacza to, że naczelnik państwa nie mógł w żaden sposób wyra-
zić sprzeciwu wobec aktów prawnych uchwalonych przez sejm, np. w formie weta. 
tak więc prawo stanowione przez sejm miało pierwszeństwo nad aktami wyda-
wanymi przez naczelnika państwa, co oznaczało całkowite podporządkowanie 
się naczelnika państwa decyzjom sejmu ustawodawczego – zarówno w sprawach 
cywilnych, jak i wojskowych38.

następnie sejm ustawodawczy uchwalił przepisy ustawy z  dnia 2 sierpnia 
1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w wojsku polskiem 
(dalej: ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r.). zgodnie z art. 14 tej ustawy skład ogólnej 
komisji weryfikacyjnej ustalił naczelny wódz na wniosek ministra spraw woj-
skowych po uzgodnieniu z szefem sztabu generalnego. warto jednak podkreślić, 
że brak jest informacji w  tej ustawie przewidującej możliwość weryfikacji przez 
ogólną komisję kodyfikacyjną na stopień wojskowy marszałka polski. najwyższy 
wymieniony w  tej ustawie stopień wojskowy to generał broni (trzygwiazdkowy 
generał).

należy zwrócić uwagę na przepisy art. 11 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r., któ-
ry to dopuszczał (,,za wybitne zdolności organizacyjne lub wysokie wartości bo-
jowe”) wobec oficerów służących w wojsku polskim od dnia 1 listopada 1918 r. 
lub służących w armii polskiej formowanej we francji od dnia 1 lipca 1918 r. do 
dnia 1 czerwca 1919 r. awans o jeden stopień wyżej niż wynika to z ustawy z dnia 
2 sierpnia 1919 r. dodatkowo wniosek taki musiałby być umotywowany. dotyczy-
ło to sytuacji, w której awans następował na podstawie wymienionych w ustawie 

37 uchwała sejmu ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu józefowi piłsud-
skiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa, dz.pr.p.p. z 1919 r., nr 19, poz. 226.
38 warto podkreślić, że de iure najwyższą władzę w sprawach wojskowych posiadał sejm, acz-
kolwiek praktyka wyglądała inaczej: józef piłsudski zapewnił sobie w tych kwestiach swobodę 
działania. zob. k. nowak, Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami 
zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym, wydawnictwo uniwer-
sytetu rzeszowskiego, rzeszów 2016, s. 20. 
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z dnia 2 sierpnia 1919 r. stopni wojskowych. tak więc zgodnie z prawem istniała 
możliwość awansu ze stopnia generała porucznika na stopień generała broni, a nie 
ze stopnia generała broni na niewymieniony w ustawie z dnia 2 sierpnia 1919 r. 
stopień marszałka polski lub pierwszego marszałka polski39.

warto w  tym miejscu przytoczyć treść rozkazu ministra spraw wojskowych 
l. 1088. z dnia 19 marca 1920 r. (dalej: rozkaz l. 1088) oraz dekretu naczelnego 
wodza l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r. (dalej: dekret l. 2093).

treść rozkazu l. 1088:

Ogólna Komisja Weryfikacyjna powołana do życia Dekretem Naczelnego Wodza 
z dnia 18 lutego 1920 r. w myśl Ustawy Sejmowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu 
starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskiem uchwaliła w dniu 26 lute-
go 1920 r. na pierwszym konstytuującym się posiedzeniu jednogłośnie przez powstanie, 
w dowód czci i hołdu dla Wodza Naczelnego zwrócić się do niego z prośbą o przyjęcie 
Najwyższej Godności Wojskowej, – stopnia Pierwszego Marszałka Polski. 

Wódz Naczelny stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjął.

Minister Spraw Wojskowych 
(–) J. Leśniewski

generał-porucznik
Za zgodność:

P. O. Szefa Oddziału V.
(–) Platowski
Major p. d. Szt. Gener.40

treść dekretu l. 2093:

Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuje i zatwierdzam.
Naczelny Wódz

(–) Piłsudski
Pierwszy Marszałek Polski

Minister Spraw Wojskowych 
(–) J. Leśniewski
generał-porucznik41.

podsumowując: oficerowie mianowani przez naczelnego wodza józefa piłsud-
skiego, uchwalili stanowisko, aby zwrócić się do naczelnego wodza józefa piłsud-
39 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem, dz.pr.p.p. z 1919 r., nr 65, poz. 399.
40 rozkaz l. 1088 z dnia 19 marca 1920 r., dziennik personalny ministerstwa spraw wojsko-
wych, nr 12 z dnia 3 kwietnia 1920 r. 
41 dekret l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r.…
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skiego, aby ten mianował na stopień pierwszego marszałka polski naczelnego wo-
dza józefa piłsudskiego. w związku z tym naczelny wódz józef piłsudski przyjął 
i zatwierdził stanowisko ogólnej komisji weryfikacyjnej powołanej przez naczel-
nego wodza józefa piłsudskiego, aby zatwierdzić naczelnemu wodzowi józefowi 
piłsudskiemu stopień pierwszego marszałka polski. 

zastanawiające jest to, że ogólna komisja weryfikacyjna stała się w tej sprawie 
organem inicjującym, choć – jak sama nazwa wskazuje – była ona organem wery-
fikującym, czyli działającym na wniosek, tym bardziej że przepisy ustawy z dnia 2 
sierpnia 1919 r. nie nadawały tejże komisji kompetencji inicjujących42. dodatkowo 
dekret l. 2093 uwierzytelnił minister spraw wojskowych43. zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. nie wymagano kontrasygnaty tego ministra w tej 
sprawie44. jeśli natomiast nominacja potrzebowałaby kontrasygnaty na podstawie 
przepisów uchwały sejmowej, to dekret l. 2093 musiałby józef piłsudski wydać 
nie jako naczelny wódz, ale jako naczelnik państwa45. 

w tym miejscu należy zadać pytanie, czy stanowisko ogólnej komisji weryfi-
kacyjnej było zgodne z prawem, a jeśli nie – to co powinna zrobić komisja, aby ta 
kwestia była przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa.

po pierwsze faktem jest to, że ogólna komisja weryfikacyjna wnioskowa-
ła o nadanie stopnia wojskowego nieuregulowanego w przepisach ustawy z dnia 
2 sierpnia 1919 r.46. po drugie w dzienniku personalnym ministerstwa spraw woj-
skowych nr 12 z 3 kwietnia 1920 r. brak jest pisemnego stanowiska wydanego przez 
ogólną komisję weryfikacyjną, tak więc trudno ocenić podstawę prawną, jaką 
kierowała się komisja47.  jakie kroki prawne powinna poczynić, aby zalegalizować 
decyzję o przyznaniu stopnia pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu?

ogólna komisja weryfikacyjna mogła rozwiązać ten problem na dwa sposoby:
1) zwrócić się do sejmu ustawodawczego, aby ten zmienił ustawę z dnia 2 sierp-

nia 1919 r. oraz znowelizował przepisy tak, aby najwyższym możliwym stop-
niem wojskowym przyznawanym na podstawie tej ustawy był stopień marszał-
ka polski.

42 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
43 dekret l. 2093 z dnia 19 marca 1920 r.…
44 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
45 uchwała sejmu ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu józefowi piłsud-
skiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa…
46 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
47 dziennik personalny ministerstwa spraw wojskowych, nr 12 z dnia 3 kwietnia 1920 r.
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2) zwrócić się do sejmu ustawodawczego, aby ten uchwalił ustawę nadającą god-
ność pierwszego marszałka polski lub marszałka polski józefowi piłsudskiemu.
oba te rozwiązania byłyby zgodne z prawem. na podstawie uchwały sejmowej 

,,wola sejmu ustawodawczego”, bez względu na nazwę aktu prawnego wydanego 
przez ten organ, była najwyższym źródłem prawa w  ówczesnej polsce48. jedyną 
drogą legalizacji stopnia wojskowego pierwszego marszałka polski nadanego józe-
fowi piłsudskiemu byłyby więc prace we współudziale z sejmem ustawodawczym. 
każda forma nadania stopnia pierwszego marszałka polski bez udziału sejmu 
ustawodawczego była działaniem nielegalnym.

aktem normatywnym, w którym wymieniono stopień marszałka polski, była 
ustawa z dnia 23 marca 1922 r. zgodnie z art. 9 korpus generalski stanowili gene-
rał brygady, generał dywizji, generał broni i marszałek polski. ustawa ta zgodnie 
z art. 122 uchylała wszystkie akty normatywne z nią sprzeczne49, czyli także ustawę 
z dnia 2 sierpnia 1919 r.50. warto jednak zwrócić uwagę, że co prawda nowe prze-
pisy uchylały przepisy poprzedniej ustawy, lecz nie uchylały decyzji wydanej na 
podstawie przepisów obowiązujących w 1920 r. oznacza to, że wprowadzenie no-
wego aktu prawnego, tj. ustawy z dnia 23 marca 1922 r., nie ,,legalizowało” stopnia 
pierwszego marszałka polski przyznanego józefowi piłsudskiemu. 

zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. awansowanie mogło nastąpić 
o  jeden stopień. tak więc nie istniała możliwość, aby józef piłsudski mógł być 
awansowany na stopień pierwszego marszałka polski ze stopnia, którego nie prze-
widywała ustawa z dnia 23 marca 1922 r., tj. stopnia brygadiera51. 

warto także zaznaczyć, że pojawiający się w literaturze pogląd, jakoby uchwa-
lenie przez sejm ,,normy płacy dla marszałka” miało legalizować nadanie stopnia 
pierwszego marszałka polski józefowi piłsudskiemu, jest błędny52. to, że uchwa-
lono przepisy w zakresie uposażenia wojskowych i że pojawia się w nich stopień 
marszałka polski (a nie pierwszego marszałka polski) z wynagrodzeniem na po-

48 uchwała sejmu ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu józefowi piłsud-
skiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa…
49 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
50 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
51 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
52 tadeusz ciświcki jest autorem dość karkołomnej tezy, że co prawda józef piłsudski otrzymał 
stopień pierwszego marszałka polski niezgodnie z prawem, ale nadanie to legalizowała ustawa 
wprowadzająca płace oficerskie. zob. t. ciświcki, O Naczelniku Państwa i Prezydencie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Studjum prawno-polityczne, fiszer i majewski, poznań 1922, s. 36–40
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ziomie płacy podstawowej wynoszącej 5000 marek, nie oznacza legalizacji stopnia 
wojskowego józefa piłsudskiego. oznacza to wypłatę pensji w wysokości 5000 ma-
rek każdemu, kto posiada stopień marszałka polski (a nie pierwszego marszałka 
polski), nie decyduje natomiast o tym, czy nadanie stopnia było zgodne czy nie-
zgodne z ówczesnym prawem53.

podsumowując: józef piłsudski otrzymał stopień pierwszego marszałka polski 
z naruszeniem przepisów, gdyż został awansowany na stopień wojskowy niewy-
stępujący w ustawie z dnia 2 sierpnia 1919 r., na wniosek organu nieposiadającego 
kompetencji inicjujących54. oznacza to, że w świetle przepisów prawa józef piłsud-
ski posiada stopień brygadiera.

5

drugim żołnierzem, który otrzymał stopień marszałka polski, był ferdinand 
foch. w  piątek 13 kwietnia 1923  r. prezydent rp  stanisław wojciechowski, na 
wniosek ministra spraw wojskowych generała dywizji kazimierza sosnkowskie-
go  i  uchwały rady ministrów, nadał ferdinandowi fochowi stopień wojskowy 
marszałka polski55.

zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. stopień marszałka 
polski nadawany był przez prezydenta rp za ,,wyjątkowe zasługi w obronie ojczy-
zny”. zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. oficerami wojska polskiego 
mogli być także cudzoziemcy, lecz tylko za zgodą prezydenta rp i tylko pełnią-
cy służbę kontraktowo. oznaczało to, że cudzoziemiec najpierw musiał otrzymać 
zgodę wydaną przez prezydenta rp, a następnie otrzymywał stopień oficerski wy-
łącznie na czas pełnienia służby kontraktowej.

przepisy ustawy z dnia 23 marca 1922 r. nie przewidywały nadania stopnia ofi-
cerskiego cudzoziemcowi ,,za zasługi”. tak więc ferdinand foch nie mógł otrzy-
mać stopnia marszałka polski nawet w sytuacji, w której pełniłby służbę kontrak-
tową w wojsku polskim. a takiej służby nie pełnił.

53 w treści ustawy brak jest informacji, że płaca marszałka polski przypisana jest wyłącznie 
józefowi piłsudskiemu. ustawa tymczasowa z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób 
wojskowych. dz.u. z 1920 r., nr 106, poz. 699.
54 ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w woj-
sku polskiem…
55 dział nieurzędowy. z prezydjum rady ministrów, monitor polski [dalej: m.p.], nr 85 z dnia 
14 kwietnia 1923 r., s. 2.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wojciechowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sosnkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sosnkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski
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ani przepisy ustawy z dnia 23 marca 1922 r.56, ani przepisy konstytucji marco-
wej57 nie wymagały kontrasygnaty takiego wniosku ze strony rady ministrów czy 
ministra spraw wojskowych.

dodatkowo art. 28 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. dopuszczał awansowanie 
oficera zarówno w czasie wojny, jak i pokoju o jeden stopień. tak więc nie można 
było w świetle prawa nadać stopnia marszałka polski osobie, która posiadała sto-
pień niższy niż generał broni, nie wspominając o nadaniu tegoż stopnia osobie, 
która nie służyła wcześniej w wojsku polskim.

podsumowując: ferdinand foch otrzymał stopień marszałka polski z narusze-
niem przepisów prawa w części dotyczącej nadania cudzoziemcowi honorowego 
stopnia marszałka polski za zasługi bez pełnienia służby wojskowej na kontrakcie, 
który nie posiadał wcześniej stopnia generała broni58. oznacza to, że ferdinand 
foch nie jest w świetle prawa marszałkiem polski.

6

trzecim żołnierzem, który otrzymał stopień marszałka polski, był edward 
Śmigły-rydz. w dniu 10 listopada 1936 r. otrzymał on awans ze stopnia generała 
dywizji do generała broni59 i tego samego dnia został awansowany ze stopnia gene-
rała broni do stopnia marszałka polski60.

oprócz uzyskania stopnia marszałka polski, edward Śmigły-rydz został tego 
samego dnia odznaczony także orderem orła Białego61. zgodnie z art. 14 zdanie 2 
konstytucji kwietniowej nominacja ta nie wymagała kontrasygnaty jakiegokolwiek 
urzędnika62.
56 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
57 ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – konstytucja rzeczypospolitej polskiej…
58 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
59 w monitorze polskim pojawia się następująca notatka: ,,w dniu 9 listopada [1936 r. – przyp. 
a.B.] generalny inspektor sił zbrojnych gen. dyw. [generał dywizji – przyp. a.B.] Śmigły-
-rydz przyjął delegację w składzie […]”. wynika z niej, że w dniu 9 listopada 1936 r. edward 
Śmigły-rydz, pełniący wówczas urząd generalnego inspektora sił zbrojnych, posiadał rangę 
generała dywizji. w związku z  tym awans na stopień generała broni musiał nastąpić w dniu 
10 listopada 1936 r. z general. insp. sił zbrojnych, m.p., nr 262 z dnia 10 listopada 1936 r., s. 3. 
60 w zarządzeniu prezydenta rp z dnia 10 listopada 1936 r. widnieje adnotacja, że nominację 
na stopień marszałka polski otrzymał generał broni edward Śmigły-rydz. zarządzenie prezy-
denta rp z dnia 10 listopada 1936 r., m.p., nr 262 z dnia 10 listopada 1936 r., s. 1. 
61 zarządzenie prezydenta rp z dnia 10 listopada 1936 r., dziennik personalny ministerstwa 
spraw wojskowych, nr 3 z dnia 11 listopada 1936 r.
62 ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.…
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nominacja edwarda Śmigłego-rydza nastąpiła zgodnie z obowiązującym pra-
wem. zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. awans mógł nastąpić tylko 
o jeden stopień. tak więc najpierw awansowano Śmigłego-rydza ze stopnia gene-
rała dywizji na stopień generała broni. zgodnie z art. 38 ustawy awans do stopnia 
generała broni ze stopnia generała dywizji mógł nastąpić po okresie co najmniej 
3 lat służby. ten warunek został spełniony63. natomiast awans ze stopnia generała 
broni na stopień marszałka polski mógł nastąpić tego samego dnia, gdyż ustawa 
z dnia 23 marca 1922 r. nie przewidywała okresu służby w wojsku polskim, jakim 
musiał się legitymować generał broni, by móc być awansowany na stopień mar-
szałka polski64.

w związku z tym należy uznać, że nominacja edwarda Śmigłego-rydza na sto-
pień marszałka polski odbyła się zgodnie z ówczesnymi przepisami prawa.

7

czwartą osobą, która uzyskała stopień marszałka polski, był michał Żymierski 
lub michał rola-Żymierski. w ,,akcie nominacyjnym” widnieje tylko ,,michał Ży-
mierski”, w związku z tym na potrzeby artykułu ta forma będzie używana.

michał Żymierski w czasie i wojny światowej służył w legionach jako oficer, 
a następnie w ii rp otrzymał stopień generała brygady65. stopień generalski otrzy-
mał w wieku zaledwie 34 lat66. 

w dniu 29 kwietnia 1926 r. zostało wszczęto śledztwo wstępne przeciwko ge-
nerałowi brygady włodzimierzowi zagórskiemu, generałowi brygady michałowi 
Żymierskiemu oraz pułkownikowi janowi Borejszy o szereg nieprawidłowości do-
tyczących zakupu masek gazowych dla wojska polskiego. akt oskarżenia został 
rozszerzony w dniu 21 maja 1926 r. (czyli po zamachu majowym) m.in. o brak 
właściwego nadzoru w  sprawie zakupu masek firmy ,,protekta”67. warto w  tym  
 

63 autorowi nie udało znaleźć się awansu edwarda Śmigłego-rydza na stopień dwugwiazd-
kowego generała. jednak w 1922 r., kiedy to Śmigły-rydz  otrzymał order odrodzenia polski 
iii klasy, widniał jako dwugwiazdkowy generał, tj. jako generał porucznik. dziennik personal-
ny ministerstwa spraw wojskowych, nr 3 z dnia 18 lutego 1922 r., s. 119.
64 ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów wojsk 
polskich…
65 j. poksiński, Sprawa karna Michała Żymierskiego. Część II: Rozprawa główna, ,,palestra” 
2000, nr 5–6, s. 102. 
66 rocznik oficerski 1928, s. 12.
67 j. poksiński, Sprawa karna Michała Żymierskiego. Część I: Aresztowanie i śledztwo, ,,palestra” 
2000, nr 4, s. 183–184. 
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miejscu zaznaczyć, że michał Żymierski w  trakcie zamachu majowego opowie-
dział się po stronie legalnego rządu68.

w związku z tym śledztwem, wyrokiem wojskowego sądu okręgowego nr 1 
w warszawie z dnia 6 września 1927 r. Żymierski został skazany na 5 lat więzienia 
z degradacją, za następujące przestępstwa:
1) zbrodnię nadużycia zaufania regulowaną w art. 143 wojskowego kodeksu kar-

nego z 1872 r. (dalej: wkk) oraz art. 578 cz. i i ii kodeksu karnego z 1903 r. 
(dalej: kk);

2) występek w służbie państwowej regulowany w art. 143 wkk i art. 639 cz. i i ii 
kk;

3) występek w służbie państwowej regulowany w art. 145 wkk i art. 656 cz. iii 
kk
uwolniony natomiast został od zarzutu sprzedajności urzędniczej z  art. 140 

wkk.
na poczet orzeczonej kary zaliczony został okres od dnia aresztowania, tj. od 

28 maja 1926 r. treść wyroku: „zasądza się oskarżonego gen. bryg. michała Ży-
mierskiego po myśli art. 578 cz. ii, sankcja 2 k.k. z 1903 r. przy zastosowaniu art. 
19 r(ozporządzenia) r(ady) m(inistrów) z dnia 10 maja 1920 r. dz.u.r.p. nr 59, 
poz. 369 na karę ciężkiego więzienia przez 5 lat (pięć lat) ze skutkami prawnymi 
przewidzianymi w art. 28 i 30 k.k. 1903 r.”. orzeczono także „wydalenie oskarżone-
go generała brygady michała Żymierskiego z wojska”69.

wyrok wojskowego sądu okręgowego nr 1 został podtrzymany uchwałą naj-
wyższego sądu wojskowego r.569/28 z 26 stycznia 1929 r. straty, które poniósł 
skarb państwa na skutek przestępczej działalności ówczesnego generała brygady 
michała Żymierskiego, miały wynieść prawie 800 000 ówczesnych złotych70.

oznacza to, że w świetle prawa michał Żymierski nie był już generałem bryga-
dy, a osobą cywilną71.

68 g. kulka, Sprawa sądowo-honorowa gen. Michała Żymierskiego w latach 1925–1929, „prze-
gląd historyczno-wojskowy” 2014, nr 4, s. 192.
69 j. poksiński, Sprawa karna Michała Żymierskiego. Część III: Wyrok Wojskowego Sądu Okrę-
gowego w Warszawie, ,,palestra” 2000, nr 7–8, s. 122.
70 Ibidem.
71 wynikało to z przepisów art. 28 kk, który nie przewidywał degradacji do stopnia szeregowca, 
lecz utratę rangi wojskowej. dodatkowo konsekwencją zapisaną w art. 28 kk było zastosowanie 
art. 30 pkt 3 kk, dotyczącego niemożności służby w armii lądowej. w. makowski, Kodeks Kar-
ny obowiązujący tymczasowo w  Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego 
z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw zmieniających i uzupełniających postanowienia kar-
ne kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austrjackiej 
obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzplitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższe-
go, t. i: Część ogólna, instytut wydawniczy „Bibljoteka polska”, warszawa 1921, s. 107, 109–110.
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michał Żymierski został ,,mianowany” na stopień marszałka polski przez kra-
jową radę narodową (dalej: krn) w dniu 3 maja 1945 r. 

marszałek polski michał Żymierski
dzień 3 maja 1945 r. zapisał się raz na zawsze w historii wojska polskiego. w tym dniu 
najwyższy organ rzeczypospolitej – krajowa rada narodowa – mianowała naczelnego 
dowódcę wojska polskiego, generała Broni michała Żymierskiego, marszałkiem pol-
ski – w uznaniu wyjątkowych zasług w walce o wyzwolenie demokratycznej rzeczypo-
spolitej polskiej i w rozgromieniu odwiecznego wroga germańskiego […]72.

choć jest to dokument wydany przez główny zarząd polityczno-wychowaw-
czy ludowego wojska polskiego, nie wskazuje jakiegokolwiek aktu prawnego, na 
podstawie którego michał Żymierski miał otrzymać stopień wojskowy marszałka 
polski (podana jest tylko informacja, że uczyniła to krn). oprócz tego w piśmie 
tym podkreślono niektóre ,,wybitne czyny” michała Żymierskiego, które nie miały 
pokrycia w rzeczywistości.

należy odpowiedzieć na pytanie, czy krn miała kompetencje prawne, aby 
awansować michała Żymierskiego na stopień wojskowy marszałka polski.

nominacja krn nie miała wiążącej mocy prawnej, gdyż nie została zaakcep-
towana przez rząd rzeczypospolitej polskiej na uchodźstwie (dalej: rząd londyń-
ski), który to w dniu 3 maja 1945 r. posiadał podmiotowość prawną w rozumieniu 
prawa międzynarodowego. utrata tej podmiotowości nastąpiła z  dniem 5 lipca 
1945 r., kiedy to wielka Brytania i usa wycofały swoje poparcie dla rządu lon-
dyńskiego73. co więcej, rząd londyński nie mógł (tak jak to uczyniła krn) uznać 
wyroku wojskowego sądu okręgowego nr 1 w warszawie podtrzymanego przez 
najwyższy sąd wojskowy za niewywołujący żadnych skutków prawnych, gdyż 
mogłoby to rodzić dalekosiężne konsekwencje nieuznawania wyroków wydanych 
przez sądownictwo wojskowe w czasach ii rp. skoro rząd londyński nie uznałby 
wyroków sądów wojskowych w jednej sprawie, to musiałby to uczynić we wszyst-
kich sprawach wojskowych i cywilnych. 

krn nie uznawała wyroków wydanych przez sądy wojskowe oraz najwyższy 
sąd wojskowy w dwudziestoleciu międzywojennym.

oprócz tego w momencie ,,nominacji” Żymierskiego na stopień marszałka pol-
ski organem kompetentnym był prezydent rp, a nie krn, gdyż podstawa prawna 

72 pismo z dnia 4 maja 1945 r. wydane przez wojsko polskie główny zarząd polityczno-wy-
chowawczy. 
73 p. gotowiecki, Restitutio ad integrum – prawno-polityczna doktryna ośrodka legalistycznego 
emigracji politycznej na Zachodzie (1945–1990), ,,miscellanea historico-iuridica” 2016, t. 15, 
z. 1, s. 206–207.
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wynikała z art. 11 par. 2 obowiązującego wtedy dekretu prezydenta rp z dnia 12 
marca 1937 r.74.

podsumowując: de iure michał Żymierski nie był nawet żołnierzem posiada-
jącym stopień szeregowca, gdyż został wydalony z  wojska wyrokiem sądu woj-
skowego w okresie ii rp, a wyroku tego nigdy nie uchylono. co więcej, otrzymał 
,,nominację” na marszałka polski bez konsultacji z ówczesnym jedynym legalnym 
ośrodkiem władzy, jakim był rząd londyński75. po trzecie ,,nominacja” została do-
konana przez organ nieuprawniony, jakim była krn, a nie przez prezydenta rp.

8

piątym żołnierzem, który uzyskał stopień marszałka polski, był konstanty ro-
kossowski. został on mianowany marszałkiem polski przez prezydenta rp Bo-
lesława Bieruta na wniosek ministra obrony narodowej michała Żymierskiego 
pismem z dnia 5 listopada 1949 r. (dalej: pismo z dnia 5 listopada 1949 r.)76.

zgodnie z art. 14 dekretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. do mianowania na stopień 
wyższy konieczne było posiadanie stopnia niższego (np. awansowany generał dy-
wizji musiał posiadać stopień generała brygady), jednakże przepis ten nie dotyczył 
awansu na stopień marszałka polski77.

warto zaznaczyć, że na w  piśmie z  dnia 5 listopada 1949  r. widnieje podpis 
zarówno prezydenta rp Bolesława Bieruta, jak i ówczesnego ministra obrony na-
rodowej michała Żymierskiego78. 

jednakże nie oznacza to, że nominacja konstantego rokossowskiego na sto-
pień marszałka polski była zgodna z ówczesnym prawem. zgodnie z art. 5 dekre-
tu z dnia 3 kwietnia 1948 r. oficerowie tworzą korpus oficerski wojska polskie-
go. warto jednak zaznaczyć, że pierwszym stopniem oficerskim zgodnie z art. 9 
ust. 1 tego dekretu był chorąży, a w marynarce wojennej rp – chorąży marynarki. 
zgodnie z art. 12 ust. 2 tego dekretu na stopień marszałka polski prezydent rp 
może mianować oficerów. oficerów w znaczeniu oficerów wojska polskiego, a nie 
oficerów związku socjalistycznych republik radzieckich.

74 dekret prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów…
75 Brak jest informacji o konsultacji tej nominacji z rządem londyńskim. pismo z dnia 4 maja 
1945 r. wydane przez wojsko polskie główny zarząd polityczno-wychowawczy.
76 pismo z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie nadania obywatelowi konstantemu rokossow-
skiemu stopnia marszałka polski. 
77 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
78 pismo z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie nadania obywatelowi konstantemu rokossow-
skiemu stopnia marszałka polski.
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zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 w zw. z art. 12 zd. 2 w zw. z art. 14 zd. 2 de-
kretu z dnia 3 kwietnia 1948 r. istniała prawna możliwość awansowania ze stop-
nia chorążego do stopnia marszałka polski. jednakże aby być awansowanym na 
stopień marszałka polski, konieczne było posiadanie stopnia oficerskiego (choćby 
chorążego) wojska polskiego79. 

w piśmie z dnia 5 listopada 1949 r. brak jest adnotacji, jaki stopień oficerski 
wojska polskiego posiadał w momencie nominacji konstanty rokossowski. poda-
no tylko: ,,mianuję obywatela marszałkiem polski”80.

podsumowując: nie ulega wątpliwości, że osobą niebędąca oficerem wojska 
polskiego (nawet marszałek zsrr) nie mogła uzyskać stopnia marszałka polski81. 
w związku z tym nominacja konstantego rokossowskiego na stopień marszałka 
polski była niezgodna z ówczesnymi przepisami prawa polskiego. oznacza to, że 
konstanty rokossowski nie jest w świetle prawa marszałkiem polski.

9

ostatnim żołnierzem awansowanym do stopnia marszałka polski był marian 
spychalski. otrzymał on od rady państwa nominację na stopień marszałka polski 
w dniu 7 października 1963 r.82. na podstawie konstytucji 1952 r. rada państwa nie 
potrzebowała do zatwierdzenia decyzji podpisu żadnego urzędnika83. aktem regu-
lującym nadanie stopnia marszałka polski była ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r.84. 
tak więc nominacja ta odbyła się zgodnie z ówczesnymi przepisami prawnymi.

10

należy stwierdzić, że przyznanie godności pierwszego marszałka polski jó-
zefowi piłsudskiemu oraz stopnia marszałka polski: ferdinandowi fochowi, mi-
chałowi Żymierskiemu oraz konstantemu rokossowskiemu nastąpiło z narusze-
niem ówczesnego prawa. oznacza to, że wyżej wymienieni nie są w świetle prawa  
 
79 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
80 pismo z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie nadania obywatelowi konstantemu rokossow-
skiemu stopnia marszałka polski.
81 dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o służbie wojskowej oficerów wojska polskiego…
82 n. kołomiejczyk, r. halaba, w. góra, Calendarium Polski Ludowej 1944–1963. Cz. 2: 1954–
1963, ,,przegląd historyczny” 1964, nr 3, s. 489.
83 konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej uchwalona przez sejm ustawodawczy 
w dniu 22 lipca 1952 r.…
84 ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych…
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pierwszym marszałkiem polski (piłsudski) oraz marszałkami polski (foch, Ży-
mierski, rokossowski).

w przypadku józefa piłsudskiego mamy do czynienia z czynnościami naru-
szającymi prawo. stopień ,,pierwszego marszałka polski” przyznano bez podsta-
wy prawnej. co prawda powoływano się na ustawę z dnia 2 sierpnia 1919 r., lecz 
zgodnie z ówczesnym prawem najwyższym stopniem wojskowym był generał bro-
ni. ogólna komisja weryfikacyjna przekroczyła swoje kompetencje, wnioskując 
o nominację bez podania uzasadnienia (trudno uznać zwrot ,,w dowód czci i hoł-
du” za uzasadnienie). co więcej, ogólna komisja weryfikacyjna stała się w tym 
konkretnym przypadku de iure organem inicjującym, choć tego typu uprawnienie 
nie zostało zawarte w przepisach ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r.

ferdinand foch otrzymał jako cudzoziemiec stopień marszałka polski, choć 
przepisy ustawy z  dnia 23 marca 1922  r. wymagały, aby cudzoziemiec odbywał 
kontraktową służbę w  wojsku polskim. foch nie posiadał też wymaganego do 
awansu stopnia generała broni.

w  przypadku michała Żymierskiego trzeba zwrócić uwagę, że krn uznała 
wyrok wojskowego sądu okręgowego nr 1 w warszawie, podtrzymany uchwałą 
najwyższego sądu wojskowego, za niewywołujący skutków prawnych. co więcej, 
w maju 1945 r. awans michała Żymierskiego musiałby się odbyć za zgodą rządu 
londyńskiego, a ten takiej zgody nie wyraził. nominacji nie dokonał prezydent rp, 
a krn, czyli organ nieuprawniony w świetle obowiązującego prawa.

nominacja konstantego rokossowskiego na stopień marszałka polski odbyła 
się z naruszeniem przepisów, gdyż stopień ten mógł otrzymać tylko oficer wojska 
polskiego. rokossowski nim nie był.

nominacje na stopień marszałka polski edwarda Śmigłego-rydza oraz maria-
na spychalskiego odbyły się bez naruszenia ówcześnie obowiązujących przepisów. 
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of the apparatus of executive power  

in the eighteenth-century  
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1. introduction; 2. concepts of reform of the executive power in poland in the age of enlightenment; 
3. reorganisation of the executive power apparatus in the second half of the eighteenth century; 
4. summary.

1

in the eighteenth century, and particularly in the second half, concepts began 
to emerge for the reconstruction of state administration, the basic structure of 
which remained rooted in estate monarchy and did not meet the needs of a mod-
ern state in the age of enlightenment, and at the same time differed fundamental-
ly from the solutions operating in the absolute monarchies neighbouring poland, 
where administration was based on the principles of centralism and bureaucracy. 
The former was connected with the obligation of a lower authority to submit to 
a higher one, and ultimately with the subordination of the entire power structure 
to the monarch. The principle of bureaucracy, on the other hand, was character-
ised by the professional nature of administration and the professionalism of its 
representatives, i.e., officials. gradually, other principles for the organisation of the 
apparatus of power took shape, such as departmentalism, hierarchical subordina-
tion, and collegiality2.

1 This text was previously published in polish: j. malec, Zasadnicze nurty w  poglądach na 
reorganizację aparatu władzy wykonawczej w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, [in:] Ustroje. 
Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Jackowi Czajowskiemu, eds. m. grzybowski, g. kuca, p. mikuli, wydawnictwo uni-
wersytetu jagiellońskiego, kraków 2013, pp. 173–179.
2 j. malec, d. malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, wydawnictwo uniwersy-
tetu jagiellońskiego, 2nd ed., kraków 2003, pp. 15 ff., 31 ff.
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at the same time, in the republic of nobles, all offices were filled for life, with 
no particular attention paid to the professionalism of candidates. There was also an 
extensive network of purely titular offices: cześnik (cupbearer), stolnik (pantlers), 
miecznik (sword-bearer), łowczy (master of the hunt) etc. The total lack of modern, 
bureaucratic forms of administration rather unfavourably set poland apart from 
western european countries. in the field, the nobility exercised its rule through re-
gional assemblies. These organs of noble self-government, due to the anachronis-
tic structure of local administration, were steadily gaining in importance. after the 
mid-seventeenth century, in connection with the weakening position of the sejm and 
the progressive decentralisation of executive power, the main scope of state authority 
began to be concentrated in these local assemblies. This led to the development of 
a peculiar form of “sejmik- governments”3.

This state of affairs made it essential undertake efforts to modernise and strength-
en the administration, and by extension the state itself, which especially at the turn of 
the eighteenth century was descending deeper and deeper into anarchy, in line with 
the word among the nobility that Polska nie rządem stoi [poland is ruled by the lack 
of government]. The doctrine of the apotheosis of the “golden liberty” of the nobility, 
with free election and the liberum veto as its basic pillars, became widespread at this 
time. it also assumed the need to achieve a balance inter maiestatem et libertatem, be-
tween the king seeking to strengthen his power at the nobility’s expense, and the no-
bility’s freedom, which was leading to anarchy. The institution guarding this balance 
was seen in the senate, which was increasingly becoming a symbol of oligarchic rule4. 

2

in the first half of the eighteenth century, with the ideas of the enlightenment 
penetrating into poland, the seeds of modern concepts proposing a  full reform 
of the system of the commonwealth began to emerge. among the leading her-
alds of state reform were stanisław dunin-karwicki, stanisław leszczyński – the 
author of Głos wolny wolność ubezpieczający [The free Voice ensuring free-
dom], józef andrzej załuski and stanisław konarski – the author of O skutecz-
nym rad sposobie [on effective counsels]. They perceived the danger stemming 
from the conviction held by the majority of the nobility at the time that a poland 
that was weak and posing no threat to its neighbours provided a guarantee of the 
future of the state and an unshakeable status quo. The political reality was quite  
3 j. malec, Ustrój polityczny, [in:] Encyklopedia historyczna świata, Vol. 5: Historia nowożytna, 
ed. by a. podraza, agencja publicystyczno-wydawnicza opres, kraków 2000, p. 125 ff.
4 s. grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, taiwpn universitas, kraków 
1998, p.152 ff.



155main currents in views on the reorganisation...

different. The decline in poland’s importance in the international arena, the per-
manent discontinuation of the sejm and sejmiki (regional assemblies), the lack 
of a strong central government, the local administration being taken over by the 
ineffective and anachronistic local government of the nobility, and the negligible 
numbers of the military – all this led to the final fall of the commonwealth. at the 
same time, the neighbourhood of strong absolutist states equipped with an effi-
cient, centralised power apparatus made this threat quite real, indeed5.

The programme of reforms contained in the works of the forerunners of the 
polish enlightenment covered a wide range of problems, postulating the reorgan-
isation and repair of the entire apparatus of state power, sometimes also touch-
ing upon social issues. at the same time, one can see more and more clearly the 
influence of cameralist and police thought, entering into poland from western 
europe, while of course retaining the proper proportions; after all these concepts 
were a product of the ideology of absolutism, which in poland was regarded as the 
greatest of evils. after all, the precept proclaimed by the nobility from the sixteenth 
century onwards to fight absolutum dominium had laid the foundation for the sys-
tem of the commonwealth and preserved it for more than two centuries.

analysing the works of political writers of the polish enlightenment, as well 
as reform proposals submitted at the time in the fora of the sejm, in deputations 
(i.e., legislative committees), and in pamphlets, one can see a multitude of ideas 
and their diversity, both in terms of the political provenance of the authors, as well 
as the sources from which they drew their knowledge. opinions opposing fun-
damental reforms of the administration intermingle here with those promoting 
its reconstruction, works drawing on the thought of german cameralists or the 
ideology of european liberalism, and works drawing on domestic political and 
legal achievements. any attempt at a comprehensive description of administrative 
thought arising in poland in the eighteenth century therefore makes it necessary to 
group and systematise these views. This is what this outline seeks to do.

The influence of european police science on polish eighteenth-century writing 
became apparent above all in those works whose subject matter is largely relat-
ed to cameralist doctrine. This applies above all to works written from the 1770s 
to the 1790s. particularly noticeable here are the influences of pure cameralism, 
whose adoption in poland was more rapid because, as an economic science, it did 
not contradict the ideology of the so-called “enlightened republics”. works written 
in the spirit of police science include the anonymous work Réflexions politiques 
sur l’administration intérieure de la Pologne [political reflections on the interior 

5 w. uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, vol. i: (966–1795), oficyna a wolters klu-
wer business, warszawa 2010, p. 389 ff.



156 jerzy malec

administration of poland], published in 1775, which clearly favours the model of 
a police state with a strong central authority6, or remigiusz Ładowski’s Krótkie ze-
branie trzech praw początkowych [Brief collection of Three primary laws], which 
is based on the cameralist concept of the police under enlightened absolutism, 
drawing on the systemic achievements of the habsburg monarchy7. an attempt 
to adapt this concept to the political conditions and social order of the polish re-
public of nobles – by giving it a republican form – is reflected in the works of józef 
wybicki8 and ferdynand nax9. The first, and prior to the third partition of poland 
the only work entirely devoted to police activity was Prawidła początkowe policji 
ogólnej w państwie10 [primary rules of the general police in the state], published 
in 1792. This was based almost entirely on the division adopted by delamare in 
Traité de la police [treatise on the police]11. 

most of the polish works of that time were not so strongly influenced by cam-
eralist literature, nevertheless some characteristic issues can be found in a consid-
erable number of authors. These at times isolated issues, specific to the study of the 
police, do not of course have to prove directly that the views of the policists were 
recycled, but they do testify to the development of an interest in these issues in 
polish eighteenth-century writing, so typical of european political literature of the 
enlightenment. The issues raised by polish political writing point to an awareness 
of the needs stemming from the level of development of both society and the mod-
ern state. They also indicate that polish administrative thought did not lag behind 
that of other european countries.

6 Réflexions politiques sur l’administration intérieure de la Pologne, d’après ses loix fondamen-
tales, ses constistutions différentes les moeurs de ses habitants, et les causes principales de ses 
troubles et sa décadence. Par le Citoyent Libre d’une Monarchie, amsterdam 1775.
7 [r. Ładowski], Krótkie zebranie trzech praw początkowych, to jest: prawa natury, politycznego 
i narodów z różnych autorów wyjęte, lwów 1780.
8 j. wybicki, Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego ex kanclerza Zamoyskiego prawa ukła-
dającego pisane, warszawa 1777–1778; idem, Myśli polityczne o  wolności cywilnej, poznań 
1775–1776; idem, Wykład sposobów do rzekospławności i  handlów wprowadzenia, warszawa 
1782.
9 f. nax, Uwagi nad uwagami, czyli obserwacje nad książką, która w roku 1785 wyszła pod 
tytułem Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w. kor., warszawa 1789; idem, 
Wykład początkowych prawideł ekonomiki politycznej, z przystosowaniem przepisów gospodar-
stwa narodowego do onego wydźwignienia i polepszenia, stosownie do aktualnego stanu, w któ-
rym rzeczy zostają, warszawa 1790.
10 Początkowe prawidła policji ogólnej w kraju, Vol. i, warszawa 1792.
11 n. delamare, Traité de la police ou l’on trouvera l’histoire de son établissement les fonctions et 
les prerogatives de ses magistrats, paris 1719–1722.
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models drawn from police science and leaving aside theoretical reflections on 
the role of the police in the service of absolute power, which were applied in pol-
ish political writing, most often referred to attempts at shaping the foundations 
of a  service administration in the country, aimed at satisfying important social 
needs. to a lesser extent, they can be seen in relation to specific proposals for the 
organisational structure of administration at particular levels, where elements of 
the native tradition clearly prevail. They are manifested, for example, in the princi-
ple of the election of officials, with tendencies still visible towards tenure for life, in 
the clear indication of the role of sejmiki in the administrative life of the country, 
and often also in the lack of delimitation of competences within the administra-
tion itself. This was in fact an attempt, characteristic of the poniatowski period, 
to combine traditionally polish administrative machinery with new needs, trends 
and postulates. 

finally, it is appropriate to also emphasise those elements in polish administra-
tive thought of the enlightenment period that testify to its considerable originality, 
and sometimes even novelty, in many of the solutions proposed.

first and foremost, the political writing of the time, in discussing the founda-
tions of the operation of the administration, stressed the primacy of laws passed 
by the sejm over executive action. in this respect, it differed fundamentally from 
the theories propounded in absolute monarchies, according to which the ruler, 
in making laws, was not bound by them, and as a result, the administrative bod-
ies, subordinate to the monarch, acted above all in the interests of the ruler, and 
not of individual citizens. The subordination of administrative actions to the law 
undoubtedly contributed to some authors (michał wielhorski12, stanisław si-
estrzencewicz13) advancing concepts similar to today’s institution of administra-
tive control. in polish political writing, one can also find the idea of contesting 
disputed administrative decisions before the courts, i.e., the prototype of the ad-
ministrative judiciary developed in subsequent centuries. 

in terms of local administration, a  number of solutions were proposed that 
differed substantially from those adopted in other european countries of the time.

12 m. wielhorski, O  przywróceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej 
ustaw, [n.p.] 1775, p. 151 ff.; french edition: m. wielhorski, Essai sur le Rétablissement de l’an-
cienne forme du Gouvernement de Pologne, suivant la Constitution Primitive de la République, 
a londres 1775.
13 s. siestrzencewicz, Ustawy na gubernie państwa całorossyjskiego, z ruskiego na polski język 
przełożone […], które za wzór mogłyby być użyte albo do reformy, albo przynajmniej do poprawy 
rządu naszego wewnętrznego, [in:] Serjarz projektów do prawa, innych różnych pism, uwag, myśli 
patriotycznych, żądań województw, ziem i powiatów, pomiędzy sejmem a sejmem od senatorów, 
posłów, gorliwych patriotów formowanych, Vol. i–ii (parts i–Xii), warszawa 1785, p. 579.
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antoni popławski entrusted all the problems associated with administrative ac-
tions at the local level to local bodies. what we have here, therefore, is a model of 
decentralised administration with a wide area of freedom of action. This differed 
significantly from the solutions adopted in states with an absolutist system14.

another anonymous local government project proposed the creation of a fund 
enabling local authorities to run their own economic activities, independent of 
central subsidies. The introduction of a system of self-financing of local adminis-
trative and economic activities was to lead to the activation of local authorities in 
finding and assembling necessary funds, and on the other hand it would relieve 
the already rather bare state treasury15. hugo kołłątaj, a leading example of polish 
enlightenment thought, proposed an interesting concept of local administration. 
while leaving all administrative supervision to the pre-existing sejmiki (which 
where the bodies of noble self-government), he built a structure of completely new 
offices based on the principle of individual officeholders and hierarchical subor-
dination, emphasising the coordinating role of the central administration. This 
concept represented another attempt at a compromise between new trends and the 
political tradition of the republic of nobles16.

3

to sum up, it should be stated that many problems in the field of internal ad-
ministration of the state which were introduced in europe at that time or which 
were the subject of theoretical considerations penetrated into the commonwealth. 
The ideas of the main promoters of eighteenth-century police science were not 
alien to polish authors, as evidenced by a number of convergences in the views 
they presented. at the same time, it should be stressed that there were significant 
differences in the understanding of the objectives which policing should serve in 
an absolutist state and what was expected from it in poland, far from the model of 
self-government. moreover, polish political writers proposed many original solu-
tions which resulted from their own reflections and needs. 

The influence of polish political writing on the reform of administration seems 
to have been indisputable. The structure of the central authorities clearly referred 
to the concepts propounded by the political thought of the time, undergoing con-
stant evolution towards modern forms of internal administration of the state. 
14 a. popławski, Zbiór niektórych materii politycznych, warszawa 1774, p. 268 ff.
15 archiwum główne akt dawnych [central archives of historical records], zbiór popielów 
[popiel family collection], 388, p. 85–88.
16 h. kołłątaj, Do Stanisława Małachowskiego referendarza koronnego. O przyszłym sejmie Ano-
nyma listów kilka, warszawa 1788, p. 325 ff.
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in 1764, two central, departmental administrative institutions were established: 
the Komisja Skarbowa [treasury commission] and the Komisja Wojskowa [mil-
itary commission], establishing identical commissions in the grand duchy of 
lithuania (following the principles of the union of lublin of 1569)17. Their organ-
isation was based on the principle of collegiality applied universally in europe at 
the time, particularly in the states under so-called enlightened absolutism, as well 
as accountability to the sejm18. Between 1765 and 1768, commissions of “boni or-
dinis” (good order) were set up to reverse the decline of cities and to improve their 
economies. The partition sejm of 1773–1775, recorded infamously in polish his-
tory, also contributed to the establishment of new administrative institutions. The 
Komisja Edukacji Narodowej [commission of national education], established in 
1773, concentrated the functions of the educational administration in its hands, 
bringing almost all schools under its control and introducing uniformity in their 
management throughout the country. curricula were standardised, and the main 
schools in kraków (hugo kołłątaj) and Vilnius (marcin poczobutt-odlanicki) 
were reformed. The second central administrative institution established two years 
later – the Rada Nieustająca [permanent council] – was to perform the functions 
of the central government, while limiting the king’s power to the greatest extent 
possible19. 

The initial reorganisation of the state system revealed the need for further re-
forms. These came in the period of the four-year sejm. The constitution adopted on 
3rd may 1791 – the second in the world, and the first in europe – which implemented 
the proposals of the proponents of state reform, created a modern structure of the 
public authorities. it was based on two fundamental principles, derived from the po-
litical thought of the enlightenment: the supremacy of the nation and the tripartite 
division of powers20. 

subject to significant change was the position of the monarch, mainly by the in-
troduction of the principle of hereditary succession to the throne and the abolition of 
free election, one of the main sources of anarchy in the state. although the king was 

17 Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus 
Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a  commitiis visliciae anno 1347 celebratis 
usque ad ultima regni comitia, ed. j. ohryzko, Vol. Vii: (1764–1768), petersburg 1859–1860, 
pp. 27–34 and 666–669; ibidem, pp. 50–53 and 675–677.
18 cf. h. izdebski, Kolegialność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa nowożytne-
go, wydawnictwa uniwersytetu warszawskiego, warszawa 1975.
19 j. malec, Polska myśl administracyjna XVIII wieku, krakowskie towarzystwo edukacyjne 
sp. z o.o. – oficyna wydawnicza afm, kraków 2008, p. 157 ff.
20 cf. B. leśnodorski, Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium historyczno-prawne, 
wydawnictwo zakładu narodowego im. ossolińskich, wrocław 1951.
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placed at the head of the executive, he was required to have all his public acts counter-
signed by the appropriate ministers. These ministers bore the political responsibility 
for these before the sejm. They were also constitutionally answerable to the court of 
the sejm for violations of the law.

a hierarchical structure of executive authorities was then established, with the 
king, the Straż Praw (guardians of the laws) fulfilling the function of government, 
government commissions constituting the central departmental institutions (of 
the army, treasury, police and education), and commissions of order charged with 
carrying out the functions of local government. all these collegiate bodies were es-
tablished by way of legislation by the respective sejm constitutions. Their activities 
and structure were thus clearly defined by law. They could only function within the 
framework of, and on the basis of, sejm statutes21.

similarly, the competences of the administrative bodies created did not differ 
in principle from those outlined by the political thought of the day, enriched with 
some elements of western european police science. it should also be stressed that 
laws enacted in poland during the reign of stanisław august poniatowski unequiv-
ocally emphasised the subordination of administrative bodies to the law. not only 
did the administrative apparatus have a clearly delimited sphere of activity, which it 
could not exceed, but also citizens, exercising their rights, could demand that they 
be respected or fulfilled by the administrative authorities.

on the other hand, many issues raised by the publicists were not – or only to 
a small extent – taken into account in practice. These included the proposal for 
a codification of police law, the lack of a consistent separation between the legisla-
tive and executive powers, as well as the lack of a fuller realisation in the solutions 
adopted of the postulate of administrative control or administrative judiciary. The 
inconsistency of the reforms in relation to the proposals is most evident in regard 
to local administration. 

4

in analysing the views of political writers of the time, i once wrote: “The ques-
tion therefore arises as to why the multitude of projects and postulates concerning 
the reform of the administration was not realised more fully; after all, the reforms 
that were able to be made were insufficient for the needs of our state at the end of 
the eighteenth century, not to mention that it was far from the contemporary mod-
els of other european states, especially prussia and austria. The reasons for this are 

21 j. starościak, O  administracji polskiej w  XVIII wieku, państwo i  prawo, Vol. Vii, 1952, 
no. 5–6, pp. 717–732.
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varied. certainly, the commonwealth, plagued by long-lasting anarchy of the pe-
riod of magnate oligarchy, was not yet ripe for deep and comprehensive adminis-
trative reforms, and at the same time the power of tradition was such that attempts 
were made to improve first and foremost what was considered most urgent, with-
out disturbing the fundamental systemic model of the state. There was likely also 
an awareness of how expensive such a reform would have to be, which – given the 
state of the state treasury at that time – was an important argument against more 
far-reaching reforms. also, the need for changes in the structure of the supreme 
bodies of the state, especially the sejm, prevailed at the great sejm over the issue 
of reorganising local administration. finally, the nobility’s fear of an excessive ex-
pansion of the public administration, leading in their opinion towards absolutum 
dominium, set the direction and shape of the reforms carried out in this area”22.

in evaluating eighteenth-century polish administrative thought, however, it 
should be stressed that it provided the theoretical foundations for setting the ad-
ministration on a modern track of development, and for adapting the system of 
the commonwealth to the requirements of a modern form of state. The loss of 
sovereignty prevented those tasks from being fully accomplished.
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Main currents in views on the reorganisation of the apparatus of executive 
power in the eighteenth-century Polish-Lithuanian Commonwealth

in the eighteenth century, and particularly in its second half, concepts of rebuilding the 
state administration began to emerge in poland, the basic structure of which dates back 
to the times of the estate monarchy and did not meet the needs of the modern state of the 
age of enlightenment, and at the same time differed substantially from the solutions func-
tioning in the absolute monarchies neighbouring poland, where it was based at that time 
on the principles of centralism and bureaucracy. meanwhile, in the republic of nobles, all 
offices were filled for life, without any particular emphasis on the professionalism of the 
candidates. in the first half of the eighteenth century, along with penetration of the idea of 
the enlightenment into poland, the seeds of modern concepts emerged, postulating a com-
plete reform of the system of the commonwealth. The reform programme contained in 
the works of the precursors of the polish enlightenment covered a wide range of problems, 
postulating the reorganization and healing of the entire apparatus of state power, some-
times also touching upon social issues. The political writing of that time, when discussing 
the basics of the functioning of the administration, usually emphasized the primacy of the 
law passed by the sejm over executive activity. The influence of polish political writing on 
the reform of the administration seems indisputable. The structure of the central authori-
ties clearly referred to the concepts of the political thought of the time, constantly evolving 
towards modern forms of internal administration of the state, at the same time drawing on 
the achievements of european cameralist and police thought.

Key words: republic of nobles, executive power, reforms of administration, adminis-
trative thought
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Zasadnicze nurty w poglądach na reorganizację aparatu władzy 
wykonawczej w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej

w XViii stuleciu, a  szczególnie w  jego drugiej połowie, poczęły się w polsce rodzić 
koncepcje przebudowy administracji państwowej, której zasadnicza struktura wywodzi-
ła się jeszcze z  czasów monarchii stanowej i  nie przystawała do potrzeb nowoczesnego 
państwa epoki oświecenia, a jednocześnie odbiegała zasadniczo od rozwiązań funkcjonu-
jących w sąsiadujących z polską monarchiach absolutnych, gdzie oparto ją w owym cza-
sie na zasadach centralizmu i biurokratyzmu. tymczasem w rzeczypospolitej szlacheckiej  
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wszystkie urzędy były obsadzane dożywotnio, bez przywiązywania wielkiej wagi do fachowo-
ści kandydatów. wraz z przenikaniem do polski idei oświecenia, ujawniać się poczęły zalążki 
nowoczesnych koncepcji postulujących pełną reformę ustroju rzeczypospolitej. program re-
form zawarty w dziełach prekursorów polskiego oświecenia obejmował szeroką gamę pro-
blemów. postulowano reorganizację i uzdrowienie całego aparatu władzy państwowej, doty-
kając niekiedy także zagadnień społecznych. ówczesna publicystyka, omawiając podstawy 
funkcjonowania administracji, podkreślała z reguły prymat uchwalonego na sejmie prawa 
nad działalnością wykonawczą. wpływ polskiej publicystyki na reformę administracji zda-
je się bezsporny. struktura władz centralnych wyraźnie nawiązywała do koncepcji głoszo-
nych przez ówczesną myśl polityczną, ulegając stałej ewolucji w kierunku nowożytnych 
form zarządu wewnętrznego państwa, jednocześnie czerpiąc z dorobku europejskiej myśli 
kameralistycznej i policystycznej. 

Słowa kluczowe: rzeczpospolita szlachecka, władza wykonawcza, reformy admini-
stracji, myśl administracyjna
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Современные украинские историки  
о Судебной реформе 1864 года в Российской империи

1. Введение; 2. Современная украинская историография Судебной реформы 1864; 3. Об успе-
хах судебной реформы; 4. О роли кадров в обеспечении судебной реформы; 5. Заключение.

1

Среди реформ императора Александра ii крестьянская и судебная явля-
ются наиболее социально значимыми. Предпосылки, причины, основные 
этапы и последствия Судебной реформы в Российской империи 1864 года 
изучены за последние 155 лет достаточно хорошо как российскими, так 
украинскими и польскими учеными. На польских землях Судебная реформа 
1864 года была введена в 1876 году1. В начале XXi века украинские учёные 
издали многочисленные работы по истории судебной реформы 1864 года. 
Среди исследователей можно отметить В.Д. Брынцева2, А.О. Малышева3, 
А.Е. Самойленко4, А.Н. Ярмыша5 и других.

1 М. materniak-pawłowska, Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku, 
„czasopismo prawno-historyczne” 2014, t. lXVi, z. 1, s. 146.
2 В.Д. Брынцев, Мозаика «великой» судебно-правовой реформы Украины (видение судьи, 
или взгляд изнутри), Харьков 2001.
3 О.О. Малишев, Судова влада за дореформених часів, [в:] Судова влада в Україні: істо-
ричні витоки, закономірності, особливості розвитку, ред. І.Б. Усенко, Київ 2014, с. 179–
206.
4 О.О. Самойленко, Реалізація Судової реформи 1864 року в Україні – етапи і пробле-
ми, «Часопис Київського університету права» 2011, № 4, с. 23–27; idem, Судова рефор-
ма 1864 р. в Україні: сучасна історіографія проблеми, «Правова держава» 2012, вип. 23, 
с. 54–62.
5 О.Н. Ярмиш, Судова контрреформа, зміни в судівництві на початку ХХ ст., [в:] Су-
дова влада в Україні…, с. 230–252.
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Цель статьи заключается в изучении новейших украинских исследова-
ний о Судебной реформе 1864 года на землях, которые входят в состав со-
временной Украины.

2

Среди публикаций по историографии судебной реформы 1864 года сле-
дует отметить статью Е.А. Самойленко6. Автор отметила большой вклад 
российских ученых в изучение судебной реформы, особенно после издания 
многотомных правовых актов в собрании Российское законодательство  
Х–ХХ веков под редакцией профессора О.И. Чистякова, которое дало воз-
можность исследователям ознакомиться с основными документами, также 
как и с предшествующей историографической литературы по данной теме. 
Е.А.  Самойленко особо отметила, что региональный аспект Судебной ре-
формы был тщательно исследован современными украинскими правоведа-
ми: В.Д. Брынцевым7, А.Н. Ярмышем8 и другими. Так, А.Н. Ярмыш иссле-
довал пореформенное судопроизводство, основные положения Судебной 
реформы и контрреформы 1989 года. Е.А. Самойленко пришла к выводу, 
что «…Судебная реформа 1864 года в Юго-Западном крае столкнулась со 
специфическими проблемами. Под воздействием русификаторской полити-
ки, возникли и развивались национальные интересы и чувства. Острыми 
оставались вопросы финансирования и кадрового обеспечения». Проведе-
ние Судебной реформы в Украине растянулось на несколько десятилетий 
и трансформировалось в судебную контрреформу9.

Е.А. Самойленко отмечает, что есть еще много неисследованных вопро-
сов, связанных с Судебной реформой 1864 года. До сих пор нет ответов на 
вопросы: 

…насколько корректно был реализован замысел авторов реформы; что помога-
ло, а что вредило ее проведению; к чему привели судебные контрреформы в кон-
це ХiХ в. и можно ли их таковыми считать и т.д. Только имея объективные отве-
ты на все эти вопросы, можно будет с полным правом говорить о возможности 
использования опыта Судебной реформы 1864 года в современных процессах10.

6 О.О. Самойленко, Судова реформа…, с. 54–62.
7 В.Д. Брынцев, op. cit.
8 А.Н. Ярмиш, Судебные органы царской России в период империализма (1900–1917 гг.). 
Учебное пособие, Киев 1990.
9 О.О. Самойленко, Судова реформа…, с. 56.
10 Ibidem, c 58.
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3

Положительные оценки судебной реформы, в целом и на украинских 
землях в частности, отмечены А.П. Концуром, который подчеркнул, что 
судебная реформа привела к ликвидации сословных судов, закрытости су-
дебных заседаний и зависимости судей от администрации. Судопроизвод-
ство превратилось в независимую сферу управленческой системы11. Появ-
ление адвокатуры, суда присяжных, окружного суда в Киевской губернии 
отмечается как прогрессивное явление. Кассационные функции оставались 
за сенатом. Структура судебной системы выглядела таким образом: Сенат, 
апелляционный суд, окружной суд (в губерниях), мировые суды (избирали 
земельные гласные или назначались правительством на три года). Апелля-
ция на их решения рассматривались «тремя судебными палатами: Киевской, 
Харьковской и Одесской»12. А.П. Концур отметил, что от старой судебной 
системы остались суды духовенства, военные суды, волостные суды для кре-
стьян (с правом осуждать виновного телесным наказанием (сечь розгами)). 
Нетрудно заметить, что больше внимания автор уделил развитию судебной 
реформы на тех землях, которые входят в состав современной Украины. 

Особо следует отметить коллективную монографию Судебная власть 
в  Украине: исторические истоки, закономерности, особенности развития 
под редакцией И.Б. Усенко13. Это, пожалуй, самое значительное исследова-
ние украинских историков права по проблемам судебной власти за послед-
ние десятилетия. Раздел седьмой этой монографии под названием Судебная 
власть на украинских землях Российской империи, состоит из трех парагра-
фов, каждый из которых написан отдельным автором. Это известные укра-
инские историки права А.О. Малышев и Е.А. Самойленко и А.Н. Ярмыш. 

А.О. Малышев в части Судебная власть в дореформенный период осве-
тил историю развития судебной власти в Российской империи со второй 
половины XViii века и до середины XiX века. Он в самом начале отметил, 
что «политика российского царизма по приведению к общеимперским по-
рядкам присоединенных украинских земель от второй половины XViii века 
стала гораздо более последовательной и активной, хотя порой допускала 
и  определенные отступления от общего курса»14. Реализации этой поли-

11 А.П. Концур, Украинские земства в составе Российской империи (вторая половина 
XIX в.), [в:] История Украины, под ред. Г.Д. Казимирчук, Киев 2013, c. 331.
12 Ibidem, c. 332.
13 Судова влада в Україні…
14 О.О. Малишев, op. cit., c. 179.
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тики способствовал и культивируемый в империи просвещенный абсолю-
тизм с его историческими традициями. Автор большое внимание уделил 
анализу Наказа Екатерины ii. Отмечается, что идея отделения суда от ад-
министрации в этом Наказе не видна, и правительство административны-
ми методами навязывало свои порядки в Чернигове, Нежине и Стародубе, 
«…где угрозами, арестами и другими репрессиями П.А. Румянцев добил-
ся принятия правительственных наказов»15. Приказы украинских городов, 
вчастности Глуховский приказ, содержали предложения по гарантиям не-
зависимости магистратов от администрации в вопросах судебной власти. 
В отдельных приказах даже предлагалось ликвидировать все существующие 
в городах суды: полковой, городской, земский, словесный и оставить толь-
ко магистраты для рассмотрения всех гражданских и уголовных дел. Автор 
обосновывает идею, что Малороссия по организации судебной власти была 
более развита, чем метрополия. 

В параграфе Судебная реформа 1864 года, написанном Е.А. Самойленко, 
положительно оцениваются результаты реформы 1864 года, и отмечается, 
что она была одной из последовательных и глубоких из этих реформ. В то 
же время, хоть Судебная реформа почти в корне и изменила судоустройство 
в Российской империи, но на украинских землях, за исключением Юго-За-
падных, она столкнулась со специфическими проблемами и имела свои осо-
бенности. Из-за недоверия к ней местного населения реформа проходила 
медленно, 

…выборы судей заменялись их назначением, а кадровый состав судей искус-
ственно регулировался в пользу представителей господствующей нации. Под 
влиянием русификаторской политики возникали и развивались обостренные 
национальные интересы и чувства. В связи с ростом польского национально-ос-
вободительного и крестьянского движений в западных губерниях страны ее 
проведение было растянуто на несколько десятилетий, вплоть до времени нача-
ла общероссийских контрреформ16. 

В параграфе, написанном профессором А.Н. Ярмышем, Судебная контр-
реформа, изменения в судопроизводстве в начале ХХ в., дана характеристика 
преобразований в судебной сфере, которые были осуществлены в Россий-
ской империи во второй половине XiX века, после прихода к власти Алек-
сандра iii, и получили в историографии название «контрреформ». А.Н. Яр-
мыш отмечает, что на Правобережной Украине 

15 Ibidem, c. 182.
16 О.О. Самойленко, Судова реформа…, c. 230.
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Закон от 12 июля 1889 не привел к ликвидации мировых судов, но создал 

…сложную систему апелляционных и кассационных инстанций для местных 
судов. Судебные уставы в первоначальной редакции предусматривали для ми-
ровых судей одну апелляционную инстанцию  – съезд мировых судей и одну 
кассационную  – Сенат. А апелляционной инстанцией для дел, рассмотренных 
земскими начальниками и городскими судьями, стал уездный съезд17. 

Автор отмечает, что Судебная реформа на территории Украины имела 
сложную историю, особенно на Правобережной Украине. Вывод А.Н. Яр-
мыша по отношению к контрреформам негативен. Это четко видно в его 
выводе: 

С 1881 в условиях русского неоабсолютизма судебная власть все больше стано-
вилась одним из ведущих звеньев карательно-репрессивного аппарата россий-
ского самодержавия. Впрочем, ни усиление охранительных тенденций в местных 
и общих судах, ни дальнейшая «скорострельная юстиция» не спасли монархию 
от кризиса, а затем и полного краха18. 

4

Вопросам кадрового обеспечения судебной реформы рассмотрены в ста-
тье О.В. Середы, которая отмечала, что Судебная реформа 1864 г. ставила 
целью побороть коррупционный и бюрократический суд. «Взяточничество, 
невежество и непрофессионализм сделали судебную власть источником 
удовлетворения корыстных потребностей судей. В таких условиях назре-
вал общественно-политический кризис крепостного строя и сословного 
судопроизводства»19. Критерии отбора судей О.В. Середа разделила на об-
щие и специальные. К общим критериям она отнесла «1) российское под-
данство (ст. 200), 2) достижение 25-летнего возраста (ст. 19), 3) моральные 
качества»20. Судейский корпус по Судебным уставам 1864 формировался из 
всех подданных Российской империи, поскольку общество могло доверять 
только своему соотечественнику. Закон не устанавливал ограничений по 
признаку сословной принадлежности, национальности и вероисповедания. 
В то же время, отмечает О.В. Середа, 

17 О.Н. Ярмиш, Судова контрреформа…, с. 233.
18 Ibidem, с. 251.
19 О.В. Середа, Формирование корпуса судей для судебных органов украинских губерний 
по Судебной реформе 1864 года, «Закарпатські правові читання» 2017, т. 1, с. 28.
20 Ibidem.

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13295
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…при назначении мировых судей в Киевской, Подольской и Волынской губер-
ниях рассматривались кандидатуры политически благонадежных особ из числа 
православных и не ополяченных. Ограниченность политических прав женщин 
лишала их права занять должности судей, хотя прямого запрета закон не пред-
усматривал21. 

Также интересным представляется указание на то, что авторы Судебных 
уставов предоставили возможности судьям всех уровней заниматься тор-
говлей, даже при выполнении обязанностей, исходя из своих знаний. Они 
считали, что отсутствуют юридические основания для такого ограничения. 
Поскольку торговля свободная для всех состояний, то, по их мнению, она 
должна оставаться такой же и для судей. Это особенность российского за-
конодательства. 

Имущественный ценз устанавливался для отбора выборного корпуса ми-
ровых судей и присяжных заседателей. Кандидат на избрание на должность 
должен был владеть площадью земли вдвое больше, чем у лица, избираю-
щегося гласным в земское уездное собрание22. О.А. Середа также отмечает 
положительное значение Судебной реформы 1864 года, которая впервые за-
ложила фундамент для формирования авторитетного судейского сословия, 
введя систему критериев отбора на судейские должности. 

5

Изучив новейшие украинские исследования о Судебной реформе 1864 
года на землях, которые входят в состав современной Украины, следует 
отметить, что данная тема является актуальной в украинской истории го-
сударства и права. Внимание исследователей было обращено на наиболее 
актуальные вопросы реформы: причины, содержание, итоги. Однако до сих 
пор не все детали реализации реформы изучены хорошо, особенно на ме-
стах. Это признают сами украинские авторы. Интерес к Судебной реформе 
1864 года у украинских историков права не ослаб, даже на фоне сложных 
международных отношений между Российской Федерацией и Украиной, ко-
торые возникли с весны 2014 года. Судебная реформа 1864 года в оценке 
российских, украинских, а также польских ученых позволяет в целом го-
ворить о ее положительном значении в истории российского, украинского 
и польского правосудия. 

21 Ibidem, с. 29–30.
22 Ibidem, с. 32.
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Современные украинские историки о Судебной реформе 1864 года 
в Российской империи

Не все аспекты Судебной реформы еще изучены, особенно на землях, которые 
ранее входили в состав Российской империи, где она вводилась несколько позже. 
На польских землях Судебную реформу ввели только в 1876 году. Статья посвящена 
новейшей украинской историографии Судебной реформы 1864 года. Отмечается, 
что в украинской литературе последних лет уделено внимание реализации Судеб-
ной реформы на землях, которые входят в состав современной Украины. Как в рос-
сийской, так и в украинской исторической литературе, Судебная реформа 1864 года 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13295
https://orcid.org/0000


172 Иван Иванников

получила положительную оценку. Положительную оценку Судебная реформа полу-
чила и в польских исследованиях
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The Perception of the Constitution of 3 May 1791  
in the Contemporaneous American Press

1. introduction; 2. initial reactions; 2.1 Gazette of the United-States; 2.2 National Gazette; 3. further 
comments; 4. conclusion.

1

The constitution of 3 may 1791 (The governance act, Ustawa Rządowa) is 
considered the first document of its kind in europe and the second in the world. 
The term constitution was first popularized in the american document of 1787.1 
even though the method of preparation and its numerous legal solutions are be-
lieved outdated and insufficient, the polish constitution remains a source of pride, 
particularly since it was written as early as the 18th century. as Butterwick states 
in his book: “had the sejm lasted longer, it would have passed on enlightened law 
code, and probably reformed the status of the jews. There were ambitious plans for 
the ‘economic’ and ‘moral’ constitutions”.2 

The present article investigates the ways the american press of the times por-
trayed the constitution. despite the great distance and the limitations imposed by 
the technological possibilities of the times, the topic was nonetheless widely com-
mented on at the time and positively, if not enthusiastically, received in the usa. 
as the sources call it: “The constitution of may 3 1791 surpassed all expectations. 
These shifts can be explained by the moving frames of political discourse”.3 oddly, 
hardly any academic analyses of the abovementioned press material are available, 
which leaves room for further research. despite the immense popularity of the 
1 a. ajnenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997, rytm, warszawa 2001, p. 7.
2 r. Butterwick, The Polish Revolution and the Catholic Church, 1788–1792: A Political History, 
oxford university press, oxford 2012, p. 8–9. 
3 idem, The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733–1795: Light and Flame, yale university 
press, new haven 2020, s. 238.
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constitution as a topic of research in poland, its reception in diverse cultures has 
not been compared.4

2

one of the first newspaper articles regarding the topic in the american press 
appeared as early as on 20 july 1791: a very short delay considering the technolog-
ical possibilities of the times.5 one point that aroused great debate was the concept 
of succession, dealt with in the constitution: the house of wettin from saxony 
would inherit the polish throne after the death of stanisław august poniatowski. 
however, the throne would only be appointed electively in the event that the ruling 
dynasty dies out.6 This fact triggered a heated debate and was frequently comment-
ed on in the press, for example in the abovementioned piece, claiming: “The new 
constitution has just passed in the diet, by which the elector of saxony is declared 
immediate successor to the Throne of poland; after whole demise, his daughter 
is to inherit; and the choice of her husband, if she marries is to be decided by the 
states. after this constitution has passed, the king, attended by the marshalls of 
the diet, and a great number of the members, went to the cathedral, and took an 
oath to maintain it”.7 an optimist vision of a modern society is also presented: “The 
union of the noblesse with the class of citizens meets with daily encouragement. 
prince czartoryski and count potocki; marshal of lithuania, are become burgh-
ers; count malachowsky, marshall of the diet, has also added himself to the class 
of citizens, saying at the same time ‘that he should think it an honour to be a mag-
istrate of warsaw’”.8 euphoric reactions to the constitution were included: “one 
of the magnates has declared his intention of opening a warehouse in his palace, 
to show that it is by no means degrading for a nobleman to be concerned in trade. 
The king himself has declared that the reestablishment of the rights of the citizens, 
rewards him for all the difficulties of his reign, and even gives him cause to rejoice 

4 despite the constitution still being widely discussed in poland, hardly any academic mate-
rials were published abroad. The majority of the english-language materials available are pub-
lished by the poles. see: j. duzinkiewicz, Fateful Transformations: The Four Years’ Parliament 
and the Constitution of 3 May 1791, columbia university press, new york 1993 (East European 
Monographs series); j. jędruch, Constitutions, Elections, and Legislatures of Poland, 1493–1993: 
A Guide to Their History, hippocrene Books, new york 1998.
5 Gazette of the United-States (new york, ny), july 20, 1791, p. 94. 
6 w. uruszczak, Historia państwa i  prawa polskiego, Vol. 1: (966–1795), oficyna a  wolters 
kluwer business, warszawa 2010, p. 226.
7 Gazette of the United-States, july 20, 1791, p. 94.
8 Ibidem.
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at being a king.”9 optimistic, the author gives a subjective and exaggerated vision 
of the document that was issued.

2.1. The Gazette of the United-States, was “the leading federalist newspaper of 
the late 18th century, a time of intense partisan politics.”10 it published the majority 
of its articles anonymously, which enabled its authors to publicly attack other pol-
iticians and men of state. The foundation of Gazette of the United-States in 1789, 
which was meant to be the first “official organ of a political party”11 began the so 
called “party press era” in american history. The editor, john fanno, wished to cre-
ate a national newspaper.12 he managed to do so, being in “cordial relations” even 
with the politicians presenting views opposite to his own.13 as the sources claim, 
“he hoped that such a paper would aid the difficult task of turning the disparate 
societies of the united states into a single unified nation”.14 such motivation may 
be key to understanding the newspaper’s positive reception of the introduction of 
the polish constitution.

The events in poland were frequently openly described as revolutionary: “The 
late surprising revolution in poland, is a triumph of reason and benevolence over 
civil and religious prejudices – these prejudices were abandoned in a moment – 
and the tiers état admitted without distinction of birth or religion to a participa-
tion of the legislative and executive powers of government and declared, eligible to 
any office civil, military and ecclesiastical”.15 

The same issue of the newspaper gave details of the newly-composed docu-
ment. all eleven articles were summarized to give general and shortened versions. 
however, some passages are simplified or smoothed to sound better for foreign 
readers. one example is the translation of article i, which says: “The catholic re-
ligion shall be the governing religion of the states, and the king shall profess it. 
But all other forms or worship shall be admitted, and a general toleration, civil and 
religious, shall be a fundamental law of the kingdom.”16 The translation, included 
9 Ibidem.
10 Gazette of the United-States and the Related Titles, https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/
sn83030483 (accessed: may 2, 2020).
11 d.w. Bulla, Party press era, encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/
party-press-era#ref1221170 (accessed: may 5, 2020).
12 j.l. pasley, The two national „gazettes”: newspapers and the embodiment of american 
political parties, Early American Literature, Vol. 35, no. 1, 2000, p. 56.
13 Ibidem, p. 63.
14 Ibidem.
15 Gazette of the United-States, july 27, 1791, p. 103.
16 Ibidem, s. 102.

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030483
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030483
https://www.britannica.com/topic/party
https://www.britannica.com/topic/party
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in the piece, omitted a key point, the fact that a transition from the official religion 
of the state was prohibited under the threat of apostasy. without this piece of in-
formation, the article sounds almost idyllic and thus false.

similarly, article iV of the constitution, which is entitled “peasants” is short-
ened to a single sentence: “all strangers who arrive and settle in poland, shall en-
joy full and entire liberty”.17 This claim remains only a minor part, the ending of 
the whole original paragraph of the constitution which regulated the situation 
of peasants by placing them under the protection of national law. however, the 
constitution did not abolish serfdom, which the translation omitted. article V, 
which originally dealt with the government, is mistakenly labelled article Vi in 
the newspaper, which causes further incoherence.

The figure of the king, depicted in the original document in article Vii, is here 
given number Viii and summarized rather briefly: “The king shall exercise the 
executive power with his council. This council shall be composed of the primate 
and five ministers, who shall each have a department. no order of the king can be 
put in execution unless it is signed by the ministers, whose lives and fortunes shall 
be responsible to each diet for the orders they shall sign.”18 The name of the cabi-
net of ministers, guardians of the laws (or guard of the law – pol. Straż Praw), is 
also never mentioned in the text. similarly the king’s sacredness and responsibility 
for the nation. The further comments only serve to develop the description of the 
figure of the king, the case of regency and succession of the polish throne. nothing 
is said about the judicial courts, which remains an integral part of the governance 
act.

one of the newspaper articles makes a direct comparison between poland and 
the united states: “The late revolution in poland in favor of the liberties of that 
country, may justly be considered as another instance of the advantage derived to 
mankind from independence of the united states, and the reference in the king’s 
speech to the new constitution of this republic, is a truly honorable testimony to 
the wisdom and patriotism of the illustrious convention which framed it.”19 un-
doubtedly, the american constitution, which was composed in 1787 and ratified 
two years later, was an honourable example to follow. despite the fact that the pol-
ish document introduced the idea of a nation, and used the term several times, it 
only referred to a stratum of society ranging from the upper class to the burghers, 
omitting the lowest classes of society. any similarities between the two abovemen-
tioned documents may seem too far-fetched.

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Gazette of the United-States, august 10, 1791, p. 119.
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another press article, published in the same newspaper on 17 august 1791, 
being a correspondence from london, states that: “By the new constitution of po-
land, the king is invested with high prerogatives, nearly equal to those of great 
Britain. he is to have the nomination of Bishops, senators, and all civil and mil-
itary officers; and to appoint ministers and prime agents of the executive pow-
er, but they shall always be responsible and liable to be dismissed.”20 The author, 
whose name unfortunately was not preserved, continues praising the document, 
claiming: “it will never be forgot in poland, that on the memorable 3 of may, the 
patriotic king stanislaus augustus discharged his guards. in the procession from 
the senate house to the church, and from the latter place to his own palace, he 
absolutely refused to have a single man of his usual guard with him, but mixed 
with the senators and citizens at large, and frequently was engaged in the crowd.”21 
despite the fact that the polish king is highly praised in the press article, not much 
is said about the document itself, which lowers the historical value of the press 
article.

There are many other examples of the figure of the polish king being depicted 
as a national hero. The press article from august 24, 1791 openly claims: “There are 
few sovereigns at present who enjoy a greater share of happiness and security than 
the king of poland. as a private character, stanislaus was always esteemed – but 
his ready acquiescence in the new constitution, has gained him the hearts of all his 
subjects”.22 The remaining part of the paper appears much too enthusiastic and too 
far-fetched: “he is now the king of freemen! a title not extorted from him, but to 
which he aspired”.23

similarly, another column in the american press, dated september 7, 1791, 
reports: “in the history of mankind there are but very few instances to be found, 
where kings, unsolicited and unintimidated, have made a voluntary surrender of 
their power. There are many great sayings of great acts; but we read of none that 
deserves to be preferred in the judgment and estimation of mankind to the late 
conduct of the king of poland.”24 The author seems to admire stanislaw august, 
writing about his unrestricted intellect and abilities: “The form of the new consti-
tution of poland, is not merely sanctioned by the king; but dictated, framed, and 
fashioned in the exalted superiority of his own mind, affords a new lesson to the 
world. it shows a kings who knows and reverences his own station; not a king 

20 Gazette of the United-States, august 17, 1791, p. 126.
21 Ibidem.
22 Gazette of the United-States, august 24, 1791, p. 134.
23 Ibidem.
24 Gazette of the United-States, september 7, 1791, p. 150.
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of robes and sceptres, not a  king of diadems and prerogatives, but a  king in 
mind, in principle, a king in wisdom and virtue.”25 The constitution was signed 
despite numerous doubts. The king spoke three times, asking the parliament to 
release him from the obligations of pacta conventa.26 however, his raising of his 
hand to speak one more time was mistakenly understood as his agreement to 
promulgate the constitution.27 in the press material, nothing is said about the way 
the constitution was voted. according to the sources, the meeting ended without 
counting the votes. it is estimated that only 182 members of the parliament were 
present, out of the total number of 500, but this number was enough to have the  
document passed.28 

a longer piece on the topic appeared on september 10, 1791, yet again in the 
Gazette of the United-States. There, without any comment, the first four articles of 
the constitution were copied. The article is not entitled, beginning: “new constitu-
tion of the government of poland &c. &c.”29 articles V and Vi of the constitution 
were published in the next issue of Gazette of the United-States, on september 14, 
1791 on page 160, article Vii could be read on september 17, 1791, on page 164. 
in those pieces, no commentary on the constitution was included. although all 
eleven articles were reprinted in the newspaper, not all issues were preserved. in 
the press article from september 10, there is also a surprising comment regard-
ing the succession. it says: “poland, from the sad experience of elective monar-
chy, by which it has been so long a prey to its own internal feuds, has as at this 
time determined, the crown shall descend in hereditary succession; a change that 
will in great probability raise that country to its natural degree of elevation and 
importance among the surrounding states; by whose meddling interference she 
had declined to the lowest degree of political insignificance”.30 The reaction of the 
elector of saxony to the idea of gaining the polish throne was far from optimistic. 
in a correspondence from warsaw from august 17 it is said: “an answer has been 
received here form the court of dresden, to the note remitted to it on the subject 
of succession by the cabinet of warsaw; but the inclination of the elector to accept 
the crown of poland is not expressed with the warmth that was expected”.31

25 Ibidem.
26 a. ajnenkiel, op. cit., p. 48.
27 Ibidem, s. 49.
28 Ibidem.
29 Gazette of the United-States, september 10, 1791, p. 156.
30 Gazette of the United-States, august 10, 1791, p. 154.
31 Gazette of the United-States, october 22, 1791, p. 202.
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The signing of the constitution was mentioned in the sources on numerous oc-
casions. for example, the Gazette of the United-States notes: “every appearance on 
the continent of europe indicates peace – his holiness the pope has congratulated 
the king and the republic of poland on their new constitution”32, and that: “The 
code of laws framed under this constitution, is to be called the code of stanislaus 
– they went into operation the 5th july.”33 

2.2. in the reprint of a french paper, also strong words could also been read 
about the country’s condition: “what has become of poland, with her elective 
monarch? has she not been the sport of neighbours, who have divided her best 
territories among them? with such an example before our eyes, and at the moment 
when poland is restoring a hereditary monarchy, how is it possible that any true 
friend to this country, would administer the potion of death, in holding up to us 
elective monarchy or republicanism?”34

on february 16, 1792,  a  reprint of correspondence from various european 
cities appeared. among them was a message from lubeck: “from the delay which 
the elector of saxony has manifested in his acceptance of the hereditary throne of 
poland, it is easy to perceive that there has been some obstacle in the way, which 
obstacle can proceed from none but the court of russia. They are generally per-
suaded in warsaw, that the empress is far from content with the changes wrought 
in the constitution by the revolution of the month of may, a constitution which 
she guaranteed at the time of the partition […].”35 surprisingly, the correspond-
ence appeared in the same newspaper also on february 23, but in a slightly amend-
ed translation with further details: “The affairs of poland, are a great object in the 
treaty of alliance concluded between these two northern courts; one of the articles 
of which relates to the support of the ancient polish constitution, especially the 
right of choosing a king at every vacation of the throne.”36 it also discusses the 
succession of the throne of poland: “it is certain, that the elector of saxony has 
demanded the explanation of several articles of the new constitution – and that 
for fear of some secret league against her liberties, poland is soliciting the support 
of the court of Vienna. m. woyna, the polish minister at that court has notified 
the changes that the king and the republic have thought proper to make in their 

32 Gazette of the United-States, october 8, 1791, p. 187.
33 Ibidem.
34 National Gazette (philadelphia, pa.), november 28, 1791, p. 36.
35 Extract from a  letter from Lubeck, november 24, [1791], National Gazette, february 16, 
1792, p. 1.
36 National Gazette, february 23, 1792, p. 135.
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constitution, and at that same time solicited that monarch not to suffer any foreign 
power to interfere in the arrangements that are found necessary for the prosperity 
of poland, nor prevent the elector of saxony from freely accepting a  throne of-
fered him by a free and independent nation.”37 The negotiations with the elector 
of saxony were long and mundane. however, as the sources claim: “accounts from 
warsaw mention, that the elector of saxony has consented to accept the succession 
to the crown of poland”.38

These fragments were published in the National Gazette, a  paper that was 
founded in 1791 in philadelphia and is considered to be one of the most important 
titles in the history of american press. it was issued twice a week until 1793 (only 
208 issues were printed).39 lead by philip freneau as a place to share the views of 
such men of state as Thomas jefferson and james madison, the newspaper soon 
became the vent of anti-federalists (also known as democratic republicans or 
just republicans).40 National Gazette meant to stand as a counterpoint to the par-
tisan gazette of the united states, edited by john fenno.41 The appearance of the 
title “coincided with the linkage of newspapers to the emerging political parties 
and set the pattern for several other aspects of newspaper politics”.42 The editor, 
philip freneau was chosen by jefferson and madison personally as he was known 
to be a skilled writer.

The subsequent press articles that appeared tended to praise the polish con-
stitution. for example: “in poland the nobility, by the dereliction of usurping 
pre-eminence, have ingratiated themselves with the people; and the new constitu-
tion of poland seems to be erected on the most solid foundation.”43 one of the key 
achievements of the newly-designed document was that it stretched the concept of 
a nation to include only the aristocracy and the possessors of certain classes.44 for 
that reason, the western audience thought highly of the polish constitution, as the 
sources claim, sometimes even more than of the changes introduced during the 

37 Ibidem.
38 National Gazette, january 19, 1792, p. 94.
39 About National Gazette, https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83025887/ (accessed: 
may 4, 2020).
40 Ibidem.
41 The Origins of Freneau’s national gazette, 25 July 1791 (Editorial Note), founders online, 
https://founders.archives.gov/documents/madison/01-14-02-0046 (accessed: may 4, 2020). 
42 j.l. pasley, op. cit., p. 63.
43 Gazette of the United-States, august 18, 1792, p. 90.
44 a. ajnenkiel, B. leśnodorski, w. rostocki, Historia ustroju Polski (1764–1939), pwn, war-
szawa 1970, p. 17. 
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french revolution, which were considered to be too dynamic.45 The sources claim 
that the gradual introduction of changes in the state was especially appreciated in 
the english press, for example in the articles that appeared in The Times.46 obvi-
ously the changes could not be too radical since the members of the parliament 
belonged to the highest class and they wished no revision in the relations between 
a lord and peasants.47 

The pieces gathered in the National Gazette approved of the situation in poland: 
“has yet met with no interruption in its happy revolution; the new wheels which 
have been inserted into the machinery of its constitution, have been put in motion, 
and found to work well and harmoniously with the whole. neighboring despotism 
affects to frown, but its frowns are despised, though much remains at some future 
time to be done for the poles”.48 The changes introduced in poland won highly pos-
itive opinions from the journalists: “The people at large are certainly much happier 
circumstanced than they were, and the nobility not less so. comparative liberty 
has been given, without licentiousness having been encouraged”.49

3

in 1792, some alarming voices were heard: “The empress of russia, it is said, 
has expressed some hostility to the new constitution of poland”.50 The situation in 
poland was rather tense, and the correspondence from april, reprinted in Nation-
al Gazette, was very telling: “The court of russia will not hear a word of our new 
constitution, and their intentions are without doubt hostile to poland. They have 
already nominated generals sottilkow, michelson, and kossakorowsky, who are 
to enter poland at the head of 60,000 men, supported by a body of 20,000 on the 
borders of kiova, and the army of general kothousky, at moldavia, consisting of 
70,000 men”.51

45 Konstytucja 3 maja 1791: Na podstawie tekstu Ustawy Rządowej z Archiwum Sejmu Cztero-
letniego przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, ed. by a. grześ-
kowiak-krwawicz, muzeum Łazienki królewskie, archiwum główne akt dawnych, warszawa  
2018, p. 14, http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/konstytucja-3-maja_pl-v5.pdf 
(accessed: may 10, 2020).
46 Ibidem.
47 Ibidem, s. 18.
48 National Gazette, december 8, 1791, p. 46.
49 Ibidem.
50 Gazette of the United-States, june 23, 1792, p. 27.
51 National Gazette, july 18, 1792, p. 1.

http://agad.gov.pl/wp-content/uploads/2018/12/Konstytucja-3-maja_PL-v5.pdf
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The american press continued to assert that polish sovereignty was in danger: 
“The new constitution of poland is revoked; this measure was recommended by 
the king as the only alternative to prevent the further effusion of blood, and the 
dismemberment of the kingdom”.52 The reaction to the confederacy of targowica 
was rather strong: “The situation of poland has also excited the attention of the 
British ministry. a messenger has been dispatched from england to the king of 
prussia, with provisional instructions to proceed from thence to warsaw”.53 The 
events of 1792 posed a threat to the condition of poland, which was noted world-
wide: “russia and prussia mean to attack poland, and to destroy its constitution”54, 
says one of the articles. soon the changes introduced (or suggested) in the docu-
ment were invalid: “The traitors against the constitution of poland came with arms 
in their hands, and the lying pretenses of liberty in their mouths, to overthrow the 
free government and laws of their country”.55 The polish king was continuously 
praised for introduction of the constitution and for all its associated decisions: 
“The empress of russia, having obliged king stanislaus to renounce the new con-
stitution of poland, and leaving him no alternative but that, or to be overwhelmed 
with her forces, that philosophical prince, and friend to mankind has thought 
proper to comply, rather than that his subjects should be slaughtered by the forces 
of the northern barbarian”.56

4

The Governance Act regulated the basic laws and duties of the citizens but also 
the organization of public authorities.57 it was valid from the date it was issued, 
may 3, 1791, until june 17, 1793, when the last sejm, the one which acknowledged 
the second partition of poland, was held. it was much appreciated and enthusias-
tically welcomed in american press, which chose to understand the constitution 
as a natural continuation of the process of democratization. however, the articles 
depicting the document were rather general and far-fetched in their optimism 
towards introducing democracy, accusing the constitution of causing social and 
political changes in europe. analyzing press articles, one may jump into hasty 
conclusion that the king, stanislaw august poniatowski, was a  reformer whose 

52 Gazette of the United-States, october 3, 1792, p. 143.
53 Ibidem.
54 Gazette of the United-States, july 28, 1792, p. 67.
55 Gazette of the United-States, october 31, 1792, p. 175.
56 National Gazette, november 28, 1792, p. 34.
57 a. ajnenkiel, B. leśnodorski, w. rostocki, op. cit., p. 13.
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main goal was to make all his subjects equal, which was not necessarily true. The 
constitution was not thoroughly translated, which simplified and idealized its 
meaning, causing several misunderstandings and hasty conclusions. 
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The paper investigates the ways the american press of the times portrayed the con-
stitution of 3 may 1791. The governance act was valid from the date it was issued, may 
3, 1791, until june 17, 1793, when the last sejm, the one which acknowledged the second 
partition of poland, was held. 

despite the great distance and the limitations imposed by the technological possibili-
ties of the times, the topic was nonetheless widely commented on at the time and positively 
received. it was much appreciated and enthusiastically welcomed in american press, which 
understood the constitution as a natural continuation of the process of democratization. 

however, the articles depicting the document were rather general and far-fetched in 
their optimism towards introducing democracy, accusing the constitution of causing so-
cial and political changes in europe. analyzing press articles, one may jump into hasty 
conclusion that the king, stanislaw august poniatowski, was a reformer whose main goal 
was to make all his subjects equal, which was not necessarily true. The constitution was 
not thoroughly translated, which simplified and idealized its meaning. 
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Konstytucja 3 maja w ówczesnej prasie amerykańskiej

artykuł omawia sposób przedstawienia konstytucji 3 maja 1791 r. w amerykańskiej 
prasie epoki. ustawa rządowa obowiązywała od dnia wydania do 17 czerwca 1793 r., kiedy 
odbył się ostatni sejm, uznający drugi rozbiór polski.

pomimo dystansu terytorialnego i ograniczeń narzucanych możliwościami technicz-
nymi, treść tego aktu prawnego była szeroko komentowana i spotkała się z niezwykle entu-
zjastyczną oceną autorów rozumiejących konstytucję jako naturalną kontynuację procesu 
demokratyzacji. 

artykuły prasowe opisujące ten akt prawny były ogólnikowe i zbyt daleko idące w swo-
im optymizmie. wynikało z nich, że konstytucja wprowadzała demokrację oraz przyczy-
niała się do zmian społecznych i politycznych w europie. analizując je, można uznać króla 
stanisława augusta poniatowskiego za czołowego reformatora, którego głównym celem 
było zrównanie wszystkich poddanych. konstytucja nie została dokładnie przetłumaczo-
na, a jej znaczenie zostało uproszczone i wyidealizowane.
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Testamentary Law in Congress Poland on the example 
of the files of the Zgierz notaries in the years 1826–18751

1. introduction; 2. limitations to testamentary freedom; 2.1. The compulsory portion of the inher-
itance; 2.2 The statutory portion of the inheritance; 3. formal requirements of a will; 3.1. a public 
will; 3.2. a handwritten will; 3.3. a secret will; 4. The capacity to dispose of one’s property in the 
event of death and its limitations; 4.1. The capacity to dispose of one’s property in the event of death; 
4.2. limitations to the capacity to dispose of one’s property in the event of death; 5. The capacity to 
receive property by will and its limitations; 5.1. The capacity to receive property by will; 5.2. incapac-
ity to inherit by will; 6. will types; 6.1. estate dispositions; 6.2. personal dispositions; 7. conclusions.

1

contemporary polish inheritance law provides for testamentary freedom, 
which means that everyone can freely dispose of their estate in the event of death 
by way of a will. testamentary freedom, however, is not obvious and it did not 
govern inheritance rights in the polish territory in the first polish republic.

europe, including the polish territory, saw fundamental changes in inheritance 
law only in the nineteenth century. The enlightenment trends promoted the idea 
of unlimited property law, which was inseparably linked with testamentary free-
dom. The general principle of testamentary freedom was basically first introduced 
in modern europe by the napoleonic code (hereinafter: nc) of 1804. in the polish 
territory, it was in force with regard to inheritance law during the brief period of 
the existence of the duchy of warsaw, then in congress poland, and then from the 
regaining of independence until 1946.

i would like to discuss modern testamentary law developed in congress poland 
in the nineteenth century, which assumed freedom of disposing of one’s property 
in the event of death as an inherent right of every person, at the same time recog-
nising the rights of their closest relatives.

1 The article is based on the authors book: j. Bieda, Testament – prawo a praktyka Królestwa 
Polskiego. W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826–1875, wydawnictwo uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2013. 
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i mostly use nineteenth-century literature and studies from the interwar pe-
riod, with references to historical and legal works from the twenty-first century2.

i also draw on the practice exemplified by public, handwritten, and secret wills 
drawn up by notaries from zgierz between 1826 and 1875, from the collection of 
the state archive in Łódź3.

2

The legislator gave every individual the right to freely dispose of their prop-
erty, but the scope of such dispositions of property in the event of death was de-
termined by the rights of the closest relatives, i.e. forced heirs. nc divided estate 
into a portion reserved for forced heirs and a disposable portion that could be 
freely disposed of by the testator. for forced heirs, the legislator reserved the so-
called compulsory portion to which descendants and ascendants were entitled 
to, and a statutory portion due to legally acknowledged natural descendants and 
the spouse.

2.1. what mostly limited testamentary freedom at the time of the bequeather’s 
death was the existence of legitimate children (born to legal marriages). art. 913 of 
nc linked the size of the compulsory portion of the inheritance with the existence 
of legitimate children and their number. if the bequeather had one child, the com-
pulsory portion was half of the estate; in the case of two children, it was two-thirds 
of the estate; and if there were more children, the portion reserved for descendants 
was three-fourths of the inheritance4.

if the bequeather did not leave any descendants, the right to the compulsory 
portion of the inheritance was transferred to the bequeather’s ascendants (art. 915 
of nc). if the bequeather was survived by ascendants in both lines, then the com-
pulsory portion reserved for them was half of the inheritance, and if there were 
only ascendants in one line, then they were entitled to one-fourth of the estate5.

2.2
2.2.1. a  natural child was a  child born to a  single man and an unmarried 

woman6.

2 cf. Ibidem, pp. 16–17.
3 Ibidem, pp. 19–20.
4 Prawo cywilne obowiązujące w  Królestwie Polskim, ed. by s. zawadzki, Vol. 1, warszawa 
1860, p. 665.
5 Ibidem, p. 666. 
6 s. płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, part ii: Polska pod zaborami, księ-
garnia akademicka, kraków 2002, p. 66.
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The napoleonic code divided natural children into legally acknowledged and 
unacknowledged. testators were limited in their freedom with regard to disposing 
of their property in the event of death only if they had acknowledged their natural 
children (art. 756 of nc)7.

as the legislator did not provide for any separate regulations governing inher-
itance rights of natural children in cases when there was a will, the doctrine as-
sumed that regulations on statutory inheritance applied8.

according to art. 757 of nc, the size of the statutory portion due to a natural 
child depended on the category of relatives also coming into the inheritance9.

in case a natural child came into an inheritance along with lawful descendants 
as provided for in art. 757 of nc, it was entitled to “one-third of the hereditary 
portion which the child would have had if he had been legitimate”.

if there were no lawful descendants, and a natural child came into an inher-
itance along with ascendants or the testator’s siblings, then it was entitled to a half 
of the share of the inheritance it would have received had it been lawful. if a nat-
ural child was legitimate, the statutory portion was half of the estate (art. 913 of 
nc). This is why the statutory portion of the inheritance of a natural child coming 
into an inheritance along with ascendants or siblings of the testator was one-fourth 
of the inheritance.

in case only distant relatives of the testator were alive, art. 757 of nc reserved 
for a natural child three-fourths of the inheritance share it would have received 
had it been legitimate. as the statutory portion of the inheritance due to a legiti-
mate child would be a half, then a natural child should receive three-eighths of the 
inheritance.

inheritance rights of a natural child could be reduced by a parent by half (art. 
761 of nc)10.

2.2.2. The issue of inheritance rights of the spouse is more complicated as it 
has to be considered with regard to the provisions of nc and of the civil code of 
congress poland (cccp), and these solutions were contradictory.

nc granted inheritance rights mostly based on blood ties, so the spouse was 
not treated as a forced heir: “in default of ancestors and descendants, free gifts by 
acts during life or by will may exhaust the whole of the property” (art. 916 of nc).

7 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 613.
8 a. okolski, Zasady prawa cywilnego obowiązujące w Królestwie Polskim, warszawa 1885, 
p. 381.
9 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 614. 
10 Ibidem, p. 614. 
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cccp assumed that the bequeather was more related to the spouse than to 
distant relatives and, in order to secure the spouse, granted spouses the status of 
forced heirs (art. 232–235). The extent of the statutory portion due to the spouse 
depended on the category of relatives along whom the spouse came into the in-
heritance.

cccp regulated inheritance rights of the spouse with regard to statutory inher-
itance, however, in art. 235 it granted the bequeather the right to limit those rights 
by way of a will or an inter vivos act by half11. in such cases the surviving spouse 
received half of the share they would have received had their spouse failed to leave 
an effective will.

art. 232 of cccp granted the spouse coming into an inheritance by virtue 
of the law along with descendants only inheritance rights for life: “the surviving 
spouse shall receive from the dead spouse a portion of the inheritance equal to the 
share due to every child, counting the surviving spouse as one child and leaving 
them the choice of the portion when dividing the inheritance. The portion due to 
the spouse shall only be granted for lifelong use”.

The portion due to a spouse entering into an inheritance by virtue of the law 
along with distant relatives of the deceased, in the case of co-inheritance with rel-
atives up to the fourth degree, was one-eighth, and in case co-heirs were relatives 
up to the twelfth degree, it was one-fourth. in both cases, the spouse was granted 
property rights to the portion due (art. 233 of cccp). in case there were no such 
relatives or natural children, the spouse received the whole inheritance (art. 767 
of nc). Therefore, in such a situation, the spouse could freely dispose of only half 
of the property as the other half was due to the surviving spouse12.

we do not know whether these regulations were observed in the testamentary 
practice as wills provide no specific information about the circle of forced heirs, 
the testator’s estate and its detailed valuation or any earlier settlements of the be-
queather with persons for whom the law reserved a portion of the estate. however, 
it is assumed that those drawing up their last wills were concerned with the sense 
of justice rather than provisions of law.

3

3.1
3.1.1. pursuant to nc, all used notarial deeds were drawn up in the presence of 

at least one notary: “The will by public act is that which is received by two notaries 

11 Ibidem, p. 194. 
12 Ibidem, p. 615.
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in the presence of two witnesses, or by one notary in the presence of four witness-
es” (art. 971).

notaries from zgierz commonly mentioned in notarial deeds that a public will 
was received in the presence of four witnesses13. however, there are doubts wheth-
er these notes always reflected the actual course of events. such deviations can be 
found in four wills drawn up in the office of jan cichocki. in two deeds there are 
names of only three witnesses even though each of the documents was signed by 
four witnesses14. in the case of a public will drawn up on december 14/24, 1858, it 
can be suspected that the names of witnesses were added only after the whole deed 
had been drawn up as the ink used to write down those names is clearly different 
from the ink used to draw up the whole document15.

3.1.2. a public will should be drawn up by a notary before whom the testator 
dictated their last will (art. 972 of nc). on account of this, the act could not be 
drawn up earlier by the bequeather and only certified by a notary16. moreover, 
it was necessary to include a note that the document had been written by a no-
tary. This obligation was properly fulfilled by zgierz notaries: “the testator […] 
declared that she demanded me to receive her disposal of property in the form 
of a last will by public act. accordingly, i set about drawing up the mentioned 
deed for […]”17.

3.1.3. a will should be dictated by the testator in person, and its content should 
be a record of the words of the person disposing of their property in the event of 
death (art. 972 of nc). as a matter of principle, in the section containing the tes-
tator’s declaration of will public wills are exact records of the words of the person 
disposing of their estate. This conclusion is based on the character of the language 
used in the wills, including colloquial phrases, many grammatical errors, and in-
coherent statements. however, in the case of some of the deeds it is obvious that 
the notary helped the testator to choose the right phrases to express their will to 
dispose of their property in compliance with the law.

The law (art. 972 of nc) imposed an excessively carefully fulfilled obligation 
to include in a notarial deed a clause stating that the will was a record of the words 
dictated by the person disposing of their property: “The testator dictated this  

13 e.g. archiwum państwowe w Łodzi [state archive in Łódź], collection 444, akta notariusza 
jana cichockigo w zgierzu (1857–1863) [hereinafter: jan cichocki], ref. no. 153.
14 jan cichocki, ref. no. 203, 1386.
15 jan cichocki, ref. no. 2328.
16 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 680.
17 archiwum państwowe w  Łodzi [state archive in Łódź], collection 439, akta notariusza 
franciszka Boguńskiego w zgierzu (1827–1846) [hereinafter: franciszek Boguński], ref. no. 31. 
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public will to me, the notary writing this deed in my own hand, in the presence of 
four witnesses, and it reads as follows”18.

3.1.4. nc imposed an obligation to read out a written public will to the testator 
in the presence of witnesses and to make a note of this (art. 972). This provision 
was carefully followed in notary offices in zgierz, using a note as follows: “this is 
how the testator finished his disposition, upon which this deed drawn upon in the 
presence of four aforementioned witnesses was slowly and clearly read out, and the 
testator declared it had been written down as he had dictated it and that it was in 
accordance with his intentions”19.

3.1.5. a public will had to be signed by the person disposing of their property 
in the event of death. if the testator could not sign the will, the reason for the lack 
of their signature had to be given (art. 973 of nc)20. in about 40% of cases, public 
wills were not signed by testators. The reasons given included the testator’s illiter-
acy or illness21.

in the notary office of józef stokowski, it was common for testators unable to 
sign their wills to make the sign of three crosses, next to which the notary would 
write down the testator’s full name and add a note that the signs were made by the 
testator22.

The requirement of the witnesses’ signatures was complied with, however, 
there were some deviations. for example, in a will drawn up by józef stokowski on 
june 4, 1834, the notary stated that it had been signed by four witnesses, but the 
document includes signatures of only three witnesses23.

3.2. unlike in the case of other will types, drawing up a handwritten will did 
not require observing any official forms or presence of third parties. “an olo-
graphic will shall not be valid unless it be written throughout, dated and signed 
by the hand of the testator: it is not subjected to any other formality” (art. 970 
of nc). This offered the testator the best possibility of keeping the dispositions 
made secret.

18 archiwum państwowe w  Łodzi, collection 441, akta notariusza romana jarońskiego 
w zgierzu (1857–1863) [hereinafter: roman jaroński], ref. no. 2204.
19 roman jaroński, ref. no. 141.
20 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 680.
21 e.g. jan cichocki, ref. no. 1375; franciszek Boguński, ref. no. 198.
22 e.g. archiwum państwowe w Łodzi, collection 438, akta notariusza józefa stokowskiego 
w zgierzu (1821–1847) [hereinafter: józef stokowski], ref. no. 9100.
23 józef stokowski, ref. no. 3349.



193testamentary law in congress poland on the example...

relevant court minutes indicate that wills were written down, dated, and signed 
by the hand of testators. no deviations were found in this respect24. as nc did not 
determine the place where the date was to be put, in practice, the deeds were dated 
at the beginning or at the end25.

even though regulations did not determine the location of the signature, it was 
obvious it was to be put at the end of the document. otherwise, it would be impos-
sible to say whether the testator finished their dispositions.

The signature did not have to include a full name but it had to be legible enough 
so as not to raise any doubts about the identity of the testator. in practice, testators 
virtually always provided their first name and surname.

3.3. a secret will combined the characteristics of a handwritten will, as its pro-
visions remained secret, and of a public will, as it had the evidentiary value of an 
official document. it consisted of two parts: a private document, i.e. declaration of 
the last will, and an official document, i.e. legal overwriting added by the notary.

3.3.1. a secret will had to be drawn up in writing (art. 976 of nc)26. nc did 
not require the will to be written by the hand of the testator. however, nearly all 
legal overwritings include the testator’s declaration that the text was handwritten. 
sources indicate that the existing requirement to sign the deed by the testator was 
met. all legal overwritings include the testator’s declaration that they personally 
signed the document.

The sheet on which the will was written or the envelope in which it was placed 
had to be closed and sealed (art. 976 of nc). This could only be done by the tes-
tator or, upon the testator’s request, by the notary in the presence of the testator 
and witnesses. in practice, testators did not ask the notary for help to close and seal 
their wills. all legal overwritings include notes that the will was sealed with family 
seals of the person making the declaration of the last will27 or of their spouse28.

The last will, closed and sealed, had to be delivered to a notary by the testator 
in person along with a declaration “that the contents of such paper are his will, 
written and signed by himself, or written by another and signed by him” (art. 976 
of nc). This requirement was satisfied by testators.

3.3.2. The notary would draw up a written record, the so-called legal overwrit-
ing, written on the paper with the text of the will or on the envelope containing the 

24 e.g. roman jaroński, ref. no. 284.
25 e.g. józef stokowski, ref. no. 63, 1386.
26 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 681.
27 franciszek Boguński, ref. no. 4.
28 Ibidem. 
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last will29. in order to confirm the fulfilment of this obligation, notaries used such 
clauses as “she presented and submitted to the notary sealed paper”30.

pursuant to art. 976 of nc, in order for a secret will to be valid, presence of six 
witnesses except for the notary was required (art. 976 nc). This requirement was 
properly fulfilled by zgierz notaries who made notes in wills listing persons taking 
part in the procedure.

The legal overwriting had to be signed by the testator (and in case the testator 
was unable to do that, a note explaining reasons for the lack of signature had to be 
included), witnesses, and the notary. This requirement was also properly fulfilled 
by zgierz notaries.

4

4.1. The code introduced the principle of universal capacity to dispose of 
one’s property in the event of death: “all persons may dispose […] by will, ex-
cepting such as are declared incapable of doing so by the law” (art. 902 of nc), 
with only a few limitations.

analysis of the source material indicates that most authors of wills were men. 
usually, they were married men who had descendants, they were craftsmen or 
farmers, and they wanted their last wills to prevent future disputes. it should 
be noted that unlike in the case of men, women who drew up wills were mostly 
childless.

4.2. exceptions to the principle of full freedom in disposing of one’s property 
in the event of death took the form of absolute or relative incapacity. Those who 
were absolutely incapacitated could not dispose of their property in the event of 
death in any way, and their incapacity concerned all potential heirs. relatively 
incapacitated persons were deprived of the right to bequeath their property only 
to specific persons31.

4.2.1. “in order to make a donation during life or by will, it is necessary to 
be of sane mind” (art. 901 nc), which had to be true at the time of drawing up 
the last will32.

29 e.j. Barwiński, Prawo spadkowe obowiązujące w b. Królestwie Polskim w zarysie, warszawa 
1938, p. 21.
30 józef stokowski, ref. no. 5091.
31 m. planiol, Podręcznik prawa cywilnego (o darowiznach i testamentach), transl. by a. sło-
miński, warszawa 1922, p. 159.
32 Ibidem, p. 154.
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The source material does not allow to conclude that mentally ill persons made 
any dispositions in the event of death. on the contrary, zgierz notaries in their 
deeds used such notes as: “known to the notary personally and in terms of their 
legal capacity”33 to confirm that the testator had the necessary legal capacity. in 
some cases, the note on the legal capacity was replaced with a declaration that the 
testator was of sane mind. This mostly concerned situations in which the person 
drawing up the will was ill, e.g. “physically debilitated, but of completely sane mind, 
which the notary and witnesses confirmed during a conversation with him”34.

The capacity of minors to dispose of their property in the event of death took 
one of two forms, depending on their age35. “a  minor under the age of sixteen 
years is capable of disposing in no way” (art. 903 of nc). Thus, children were not 
allowed to bequeath anything. only after turning sixteen, minors were granted 
a limited right to dispose of their property in the event of death: “a minor who 
has reached the age of sixteen years can make disposition by will only, and to the 
amount of not more than half the property of which the law permits an adult to 
dispose” (art. 904 of nc).

The public wills drawn up by zgierz notaries do not indicate that any of the 
deeds was drawn up by a minor.

4.2.2. in their wills, minors could not make any dispositions for the benefit of 
their guardian (art. 907 of nc)36. This prohibition, however, only concerned the 
so-called main guardians, meaning persons who managed the minor’s property. 
The above limitation did not apply if the minor’s guardian was the testator’s as-
cendant37. The legislator realised that in such cases the testator’s parents or grand-
parents would inherit the property by virtue of the law anyway. a bequest to the 
guardian despite the provisions of law was invalid, however, the remaining part of 
the will remained in force38.

The deeds of zgierz notaries do not include any document that would allow to 
say that any testator ever made a disposition contrary to art. 907 of nc.

The regulation concerning spouses was a special case of relative incapacity to 
dispose of one’s property in the event of death as it only concerned the scope of 
such dispositions, while limitations only applied in a situation when the testator 

33 jan cichocki, ref. no. 135.
34 e.g. roman jaroński, ref. no. 218.
35 m. planiol, op. cit., p. 160.
36 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 662.
37 Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, sankt petersburg – warsza-
wa 1875, p. 161.
38 a. okolski, op. cit., p. 379.
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left descendants (art. 1094 and 1098 of nc)39. Bequeathers who left children or 
other descendants could bequeath to their spouses either one-fourth of the prop-
erty with ownership transfer and another one-fourth of the property for use or half 
of the property for use.

art. 1098 of nc determined the scope of testamentary depositions a testator 
with children from the first marriage could make to a  subsequent spouse40. in 
the case of a marriage in which one of the spouses already had descendants from 
a previous marriage, the portion the testator was allowed to give to the present 
spouse could not exceed the share of a legitimate child, and in no case one-fourth 
of the inheritance.

5 

5.1. a beneficiary could be anyone except for persons found legally incapaci-
tated (art. 902 of nc)41. nc regulated the issue of capacity to be a beneficiary by 
indicating circumstances that deprived the legatee of the right to receive a bequest. 
These negative grounds either made it impossible for a person to receive a bequest 
from any testator (absolute incapacity) or concerned only specific testators (rela-
tive incapacity), but they had to exist at the moment of death of the testator42.

in a majority of cases, beneficiaries were natural persons. understandably, most 
of them were descendants or a spouse coming into an inheritance together. dispo-
sitions to distant relatives or strangers were definitely rarer and they were usually 
made in default of children.

Bequests to entities other than natural persons were very rare. Virtually al-
ways they included benefits for church institutions, which was probably con-
nected with the intention to find expiation for the testator’s guilt or ensure them 
better eternal life.

5.2
5.2.1. nc allowed for the obtaining of property by way of will by natural per-

sons who were at least conceived at the time of the opening of the inheritance: “in 
order to be capable of receiving during life, it suffices to be conceived at the mo-
ment of the donation” (art. 906).
39 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 719.
40 art. 1098 of nc applies to both donations and wills. art. 913 of nc does not apply in the 
special case provided for in art. 1098 – s. iX. 404/1858. Prawo cywilne obowiązujące na obsza-
rze b. kongresowego Królestwa Polskiego, ed. by j.j. litauer, warszawa 1923, p. 316.
41 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 660.
42 m. planiol, op. cit., p. 159.
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according to the material analysed, conceived persons appointed as beneficiar-
ies were in all cases the future children of testators, who came into the inheritance 
along with other children of the bequeathers43 or their spouses44.

The capacity of a nasciturus to inherit by will was granted “so far as the infant 
shall be born likely to live”. The legislator did not explain, however, what “likely to 
live” meant, e.g. whether it was necessary for a child to have all the organs neces-
sary for independent living or whether a child likely to live was a child who was 
born alive but lived for only a few minutes.

a legal person could not be a beneficiary if it did not exist at the time of the 
testator’s death (art. 725 of nc)45. it was an absolute requirement as whenever 
heirs indicated that at the time of opening the inheritance the beneficiary was not 
deemed legally existing, it gave grounds for invalidating such a bequest46.

a  way of evading the principle provided for in art 725 was an idea arising 
from judicial decisions, which allowed for appointing in a will an institution to be 
established after the testator’s death47. in a sentence of 1858, the 9th department of 
the senate acknowledged the possibility of appointing in a will a legal person the 
testator became the founder.

5.2.2. “doctors in physic or in surgery, officers of health and apothecaries, 
who shall have attended a person during the malady of which he dies, shall not 
be allowed to profit by donations during life or by will which such person shall 
have made in their favour in the progress of the disorder” (art. 909 of nc). This 
provision introduced a rational limitation referring to a will drawn up during 
a terminal disease. Thus, even if a testator drew up a will before contracting the 
disease but it provided for a bequest to a doctor that tended the testator dur-
ing the disease, the regulation remained effective48. similar rules were followed 
when the provisions of art. 909 were applied to clergymen performing last rites: 
“The same rules shall be observed with regard to the minister of religion”. By 
their very nature, the analysed notarial deeds could not give grounds for observ-
ing the discussed limitations in practice.

43 e.g. franciszek Boguński, ref. no. 19.
44 e.g. franciszek Boguński, ref. no. 40.
45 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 616.
46 f. podlewski, O spadkach i testamentach, warszawa 1900, p. 112.
47 a. słomiński, Prawo cywilne obow. w b. Królestwie Kongresowym w jurysprudencji Senatu 
1842–1914, Łódź 1929, p. 107.
48 s. kulpa, Testament. Praktyczne uwagi nad prawem spadkowym, pouczenia i wzory testa-
mentów opracowane według ustaw obowiązujących w  Małopolsce, na ziemiach byłego zaboru 
pruskiego i w byłej Kongresówce, kraków [n.d.], p. 37.



198 justyna Bieda

limitations of the rights of foreigners: “dispositions shall not be allowed for 
the benefit of a foreigner, except in a case where such foreigner might be allowed 
to make disposition for the benefit of a pole” (art. 912 of nc)49, imposed during 
the napoleonic period of the empire to determine the relationship between france 
and europe in this respect, had no practical significance as none of the european 
states forbade bequeathing property to citizens of congress poland. it is worth  
noting that foreigners in congress poland experienced certain limitations; how-
ever, they did not arise from art. 912 of nc but from other provisions of law, 
which, for example, forbade foreigners to own land outside cities50.

as wills drawn up by notaries did not provide the citizenship of the beneficiar-
ies, it cannot be said whether any dispositions were made to foreigners.

6

6.1. every estate disposition in the event of death could be made in one of the 
forms provided for in nc, i.e. as a general disposition, a disposition under univer-
sal title, or a specific disposition. The legislator did not provide for any limitations 
in this respect on account of the subject of the disposition, neither did the practice 
develop any custom, while the analysed notarial deeds indicate that both immov-
ables and movables were bequeathed to beneficiaries in all three forms provided 
for by the law.

6.1.1. a testamentary disposition was general if its subject was the whole prop-
erty the testator bequeathed to one or several persons (art. 1003 of nc)51. if the 
disposition was made to several persons, such a disposition was deemed general if 
the testator, appointing several beneficiaries, bequeathed to them the whole prop-
erty without indicating the exact share due to each of them, e.g. “i hereby bequeath 
my whole property to jan and paweł”52.

a testator who wanted to make a general disposition in their will was not ob-
ligated to use the statutory phrase “i bequeath the whole estate i shall leave at the 
time of my death”. however, the deed had to clearly indicate that it was the testa-
tor’s intention to bequeath undivided property they would own at the moment of 
their death to one or several persons53.

49 Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, ed. by k. hube, warszawa 
1877, p. 421.
50 h. cederbaum, Jak napisać testament własnoręczny, warszawa 1900, pp. 71–72.
51 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 688.
52 a. okolski, op. cit., p. 405.
53 m. planiol, op. cit., p. 109.
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in practice, when appointing beneficiaries to the whole estate, the most com-
monly used phrases included:

– “The whole property that will be left at the time of my death and any and all of 
its constituents i hereby bequeath to my son as his property and i hereby appoint 
him as the universal successor”54,

– “The whole property that will be left at the time of my death i hereby be-
queath and assign to the grzybowskis”55,

– “i appoint my husband as the universal successor to my whole movable and 
immovable property i own now and can own at the time of my death”56.

6.1.2. a  disposition under universal title only gave the beneficiary the right 
to a part of the inherited property and could be made in five different forms: as 
a bequest of a specific portion of the property, a bequest of all immovables, a be-
quest of all movables, a bequest of a specific portion of immovables, or a bequest 
of a specific portion of movables (art. 1010 of nc)57.

The records of zgierz notaries include 106 cases of disposition of property un-
der universal title. Bequeathers most frequently made bequests of a specific por-
tion of the property58; there were also relatively frequent bequests of all movables59. 
Bequests of a portion of movables60, all immovables61, and a portion of immova-
bles62 were rare.

6.1.3. a specific disposition was any disposition outside the definition of a gen-
eral disposition and a disposition under universal title63. This view, though com-
monly acknowledged and accepted, did not arise directly from the provisions of 
law. art. 1010 of nc, only referring to the essence of a disposition under universal 
title, stated that “every other legacy forms only a disposition by particular title”. 
This can lead to a literal interpretation according to which a specific disposition  
 

54 archiwum państwowe w Łodzi, collection 445, akta notariusza wojciecha hałaczkiewicza 
w zgierzu (1862–1876) [hereinafter: wojciech hałaczkiewicz], ref. no. 640. 
55 archiwum państwowe w  Łodzi, collection 443, akta notariusza marcelego jaworskiego 
w zgierzu (1855–1872) [hereinafter: marceli jaworski], ref. no. 164.
56 franciszek Boguński, ref. no. 16.
57 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 689.
58 e.g. jan cichocki, ref. no. 350.
59 e.g. jan cichocki, ref. no. 71.
60 e.g. józef stokowski, ref. no. 8802.
61 e.g. jan cichocki, ref. no. 1386.
62 e.g. franciszek Boguński, ref. no. 1413.
63 a. okolski, op. cit., p. 409.
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is any disposition that is not a general disposition, so the notion of a specific dis-
position should also cover dispositions under universal title.

Based on a specific disposition, a testator could bequeath one or more items, 
both movable and immovable, which did not have to be individually indicat-
ed and, for example, profits from the property or maintenance64. a  subject 
of a  specific disposition could also be the use of the whole property, its part,  
or a specific item.

in practice, a  specific disposition was the most frequent form of disposing 
of one’s property in the event of death. most of the dispositions concerned the 
ownership of movables65, with the most common subject of the disposition be-
ing money66. another significant group of specific testamentary dispositions were 
dispositions concerning the ownership of immovables67. apart from specific dis-
positions in the event of death the subject of which was the transfer of ownership 
of property, the source material includes testamentary dispositions that only gave 
the beneficiary the right to use the whole property68, its part69, or specific items70.

6.2
6.2.1. The notion of the primary guardian can be found in public wills and it 

denotes a guardian appointed pursuant to art. 364 of nc. in cases provided for by 
the law it was possible to appoint a guardian by will71. each of the spouses, in case 
the other spouse died earlier or was deprived of parental authority, had the right to 
appoint a guardian for their minor children (art. 364 of nc) in the event of death, 
in case the surviving spouse was the only carer of the child72. moreover, the father 
had the right to appoint a guardian while the mother was alive in case she did not 
want to take care of the children in the event of the father’s death.

in the practice of zgierz notaries, there were cases of appointing a guardian 
for minor children on account of the lack of the other parent73. none of the wills 

64 m. planiol, op. cit., pp. 128–128.
65 e.g. jan cichocki, ref. no. 350.
66 e.g. józef stokowski, ref. no. 8802.
67 e.g. wojciech hałaczkiewicz, ref. no. 155.
68 e.g. marceli jaworski, ref. no. 1.
69 e.g. józef stokowski, ref. no. 1409.
70 jan cichocki, ref. no. 71.
71 art. 365 of cccp: “appointment of a guardian can only take place pursuant to the provi-
sions of art. 351”.
72 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 327.
73 e.g. roman jaroński, ref. no. 3948.
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found indicated that no guardianship was established for minor children when the 
testator was a widower. 

6.2.2. The notions of an adopter and a sub-guardian can be found in public 
wills and they denote guardians appointed pursuant to art. 35 of nc. after the 
death of one of the spouses, the other spouse took care of minor children by vir-
tue of the law (art. 349 of cccp). however, the father had the right to appoint 
one or two advisers to the widow-mother, and the mother was obligated to seek 
their advice in matters connected with the care of children to a given marriage 
(art. 350 of cccp). The father appointing an adopter could precisely determine 
the scope of affairs with regard to which the mother was obligated to seek advice; 
in such cases she could perform all activities unlisted by the father independent-
ly74. a guardian referred to in art. 350 of cccp could be appointed by an official 
deed or a will75. 

appointment of an adopter to advise a mother-guardian was common in the 
deeds drawn up by zgierz notaries in the nineteenth century. There were only 
a few cases in which no adopter was appointed to advise the mother-guardian76.

6.2.3. in their last will, a person who had voluntarily taken care of a minor 
could adopt the minor. everyone who were fifty years of age or older had this 
right in case there were no descendants. if the person had been a  voluntary 
guardian of a minor (art. 326 of cccp)77, then after two years since becoming 
a guardian, if the person was afraid they would die before the minor came of age, 
the person could adopt the minor in a will and this provision was valid as long 
as at the time of death the testator had no descendants and the death took place 
not later than three months after the minor’s coming of age78.

no such procedure was found in the deeds drawn up by zgierz notaries.
6.2.4. a legal act that could be performed in a public will as an official deed was 

acknowledgement of a natural child79.
in the source material there is one case of acknowledgement of a natural child; 

it can be found in a will of january 10/22, 1866, drawn up by florian feldman, 
a cloth maker journeyman. in his disposition, the testator stated: “with my wife 
wilhelmina, née olszyńska, who stayed in my household before a religious mar-

74 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 223.
75 Ibidem.
76 józef stokowski, ref. no. 7450; roman jaroński, ref. no. 2537; franciszek Boguński, ref. 
no. 40, 11.
77 Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim…, p. 218.
78 Ibidem, pp. 218–219.
79 Ibidem, p. 209.
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riage, i begot a child whose first name was teodor and surname krompak, and he 
still stays with me, but my conscience cannot bear the child begotten by me to have 
a stranger’s surname. Thus, i hereby acknowledge him as my lawful son and i beg 
my wife to give him my surname so that he is called just like his father”80.

7

The principle of testamentary freedom guaranteed by the law of congress po-
land was considerably limited in case the testator had descendants or a  spouse. 
however, as the practice indicates, bequeathers were frequently guided by their 
sense of justice rather than provisions of law.

out of the discussed forms of dispositions, a public will and a secret will were 
hedged with a number of conditions arising from nc, whereas a handwritten will, 
though only requiring the testator to be able to write, was not very popular, prob-
ably because of the high illiteracy rate in the society.

even though the right to receive bequests was universal, it was not absolute. 
The legislator provided for certain limitations, mostly resulting from social rea-
sons and aimed at elimination of pressure on the testator. in the analysed practice, 
testators observed these limitations and possible deviations concerned appoint-
ment of an incorrect beneficiary, which practically made it impossible to execute 
the last will.

a will was a document that, apart from dispositions of property in the event of 
death, included dispositions that did not concern property. in a majority of cas-
es, dispositions of property covered the whole estate of the testator, including all 
movables and immovables. Based on the documents drawn up by zgierz notaries 
it can be said that the most popular form of disposal of property in the event of 
death was a specific testamentary disposition that transferred the whole property, 
its part, or specific items. 
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Testamentary Law in Congress Poland on the example of the files  
of the Zgierz notaries in the years 1826–1875

contemporary polish inheritance law adopts the principles of freedom of testing, as-
suming that everyone has the right to freely dispose of their property in the event of death 
by way of a will. The freedom of testing, however, is not something obvious and it was not 
the one that governed inheritance in poland during the period of the first polish republic.

it was not until the 19th century that it brought europe, including the polish lands, pro-
found changes in the field of inheritance law. The general rule of freedom of testing was, 
in principle, the first in modern europe to be introduced by the napoleonic code of 1804, 
in force in poland from 1808 until 1846. however, the guaranteed principle of freedom 
of testing experienced serious restrictions if the testator had descendants or the spouse, 
although, as practice shows, the writers were often guided by their own sense of justice, 
and not by law.

The napoleonic code envisaged three forms of last wills: a public will, a secret will, 
and a handwritten will. The first two forms were subject to a number of formal conditions. 
a handwritten will, on the other hand, although it only required the writer to be able to 
write, was not popular, probably because of the society’s considerable illiteracy.

although the right to obtain testamentary bequests was universal, it was not absolute. 
The legislator provided for certain restrictions dictated primarily by social considerations, 
aimed at eliminating the pressure on the legislator.

The property dispositions predominantly concerned the testator’s entire property and 
covered both all movable and immovable property. in the light of the deeds of the zgierz 
notaries, the most popular form of property dispositions in the event of death was the ma-
king of testamentary dispositions in the form of a special clause, transferring all possessed 
property, its part or individual components.
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Prawo testamentowe obowiązujące w Królestwie Polskim  
na podstawie akt notariuszy zgierskich z lat 1826–1875

współczesne polskie prawo spadkowe przyjmuje zasadę swobody testowania – zakła-
dającą, iż każdy ma prawo swobodnego rozporządzania swoim majątkiem na wypadek 
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śmierci w drodze testamentu. wolność testowania nie jest jednak czymś oczywistym i nie 
ona rządziła dziedziczeniem na ziemiach polskich w okresie i rzeczypospolitej.

dopiero XiX w. przyniósł europie, w tym także ziemiom polskim, gruntowne zmiany 
w zakresie prawa spadkowego. ogólną regułę swobody testowania zasadniczo jako pierw-
szy w nowożytnej europie wprowadził kodeks napoleona z 1804 r., obowiązujący na zie-
miach polskich od 1808 do 1846 r. jednakże gwarantowana zasada swobody testowania 
doznawała poważnych ograniczeń, jeżeli testator posiadał zstępnych lub małżonka, choć 
– jak pokazuje praktyka – zapisodawcy często kierowali się własnym poczuciem sprawie-
dliwości, a nie przepisami prawa.

kodeks napoleona przewidywał trzy formy rozporządzeń ostatniej woli: testament pu-
bliczny, testament tajemny i testament własnoręczny. dwie pierwsze formy obwarowane 
były szeregiem warunków formalnych. testament własnoręczny natomiast, choć wymagał 
od zapisodawcy jedynie umiejętności pisania, nie cieszył się popularnością, zapewne z po-
wodu znacznego analfabetyzmu społeczeństwa.

mimo iż prawo uzyskiwania zapisów testamentowych miało charakter powszechny, to 
nie było ono bezwzględne. ustawodawca przewidywał pewne ograniczenia, podyktowane 
przede wszystkim względami społecznymi, mające na celu wyeliminowanie presji na za-
pisodawcy. 

w  przeważającej mierze dyspozycje majątkowe dotyczyły całego majątku testatora 
i obejmowały zarówno wszelkie ruchomości, jak i nieruchomości. w świetle aktów nota-
riuszy zgierskich najpopularniejszą formą rozporządzeń majątkowych na wypadek śmierci 
było dokonywanie dyspozycji testamentowych w formie zapisu szczególnego, przekazują-
cego cały posiadany majątek, jego część lub poszczególne składniki.

Słowa kluczowe: królestwo polskie, prawo spadkowe, testament, notariusz
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„Urządzenie gmin i wójtów”  
w konstytucyjnym Królestwie Polskim.  

Część I: Przygotowania i fiasko pierwszego projektu  
z 1817 r.1

1. wprowadzenie; 2. okres przedkonstytucyjny; 3. Organizacja władz administracyjnych; 4. projekt 
lutowy z 1817 r.; 5. podsumowanie

1

artykuł ma na celu rekonstrukcję wydarzeń, które doprowadziły do uka-
zania się urządzenia wójtów po wsiach (Urządzenia gmin i  wójtów) z  30 maja 
1818 r. – aktu prawnego, który na kilkadziesiąt lat, do momentu wydania ustawy 
z 19 lutego 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich, ukształtował sposób organiza-
cji zarządu w  gminach wiejskich królestwa polskiego. tekst powstał w  oparciu 
o nieomawiane do tej pory w literaturze materiały źródłowe pochodzące przede 
wszystkim z zespołu i rady stanu królestwa polskiego archiwum głównego akt 
dawnych w  warszawie. przedstawiona została nie tylko sekwencja wydarzeń  – 
przede wszystkim skupiono się na analizie ścierających się poglądów w związku 
z odrzucaniem kolejno zgłaszanych propozycji. oficjalnie kwestia sprowadzała się 
do odpowiedzi na pytanie, jak zoptymalizować realizację zadań państwowych na 
najniższym szczeblu, radząc sobie z problemem niedoboru kadr i funduszy na ten 
cel. w tle tylko przewijał się – z pewnością nie mniej ważny – kontekst społecz-
ny zagadnienia: kwestia zaspokojenia dążenia ziemiaństwa do utrzymania pełnej 
kontroli nad chłopstwem i powierzenia z tego względu ziemiaństwu władzy pu-
blicznej. chodziło więc o pogodzenie ze sobą dwóch – wydawałoby się – sprzecz-
nych tendencji, aby z jednej strony zorganizować państwo w sposób nowoczesny, 

1 tekst przygotowany w ramach projektu „uregulowania prawne relacji pomiędzy dziedzi-
cami a  chłopami na centralnych ziemiach polskich w  okresie od zniesienia poddaństwa do 
uwłaszczenia”, finansowanego przez narodowe centrum nauki (umo-2018/31/B/hs5/00315).

STUDIA Z DZIEJÓW paŃstwa i  prawa polskiego
XXiV — 2021

STUDIES IN HISTORY of polish state and law 

e-issn 2450-6095; issn 1733-0335doi:  10.48269/2450-6095-sdpipp-24-013
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rozciągając struktury państwowe na najniższym szczeblu, i efektywnie realizować 
obowiązki publicznoprawne, a z drugiej strony – aby nie przekazywać władzy pu-
blicznej w  ręce biurokracji jako wyodrębniającej się z  dawnej szlachty warstwy 
społecznej, co groziło dalszym osłabieniem stosunków patrymonialnych panują-
cych na wsi. 

artykuł został podzielony na dwie części. w pierwszej z nich omówione zostały 
prace i towarzyszące im debaty prowadzone do momentu faktycznego odrzucenia 
pierwszego projektu przedstawionego radzie stanu 28 lutego 1817 r. druga część 
natomiast obejmuje dalszą debatę, związaną z  odrzuceniem kolejnego projektu 
poddanego pod obrady, a następnie – kontrpropozycji przedstawionej przez pre-
zesa komisji mazowieckiej rajmunda rembielińskiego. Burzliwe prace zakończy-
ły się fiaskiem. latem 1817 r. rada stanu zawiesiła dalsze przygotowania i zajęła 
się projektami ustaw na sejm 1818 r. dopiero po zakończeniu jego obrad nadszedł 
czas na wznowienie prac, które ostatecznie zakończyły się sukcesem i wydaniem 
Urządzenia gmin i wójtów z 30 maja 1818 r.

w  projektach i  wypowiedziach z  nimi związanych zostały poddane analizie 
przede wszystkim dwa wyodrębniające się zagadnienia: (1) kwestia utrzymania 
władzy dominialnej de facto wobec jej zniesienia de iure; (2) kwestia roztoczenia 
skuteczniejszej kontroli nad władzą dominialną poprzez wprowadzenie władzy 
administracyjnej na szczeblu niższym niż obwodowy.

2

zniesienie poddaństwa w księstwie warszawskim – dokonane na mocy konsty-
tucji z 22 lipca 1807 r. – z mocy prawa doprowadziło do likwidacji władzy patrymo-
nialnej pana nad chłopem2. zrodziło to jednak problem, kto i w jaki sposób będzie 
realizować zadania publiczne na najniższym szczeblu administracji państwowej. 
chłop wolny, niechętny dworowi, pozostający z dala od władzy państwowej (roz-
ciągającej się w praktyce tylko do szczebla powiatu i sprawowanej przez podpre-
fektów) nie tylko nie dawał gwarancji należytego wykonywania ciążących na nim 
powinności dominialnych (głównie związanych z uprawianiem ziemi przyznanej 
dziedzicom), ale i realizacji obowiązków względem państwa. napoleońska konsty-
tucja stawiała przed władzami księstwa nie lada problem do rozwiązania, ustana-
wiając na najniższym szczeblu drabiny państwowej urząd wójta. nałożony został 

2 o prawnych ograniczeniach wolności osobistej chłopów zob.: w. grabski, Historia Towa-
rzystwa Rolniczego, t. 2, gebethner i wolff, warszawa 1904, s. 84; s. kieniewicz, Sprawa wło-
ściańska w powstaniu styczniowym, zakład imienia ossolińskich, wrocław 1953, s. 2–6, 38–43; 
s.  Śreniowski, Studia nad prawem i  stosunkami agrarnymi Królestwa Polskiego 1831–1864, 
książka i wiedza, warszawa 1963, s. 89.
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obowiązek organizacji administracji gminnej, podczas gdy zarówno ze względu na 
brak kadr, jak i niedobór funduszy państwo polskie nie było w stanie zorganizować 
władzy publicznej sprawowanej przez wykwalifikowanych urzędników, nie wspo-
minając już o konfliktach, jakie mogła generować tak daleko sięgająca ingerencja 
państwa w stosunki na wsi. doraźnym remedium mogło być przyjęcie fikcji, iż ad-
ministracja najniższego szczebla istnieje tylko de iure, w rzeczywistości zaś ceduje 
się wykonywanie funkcji publicznych na dziedziców. tak sprawę tę rozwiązano 
w dekrecie z 23 lutego 1809 r. tworzącym gminy wiejskie. władza publiczna, na 
którą składały się skumulowane kompetencje administracyjne i  sądowe, została 
przekazana w ręce władz dominialnych3. realizacja zadań państwowych przez zie-
miaństwo przy utrzymaniu monopolu ziemi dworskiej dawała mu nie tylko moż-
liwość odzyskania praw zwierzchnich nad chłopami w ich włościach, ale i wręcz 
pogłębienia zależności ekonomicznej od dziedziców. z  tych powodów, a  także 
ze względu na niechęć ziemiaństwa do ingerencji państwa w  stosunki wiejskie4 
oraz wobec niedostatku kadr urzędniczych zdolnych do kompetentnego pełnienia 
funkcji publicznych na najniższym szczeblu, w zasadzie brakowało alternatywy dla 
rozwiązania przyjętego w dekrecie z 1809 r. w założeniu miało to być jednak roz-
wiązanie tymczasowe, funkcjonujące do czasu, aż zadania publiczne powierzone 
zostaną „prawdziwym” urzędnikom administracyjnym5.

klęska napoleona Bonapartego w wojnie z rosją postawiła pod znakiem zapy-
tania dalsze istnienie polskiej państwowości. zwycięski cesarz aleksander spełnił 
pokładane w nim nadzieje. na zjeździe w puławach 21 września 1814 r. zaakcepto-
wał przedłożony mu przez ks. adama jerzego czartoryskiego projekt Zasad kon-
stytucji Królestwa Polskiego. opracowane przez polaków zasady zostały podpisane 
przez aleksandra 25 czerwca 1815 r., po usankcjonowaniu na forum międzynaro-
dowym faktu utworzenia królestwa polskiego na kongresie wiedeńskim. zasady 
konstytucji stanowiły pierwszy, niejako wstępny, fundacyjny akt konstytucyjny 
w państwie pod berłem cara i w związku z rosją. jako zasady, a nie szczegółowe 
przepisy miały one z samego założenia charakter dokumentu ramowego. podsta-
wową ich funkcją było wyznaczenie kierunku dla przyszłych ustaw ustrojowych 
z ostateczną ustawą konstytucyjną na czele.

w  zakresie stosunków na wsi twórcy zasad zapowiadali przyznanie wło-
ścianom administracyjnej „opieki skutecznej” (une protection efficace) i  sądowej 
3 por. p.z. pomianowski, Spory pomiędzy posesorami a  chłopami dóbr Cieni i  Michałowa 
w czasach Księstwa Warszawskiego, „czasopismo prawno-historyczne” 2020, t. 72, nr 2, s. 64.
4 c. rajca, Ruch oporu chłopskiego w Królestwie Polskim w latach 1815–1864, ludowa spół-
dzielnia wydawnicza, warszawa 1969, s. 92.
5 j. kukulski, Funkcje gminy dominialnej, „acta universitatis lodziensis. folia historica” 
1983, nr 13, s. 114–115.
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„sprawiedliwości niekosztownej” (une justice non dispendieuse). „duch ustaw” im 
służących miał „tchnąć szczególniej ojcowską troskliwością” (L’esprit des lois en 
sa faveur sera plus particulièrement paternel) i doprowadzić włościan do „rzeczy-
wiście i  gruntownie dobrego bytu” (vers un état de bien-être réel et solide)6. jak 
skonstatowała zofia kirkor-kiedroniowa: „słowa te w  stosunku do ogółu wło-
ścian – czczą tylko pozostały obietnicą. nie pociągnęły bowiem za sobą żadnych 
środków prawnych ani ekonomicznych, prowadzących do zamierzonego celu”7. 
w  szczególności w  ostatecznie nadanej konstytucji, której projekt także został 
przygotowany przez czartoryskiego wspólnie z tym samym kręgiem jego najbliż-
szych współpracowników, zabrakło podobnych instytucjonalnych gwarancji za-
bezpieczających włościan. znamienne, że żadne z postanowień konstytucyjnych 
nie wspominało nawet o istnieniu tej kategorii ludności.

osoby przygotowujące projekt zasad najprawdopodobniej rekrutowały się 
spośród członków komitetu cywilnego reformy utworzonego przez cesarza 
z  inicjatywy czartoryskiego 19 maja 1814  r. w  piśmie załączonym do dekretu 
ustanawiającego komitet (Objets dont le Comité doit s’occuper) zawarto szereg 
zapatrywań monarszych ukierunkowujących przyszłe prace komitetu. ich treść 
została zredagowana również pod wpływem pomysłów czartoryskiego odno-
śnie do przyszłych stosunków prawno-ustrojowych królestwa polskiego8. wśród 
nich znalazło się polecenie podjęcia „działań, które należy przedsięwziąć w celu 
poprawy losu chłopów i zapewnienia im środków do stopniowego uzyskania sa-
modzielnej egzystencji” (Mesures à prendre pour améliorer le sort des paysans et 
de leur ouvrir des moyens d’acquérir progressivement une existence indépendante)9.  
6 Bases de la constitution de pologne (1815) / zasady konstytucji królestwa polskiego (1815), 
[w:] Constitutions of the World from the Late 18th Century to the Middle of the 19th Century: Sour-
ces on the Rise of Modern Constitutionalism/ Verfassungen der Welt vom späten 18. Jahrhundert 
bis Mitte des 19. Jahrhunderts: Quellen zur Herausbildung des modernen Konstitutionalismus, 
red. h. dippel, t. 5: Polish Constitutional Documents 1790–1848 / Polskie dokumenty konstytu-
cyjne 1790–1848, red. a. tarnowska, k.g. saur Verlag, monachium 2008, s. 64.
7 z. kirkor-kiedroniowa, Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej i konstytucyjnej Kró-
lestwa Polskiego, akademia umiejętności, kraków 1912, s.  273. por. z. stankiewicz, Zasady 
uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim, [w:] Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu 
łódzkiego, t. 2: Uwłaszczenie chłopów i mieszczan-rolników, red. h. Brodowska, wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź 1966, s.  22–26; j. kukulski, Chłopi w  Piotrkowskiem wobec ogłoszenia ukazu 
z 1846 r., „rocznik Łódzki” 1970, t. 14(17), s. 246–251.
8 zob. m. gałędek, Koncepcje i projekty nowego ustroju administracji dla przyszłego Królestwa 
Polskiego. Studium z dziejów myśli administracyjnej, wydawnictwo arche, sopot 2017, s. 99.
9 m. gałędek, a. klimaszewska, p.z. pomianowski, Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad 
przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i  procedury cywilnej w  przededniu 
utworzenia Królestwa Polskiego (1814–1815)  – edycja źródłowa. Część I, „krakowskie studia 
z historii państwa i prawa” 2019, t. 12, z. 2, s. 260, 262.
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na tej podstawie czartoryski zainicjował 21 sierpnia 1814 r. przeprowadzenie tzw. 
ankiety włościańskiej. wśród „punktów w materii wydobycia włościan z teraźniej-
szego stanu” na pierwszym miejscu znalazła się kwestia „wytknięcia stosunków 
między włościaninem a panem pod względem władzy zwierzchniej i obowiązku 
takowej ulegania”10.

wyniki ankiety włościańskiej nie zostały przeanalizowane podczas obrad ko-
mitetu cywilnego reformy, który był informowany jedynie o  nadsyłaniu kolej-
nych odpowiedzi. natomiast postanowienia projektów sekcji administracyjnej 
dotyczące kwestii organizacji zarządu państwowego w dominiach wiejskich prze-
szły praktycznie bez echa. pierwszym roztrząsanym w komitecie projektem, który 
odnosił się do zagadnienia ustroju administracyjnego na obszarach wiejskich, był 
„projekt względem przyszłej reformy władz rządowych po ministerstwach” autor-
stwa ks. franciszka ksawerego druckiego-lubeckiego. został on przedłożony na 
sesji komitetu 21 sierpnia. w dokumencie zaproponowano, aby zadania admini-
stracyjne były wykonywane przez dozorcę działającego w ramach okręgu złożone-
go z kilku dominiów, czyli gmin. dozorca miał być wybierany przez mieszkańców 
dominiów, a  więc bynajmniej nie przez ich właścicieli, lecz przez miejscowych 
włościan. pomocnikami dozorcy byliby dziesiętnicy – po jednym na każde pięć-
dziesiąt dymów. koszty tak zorganizowanej administracji miały być pokrywane 
z funduszy zgromadzonych przez dominia11.

propozycje druckiego-lubeckiego nie zostały uwzględnione w  następnych 
wersjach projektu sekcji administracyjnej. za to bez zastrzeżeń zaakceptowano 
koncepcję jana nepomucena wolickiego uregulowaną w  przygotowanym przez 
niego projekcie Zasad do zaprowadzenia nowych magistratur administracyjnych 
w  kraiu X.a  W.go postanowionych12. odmiennie niż lubecki zaproponował on, 
aby „w każdym dominium była postanowiona […] jedna osoba, która by rozkaz 
rządowy […] do dominium przesłany odebrała, mieszkańców miejscowych o nim  
 

10 a.j. czartoryski do f.k. lubeckiego, Punkty w materii wydobycia włościan z teraźniejszego 
stanu, Biblioteka książąt czartoryskich w krakowie, rkps [dalej: Bkc], sygn. 5234 V, k. 25–26. 
por. Protokół posiedzeń Komitetu Reformy od jego rozpoczęcia się dnia 4 lipca 1814, Bkc, sygn. 
5233 iV, k. 149–150 (sesja 22, 15 iX 1814).
11 Ibidem, k. 95 (sesja 15, 21 Viii 1814).
12 zagadnienie organizacji zarządu państwowego w dominiach uregulowane zostało w czę-
ści poświęconej „atrybucjom i obowiązkom właścicieli lub ich reprezentantów we względzie 
ogólnej administracji rządowej”. została ona przedstawiona na sesji komitetu 4 października 
1814 r., a następnie na podstawie udzielonych wytycznych zmodyfikowana i jako tytuł Vi pro-
jektu O  atrybucjach i  obowiązkach jurysdykcji dominikalnych wiejskich ponownie wniesiona 
pod obrady 26 lutego 1815 r. Ibidem, k. 164 (sesja 21, 12 iX 1814); k. 393 (sesja 70, 26 ii 1815). 
zob. m. gałędek, Koncepcje…, s. 379–382.
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uwiadomiła i  w  skutku wykonała. takimi osobami podług myśli projektu mają 
być po mniejszych miasteczkach tudzież wsiach właściciele tychże lub przez nich 
postanowieni reprezentanci dominikalni”13. wolicki  – podobnie jak lubecki  – 
proponował zatem wprost znieść urzędy wójtów, ale nie po to, aby pozwolić na 
ich wybór włościanom, a aby powierzyć ich funkcje dziedzicom, którzy nie jako 
urzędnicy, a osoby prywatne sprawowaliby „jurysdykcję dominikalną wiejską”14. 
Byłoby to równoznaczne z przywróceniem władzy dominialnej (patrymonialnej) 
nad ludnością chłopską.

projekt popierał w  komitecie lider konserwatywnego ziemiaństwa z  galicji 
stanisław zamoyski jako prezes sekcji administracyjnej, do której zaangażowa-
ny został wolicki celem jego przygotowania15. ale i ziemiaństwo pruskiej części 
księstwa warszawskiego lansowało swój program w sprawie włościańskiej, które-
go centralnym punktem było „jak najenergiczniejsze zastrzeżenie niewtrącania się 
rządu do stosunków wiejskich”16.

mimo to może zaskakiwać fakt, iż na forum komitetu cywilnego reformy nikt 
nie wniósł zastrzeżeń do opracowanej przez wolickiego koncepcji powrotu do 
władztwa dominialnego de iure. nawet tak zadeklarowany rzecznik emancypacji 
włościan jak andrzej horodyski17 w ułożonym przez siebie projekcie konstytucji 
także przewidywał, iż to „ziemianie właściciele” będą wcielać się w rolę „pierwszej 
zwierzchności, której od włościan i mieszkańców wiejskich z woli prawa należy się 
posłuszeństwo”, czuwając „nad porządkiem i  bezpieczeństwem w  granicach wsi 
i włości swoich”18.

w stosunku do tej części projektu wolickiego, która regulowała sposób orga-
nizacji władzy publicznej na wsi, komitet dokonał tylko jednej modyfikacji, po-
dejmując decyzję, aby zamiast określenia „reprezentant właściciela” używać nazwy 
„zastępca dominikalny”19. przypuszczalnie w  ten sposób starano się podkreślić,  
 

13 Protokół posiedzeń Komitetu Reformy…, k. 141 (sesja 21, 12 iX 1814).
14 Ibidem, k. 110 (sesja 17, 28 Viii 1814).
15 o zamoyskim jako rzeczniku stosunków feudalnych zob. m. gałędek, Koncepcje…, s. 322. 
o austriackim modelu zarządzania wsią w galicji zob. t. mencel, Galicja Zachodnia 1795–1809. 
Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, wydawnictwo lubelskie, 
lublin 1976, s. 101–132.
16 h. grynwaser, Kwestia agrarna i  ruch włościan w Królestwie Polskim w pierwszej połowie 
XIX wieku (1807–1860). Studium archiwalne, [w:] idem, Pisma, t. ii, wydawnictwo zakładu 
narodowego imienia ossolińskich, wrocław 1951, s. 53.
17 zob. ibidem, s. 52.
18 [a. horodyski], Projekt Ustawy Konstytucyjnej [1814], Bkc, sygn. 5261 iV, k. 228.
19 Protokół posiedzeń Komitetu Reformy…, k. 164 (sesja 25, 4 X 1814).
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że powierzanej ziemianom władzy dominialnej nie mogą oni subdelegować na 
zasadach w pełni prywatnoprawnych. w tym przypadku osoba, która w zastęp-
stwie właściciela miała wykonywać funkcje publiczne, nie byłaby formalnie jego 
cywilnym pełnomocnikiem, a działałaby niejako na podstawie publicznoprawne-
go upoważnienia. w pozostałym zakresie przedstawiona koncepcja nie wzbudziła 
kontrowersji i została przejęta do zmodyfikowanej wersji projektu wolickiego, któ-
rą opracował aleksander linowski. w konsekwencji ustalono, że „dominia […] 
wiejskie mają pierwszy stopień jurysdykcji miejscowej”, którą „sprawują [zarów-
no] w miastach […] trzeciej klasy, [jak] i po wsiach właściciele lub ich zastępcy”20. 

redakcja linowskiego została przyjęta przez komitet, który zakończył swo-
ją działalność 15 czerwca 1815 r. trzy miesiące później nowy rząd tymczasowy 
podjął decyzję o utworzeniu szeregu komisji do kontynuowania prac nad organi-
zacją prawnoustrojową królestwa polskiego. wśród nich miały powstać komisja 
włościańska i komisja ministerium spraw wewnętrznych. o działaniach podej-
mowanych przez pierwszą z nich niczego nie wiemy, natomiast komisja ministe-
rialna wszczęła prace nad nową organizacją administracji lokalnej. 

równolegle toczyły się prace nad konstytucją. zaowocowały one najpierw 
projektem ustawy konstytucyjnej autorstwa ludwika platera z 26 sierpnia 1815 r. 
w przedłożonym przez siebie dokumencie zaproponował on – sprzecznie z pro-
jektem komitetu cywilnego reformy – aby urząd wójta został jednak utrzymany. 
podobnie jak w księstwie warszawskim miał on być urzędnikiem w gminie mia-
nowanym przez komisję wojewódzką. ponadto w każdej gromadzie ustanowiony 
miał być urząd sołtysa jako pomocnika wójta, który również pochodziłby z nomi-
nacji rządowej. zarówno wójt, jak i sołtys mieli być zobowiązani do „strzeżenia 
bezpieczeństwa i porządku wiejskiego” oraz „dopełniania wszelkich [rządowych] 
zaleceń policyjnych”21. plater więc nie tylko nie zamierzał powierzać funkcji urzęd-
niczych miejscowemu ziemiaństwu, pozostawiając decyzję o  tym do wyłącznej 
kompetencji rządowej, ale także zdawał się skłaniać do koncepcji tworzenia gmin 
wielowioskowych złożonych z kilku gromad. zwrócił na to uwagę józef kalasanty 
szaniawski, któremu przedstawiono projekt do recenzji. jego zdaniem najlepszym 
rozwiązaniem byłoby jednak, aby „każde dominium oddzielną składało gminę”, 
a  jeśli powstałaby potrzeba połączenia kilku dominiów, wtedy urząd wójtowski 
powinien być obsadzony kilkoma osobami22.

20 a. linowski, Zasady do ustanowienia magistratur administracyjnych, Bkc, sygn. 5236 iV, 
k. 132.
21 [l. plater], Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego, Bkc, sygn. 5261 iV, k. 314.
22 j.k. szaniawski, Uwagi nad projektem Ustawy konstytucyjnej, Bkc, sygn. 5222 V, k. 406.
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3

projekt platera zapowiadał definitywne odejście od koncepcji przeforsowa-
nej w komitecie cywilnym reformy. w ostatecznym projekcie konstytucyjnym 
przedłożonym monarsze czartoryski wraz ze swymi współpracownikami także 
postanowił odrzucić pomysł formalnej restytucji władzy dominialnej. w konse-
kwencji odnośnie do sposobu zarządu krajem na najniższym szczeblu konstytucja 
królestwa polskiego ustalała  – częściowo idąc w  ślad za projektem platera  – iż 
„w każdej gminie będzie wójt, dla wykonania rozkazów rządowych, jako ostatnie 
ogniwo administracji krajowej”23. nie wspominano o możliwości czy też koniecz-
ności powierzania tego urzędu właścicielom ziemskim. 

postanowienie konstytucyjne rozwinięto w  Organizacji władz administracyj-
nych z 3 lutego 1816 r. ustalającej ustrój administracji lokalnej. ów akt również 
został opracowany przy osobistym udziale czartoryskiego24. 

status wójta w  gminie jako organu jednoosobowo podporządkowanego ko-
misji wojewódzkiej oraz zakres powierzanych mu zadań określony został na tych 
samych podstawach, co prezydenta municypalności i burmistrza w mieście. usta-
lono, że wójt będzie występować w  charakterze „wykonawcy rozkazów komisji 
wojewódzkiej”, łącząc realizację zadań administracyjnych z „udziałem” w „sądow-
nictwie cywilnym i policyjnym w składzie podług przepisów, jakie w oddzielnym 
urządzeniu [„sądowym”] ogłoszonymi będą”. wójt był też zobowiązany do oso-
bistego wykonywania powierzanych mu czynności urzędowych. jeżeli zaś chciał 
ustanowić swego zastępcę, mógł to uczynić jedynie po uzyskaniu zgody komisji 
wojewódzkiej. pozostawał jednak odpowiedzialny za podejmowane przez niego 
czynności25. oznaczało to, że autorzy organizacji uznali, że formalnie nie należy 
zmieniać koncepcji wprowadzonej w księstwie warszawskim, iż władza admini-
stracyjna jest sprawowana w okręgu administracyjnym w dalszym ciągu określa-
nym mianem „gminy”, przez urzędnika, który nadal tytułowany będzie „wójtem” 
i powoływany na ten urząd przez komisję rządową spraw wewnętrznych i policji 
(dalej: krswip) na wniosek komisji wojewódzkiej. z drugiej strony jednak urzę-
dy wójtów zarezerwowane zostały wyłącznie dla właścicieli ziemskich. postano-
wiono bowiem, że „we wsiach które z  rozmaitych drobnych (mniej jak dziesięć 
dymów liczących) składają się własności”, o powstaniu gminy mieli zadecydować  

23 ustawa konstytucyjna królestwa polskiego, 27 Xi 1815, dziennik praw królestwa polskiego, 
t. i, nr 1, s. 50.
24 l. dembowski, Pamiętniki, Bkc, sygn. 3811 V, t. i, k. 248. 
25 Organizacja władz administracyjnych, 3 ii 1816, dziennik praw królestwa polskiego, t. ii, 
nr 8, s. 61–63.
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w  pierwszej kolejności właściciele, „obierając jednego spomiędzy siebie wój-
ta, dla sprawowania zwierzchności miejscowej”. w  tej sytuacji rola władz miała 
ograniczać się do potwierdzenia wyboru dokonanego przez komisję wojewódz-
ką. natomiast gdyby właściciele nie byli w stanie „zgodzić się na obranie” wójta, 
uprawnienie to przechodziło na komisję wojewódzką, która „nie przywiązując się 
bynajmniej do miary własności, ale raczej do zdolności i moralności właściciela, 
za przedstawieniem komisarza delegowanego w  obwodzie, jednego z  nich wój-
tem wyznacza, i do mianowania komisji rządowej spraw wewnętrznych i policji 
przedstawia”. z kolei w odniesieniu do zbyt małych wsi i „każdej części mniej jak 
dziesięć dymów mających” ustalono, że „jeżeli się styka o granicę lub niedaleko jest 
położona od innego swego właściciela, należeć może do zwierzchności tejże wsi”. 
wreszcie też postanowiono, że „we wsiach plebanie, i części od różnych właści-
cieli posiadane, jeżeli mają w sobie dziesięć dymów, za odrębne włości [tj. gminy] 
uważane być mogą”. stosownie do tych zasad krswip miała przystąpić do prac 
nad „urządzeniem gmin”, podejmując decyzje w tej kwestii „za przedstawieniem 
komisji wojewódzkiej”26.

powyższe postanowienia stanowiły rozwinięcie niektórych propozycji zawar-
tych wcześniej w projekcie komitetu cywilnego reformy. mimo to formalnie – 
z  punktu widzenia prawa publicznego  – modyfikacja całej koncepcji komitetu 
była znacząca. utrzymując gminę i podstawowe zasady z czasów księstwa war-
szawskiego, nie zdecydowano się na wprowadzenie określeń „dominium” oraz 
„jurysdykcja dominialna” lub „dominikalna”, jak chciał tego komitet. do wykony-
wania rozkazów rządowych wybrany miał być właściciel wsi jako urzędnik, a nie 
właściciel wsi bądź reprezentanci dominikalni jako osoby prywatne27.

przyznanie właścicielom wsi statusu urzędników należy oceniać przez pryzmat 
ogólnej tendencji do stworzenia mechanizmów kontroli społecznej nad dzia-
łaniami całej administracji. tym celom służyć miała m.in. możliwość składania 
„skarg i zażaleń” oraz „przedstawiania potrzeb mieszkańców rządowi”. przy czym 
członkowie rady stanu uznali, że możliwość korzystania z tego instrumentu na-
leży zagwarantować „wszelkim mieszkańcom, [także tym] którzy by nawet prawa 
obywatelstwa nie mieli”28, a zatem, aby w szczególności roztoczyć tą drogą ochro-
nę nad ludnością włościańską. prawo do składania skarg i zażaleń wprowadzone 
zostało do projektu zamiast pierwotnie przewidzianego uprawnienia do zgłasza-
nia „próśb” do władz. drobna ta przeróbka zmieniała charakter tej kompetencji – 
26 Ibidem, s. 66–67. zob. też: t. dziki, Administracja gmin wiejskich w Królestwie Polskim w la-
tach 1815–1864, „klio” 2015, t. 32, nr 1, s. 115.
27 a. linowski, op. cit., k. 141.
28 archiwum główne akt dawnych [dalej: agad], i rada stanu królestwa polskiego [dalej: 
i rskp], sygn. 414, k. 58.
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można by rzec: upodmiotowiała mieszkańca, który z  osoby zanoszącej prośby 
przeobrażał się w uprawnionego do składania skarg. skarga oraz zażalenie stano-
wiły instrumenty egzekwowania swych praw, podczas gdy formułowanie próśb do 
władzy to atrybucja służąca poddanym i bliższa logice stosunków między władzą 
a społeczeństwem w państwie absolutnym, a nie liberalnym.

mimo to przekazanie w ręce właścicieli ziemskich funkcji administracyjnych 
(a  także sądowych) dalekie było od standardów nowoczesnego państwa i  nadal 
pozostawiało otwartym pytanie, do czego będzie zmierzał rząd, rozwijając treść 
postanowień Organizacji władz administracyjnych.

4

mimo że oficjalnie Organizacja władz administracyjnych nie uzyskała rangi sta-
tutu organicznego, to wyznaczyła trwałe podstawy dla ustroju zarządu lokalnego, 
które bez większych zmian przetrwały do czasów powstania listopadowego, a for-
malnie nawet dłużej – do reformy z 1837 r.29. ustanowione regulacje wymagały 
jednak uzupełnienia o przepisy wykonawcze, zwłaszcza w odniesieniu do miast 
i gmin wiejskich. prace nad nimi podjęła krswip30. ułożony przez nią projekt 
Organizacji urzędów gminnych i wójtowskich31 został przedstawiony przez ministra 
spraw wewnętrznych tadeusza mostowskiego na posiedzeniu rady administra-
cyjnej 8 lutego 1817 r.32. nie przeprowadzano nad nim dyskusji i tego samego dnia 

29 m. gałędek, Pierwsze prace nad „rozwinięciem i dopełnieniem” Ustawy konstytucyjnej Kró-
lestwa Polskiego 1815 r. w zakresie ustroju administracyjnego, [w:] Z historii ustroju i konstytu-
cjonalizmu Polski. Księga Jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora 
Mariana Kallasa, red. d. makiłła, m. wilczek-karczewska, akademia ekonomiczno-humani-
styczna, warszawa 2018, s. 252–255.
30 krswip realizowała dyspozycję zawartą w  art. 81 Organizacji władz administracyjnych, 
zgodnie z  którą „urządzenie gmin stosownie do powyższych prawideł, równie jak i  zmiany 
w  nich następne poruczają się komisji rządowej spraw wewnętrznych i  policji, która w  tej 
mierze stanowi, za przedstawieniem komisji wojewódzkiej”. w materiale źródłowym brak jed-
nak informacji o  tym, że krswip podejmowała działania we współpracy z  komisjami wo-
jewódzkimi. dopiero po przedstawieniu projektu i odesłaniu go do deputacji w prace został 
zaangażowany jeden z prezesów komisji wojewódzkiej – rajmund rembieliński.
31 tekst: agad, i rskp, sygn. 262, k. 68–92.
32 zagadnienie administracji gminnej przykuło uwagę rządu najpierw tylko względem dóbr 
narodowych i koronnych. na posiedzeniu rady administracyjnej 2 lipca 1816 r. namiestnik 
polecił ministrowi przychodów i skarbu „podanie w jak najkrótszym czasie projektu do posta-
nowienia, mocą którego w dobrach narodowych i koronnych sprawowanie obowiązków wój-
tów gmin innym osobom jak dzierżawcom tychże dóbr powierzonym by zostało, a to w celu 
zasłonienia włościan, o którym liczne i nieustanne skargi wątpić nie pozwalają”. agad, rada 
administracyjna królestwa polskiego, sygn. 3, k. 2.
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namiestnik podjął decyzję o skierowaniu go „do rozwagi” ogólnego zgromadze-
nia rady stanu z wyznaczeniem na referenta adama prażmowskiego, który przed-
stawił projekt na posiedzeniu 28 lutego33. 

 autorzy tego dokumentu – zgodnie z koncepcją przyjętą w Organizacji 
władz administracyjnych – proponowali utrzymanie gmin jednowioskowych, usta-
nawiając zasadę, iż „każda wieś jakiejkolwiek bądź natury, jeżeli najmniej dzie-
sięć dymów mieszkalnych w sobie zawiera, mieć będzie wójta”. jednocześnie od 
tej ogólnej reguły mogły istnieć wyjątki, gdy o kształcie gminy miały decydować 
stosunki własnościowe ustalane przede wszystkim zgodnie z  postanowieniem, 
iż „wsie szlacheckie do jednego dominium należące stosownie do woli dziedzi-
ca mogą być wszystkie pod urządzenie jednego wójta oddane”34. zabieg ten był 
konieczny do efektywnej realizacji założenia, iż to ziemianin zawsze będzie wój-
tem w swych dobrach, chyba że zdecyduje się powołać swojego zastępcę. nawet 
wtedy jednak ponosiłby on odpowiedzialność za jego działalność35. mimo to for-
malnie wójtów należało „uważać za urzędników publicznych” mianowanych przez 
krswip na wniosek komisji wojewódzkiej. wreszcie też „dla bliższych między 
wójtem a mieszkańcami wsi stosunków” projektodawcy planowali ustanowienie 
urzędu sołtysa „również za sługę publicznego poczytanego” i pozostającego „pod 
rozkazami wójta”36.

z tymi zasadami, stanowiącymi w zasadzie powielenie rozwiązań funkcjonują-
cych w księstwie warszawskim oraz zarysowanych już w Organizacji władz admi-
nistracyjnych, koegzystować miała druga nowatorska koncepcja, zgodnie z którą 
wójt miał być podporządkowany tzw. urzędowi gminnemu, swoistej władzy ad-
ministracyjnej, która miała być utworzona na szczeblu ponadgminnym. projekt 
zakładał utworzenie do sześćdziesięciu urzędów gminnych w każdym obwodzie37. 

33 agad, i rskp, sygn. 427, k. 45.
34 ponadto proponowano wprowadzić zasady, iż (1) „części szlacheckie najmniej 10 dymów 
mające, [jak] równie i plebanie, jeżeli takąż ilość dymów posiadać będą, mogą mieć oddzielnych 
wójtów” oraz (2) „wsie narodowe jednemu dzierżawcy przez rząd wypuszczone lub w posesji 
emfiteutycznej dożywotniej i starościńskiej zostające, jako też wsie do jakiego instytutu lub kor-
poracji należące, mogą być respective przez jednego wójta administrowane”.
35 z kolei we wsiach narodowych funkcję wójta miał sprawować dzierżawca lub posesor emfi-
teutyczny, zaś we wsiach należących do instytutu lub korporacji – starosta bądź dożywotnik.
36 agad, i rskp, sygn. 262, k. 69–70. o pruskiej genezie urzędu sołtysa zob. t. mencel, Pod 
zaborem pruskim i w Księstwie Warszawskim (1793–1814), [w:] Dzieje wsi wielkopolskiej, red. 
w. rusiński, wydawnictwo poznańskie, poznań 1959, s. 116–117.
37 podział obwodu na okręgi gminne miał być przeprowadzony przez komisarzy okręgowych 
„za wezwaniem wszystkich wójtów wspólnie z  nimi”. zalecano, aby „nie trzymać się ścisłej 
co do rozległości równości, [a] uważać więcej […] na dogodność mieszkańców i  ich życze-
nia”. ponadto każde miasto mające dostateczny fundusz na utrzymywanie burmistrza miało  
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w skład urzędu gminnego wchodziłby prezydujący wybrany przez wójtów spo-
między nich, zastępca prezydującego oraz dwóch właścicieli ziemskich „przybra-
nych od prezydującego”, a  ponadto „pod rozkazami prezydującego” pozostawać 
miał jeszcze sekretarz i posłaniec konny. w najważniejszych sprawach wyszcze-
gólnionych w projekcie (m.in. dotyczących rozkładu podatków i innych obciążeń 
publicznych, czy też rozpatrywania odwołań od decyzji podejmowanych przez 
wójtów) urząd gminny miał podejmować decyzje kolegialnie. natomiast w spra-
wach dotyczących „każdej egzekucji praw, urządzeń i  rozkazów rządowych” to 
przewodniczący byłby upoważniony do indywidualnego decydowania oraz pilno-
wania skutków wykonania wydawanych poleceń38.

koncepcja, aby tworzyć urzędy gminne, czyli w rzeczywistości administrację 
publiczną na szczeblu ponadgminnym (ponadwioskowym), świadczyła o  tym, 
że w krswip dostrzegano problem nienależytego funkcjonowania zbytnio roz-
drobnionego zarządu powierzanego w prywatne ręce ziemiaństwa. w tej sytuacji 
piecza komisarzy obwodowych nad administracją gminną była raczej iluzorycz-
na ze względu na zbyt dużą liczbę wójtów w okręgu, znaczne oddalenie miasta 
obwodowego od części majątków ziemskich oraz szczupłość personelu urzędów 
komisarskich.

rozwiązania projektowe spotkały się z aprobatą jego referenta – adama praż-
mowskiego. w świetle protokołu z posiedzenia rady stanu, które odbyło się 28 
lutego 1817 r., poddał on wprawdzie krytyce niektóre pomysły, ale co do zasady 
„uznawał użyteczność wniesionego projektu względem ułatwienia administracji 
w  kraju, której w  obszernych obwodach z  trudnością podołają komisarze dele-
gowani”39. w rzeczywistości referat przygotowany przez prażmowskiego był ob-
szerniejszy niż zaprotokołowane oficjalnie uwagi. w sporządzonym przez niego 
„raporcie względem projektu organizacji urzędów gminnych i  wójtowskich” po 
raz kolejny podkreślano, że „dobroć administracji krajowej” zależy od „ścisłego 
dopełniania przepisów i zaleceń rządu” przy jednoczesnej dbałości o „pomyślność 
mieszkańców”. osiągnięcie obu tych celów – jak stwierdzał – uzależnione było od 
tego, aby wójtowie gmin jako „ci którzy ostatnie jej składają ogniwa w zdolność 
i możność potrzebną usposobieni byli”. zdaniem referenta problem odziedziczo-
ny po księstwie warszawskim polegał na tym, że w dekrecie z 23 lutego 1809 r. 
„przepisującym prawidła” dla wójta „żadnego zbawiennego nie przyjęto [środka], 
gdy [  – jak to oględnie ujmował  – ] rozmaite względy skłoniły do powierzenia 

stanowić oddzielny okręg, a pozostałe miasta byłyby przyłączane do najbliższego okręgu gmin-
nego wiejskiego. agad, i rskp, sygn. 262, k. 70–71.
38 Ibidem, k. 70–73.
39 agad, i rskp, sygn. 427, k. 47.
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urzędu tego dziedzicowi”. w rezultacie odbyło to się nie tylko ze szkodą dla ad-
ministracji publicznej, ale i dla ludności chłopskiej. jak konstatował prażmowski, 
w odniesieniu do problemów z prawidłowym wykonywaniem zarządu państwo-
wego „z  jednej strony dawne przesądy i  własny interes nie dozwalały [dziedzi-
com] wchodzić w widoki dobroczynne rządu, z drugiej własne zatrudnienia i brak 
zdolności obojętnymi [ich] czyniły na usługę publiczną”. na to nałożyło się realne 
pogorszenie statusu włościan, którzy podporządkowani ziemianom utracili „do-
brodziejstwa” wynikające z  formalnoprawnego zniesienia poddaństwa na mocy 
konstytucji księstwa. faktycznie bowiem „pod zwierzchnością dziedzica wójta 
w znaczniejszej części kraju zostali oni jak dawniej poddanymi i bardziej niż kiedy 
przywiązanymi do ziemi”40. 

przytoczone powyżej niezaprotokołowane stwierdzenia zawarte w  „rapor-
cie” prażmowskiego zasługują na uwagę, ponieważ próżno szukać w oficjalnych 
dokumentach rady stanu podobnie dobitnych wypowiedzi ukazujących naturę 
problemów z wykonywaniem administracji publicznej przez miejscowe ziemiań-
stwo – problemów, z którymi niewątpliwie starano się zmierzyć, projektując nową 
organizację administracji w gminach wiejskich41. lekarstwem na te bolączki mogła 
stać się efektywna państwowa kontrola nad sposobem wykonywania obowiązków 
publicznoprawnych na wsi. administracja królestwa polskiego nie mogła jednak 
spełniać tej funkcji w sposób należyty. już w księstwie warszawskim – zdaniem 
referenta – „trudno było podprefektowi wydołać pracy [nad] tylu rozdrobnionymi 
rządami, ile wsi jego składało powiat”. wskazywał, że wiele powiatów liczyło po-
nad sześćset wsi posiadających więcej niż dziesięć dymów42. w królestwie polskim 

40 agad, i rskp, sygn. 262, k. 77–79.
41 warto zwrócić uwagę, że w oficjalnym protokole rady stanu te akurat fragmenty „raportu” 
prażmowskiego zostały pominięte bądź może sam referent nie zdecydował się ich wygłosić. za-
stąpiła je lakoniczna wzmianka, która zmieniała sens pierwotnej wersji wystąpienia referenta. 
mianowicie – w świetle protokołu – prażmowski, kończąc swój wywód, podkreślał wprawdzie 
społeczno-polityczną wagę materii regulowanej projektem, ale tym razem twierdził jakoby, iż 
wynika ona z konieczności „pogodzenia ułatwienia administracji z zabezpieczeniem od [jej] 
ucisku dziedziców i włościan”. nie wspominał więc o ucisku włościan przez dziedziców, a o za-
bezpieczeniu interesów obu tych kategorii ludności od zagrożeń ze strony władzy państwowej. 
agad, i rskp, sygn. 427, k. 47.
42 w  raporcie prażmowskiego czytamy m.in.: „niektóre powiaty liczyły [w  księstwie war-
szawskim] od sześćset do osiemset wsi mających więcej niż dziesięć dymów, a stąd prawo utrzy-
mywania osobnego wójta. tak na przykład w  departamencie płockim powiat wyszogrodzki 
zawiera 602, lipiński 763 wsi, że nie wspomnę o kalwaryjskim i mariampolskim w departamen-
cie łomżyńskim, z których pierwszy ma ich 961, drugi 1275. wynika zatem, iż podział jednego 
obwodu na 60 urzędów gminnych byłby uciążliwy mieszkańcom. weźmy za przykład najob-
szerniejszy obwód warszawski. liczy on 783 wsi, a dymów wiejskich 11970”. agad, i rskp, 
sygn. 262, k. 78–79.
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zastąpienie powiatów przez jeszcze rozleglejsze obwody spowodowało, że problem 
tylko się pogłębił. z tego względu przedłożony projekt zmierzał w ocenie referenta 
do zaradzenia tej sytuacji43. 

przechodząc z kolei do uwag krytycznych względem recenzowanego projektu, 
prażmowski uważał, że jego autorzy zamierzali stworzyć zbyt rozbudowaną struk-
turę, ponieważ podział każdego obwodu aż na sześćdziesiąt urzędów gminnych 
„byłby uciążliwy mieszkańcom”, zwłaszcza wtedy gdy – jak projektowano – zosta-
nie podniesiona pensja sekretarza. dlatego należało – jego zdaniem – stworzyć 
tylko po kilkanaście urzędów gminnych w każdym obwodzie, tak aby jeden okręg 
gminny składał się z 500–600 dymów, a najlepszą zasadą podziału obwodów na 
okręgi gminne były w ocenie księdza prażmowskiego parafie. „tenże [jest] najna-
turalniejszy kraju podział. w parafiach wspólność u nas, jednakowy sposób my-
ślenia, nałóg częstego widywania się mieszkańców kojarzy [ze sobą]”44.

ponadto referent z  jednej strony wskazywał, że koncepcja, aby prezydujący 
„przybrali” sobie do kolegialnego współdecydowania „właścicieli” jako osoby pry-
watne, a nie „wójtów” jako urzędników publicznych, jest niezgodna z konstytu-
cją, natomiast z drugiej – proponował, aby podnieść rangę sekretarza w urzędzie 
gminnym, zadbać o  jego kwalifikacje i  oprzeć na nim działalność urzędu. do-
strzegał bowiem niebezpieczeństwo w takim zorganizowaniu urzędu gminnego, 
w którym to wójtowie, a więc miejscowe ziemiaństwo bądź ludzie od niego zależni, 
swobodnie będzie wybierać prezydującego („prezesa”) ze swego grona, a on z kolei 
równie swobodnie dobierać będzie pozostałych dwóch reprezentantów lokalnej 
elity ziemskiej („asesorów dziedziców”). Brakowało czynnika biurokratycznego, 
który mógłby stanowić pewną przeciwwagę. prażmowski proponował więc, aby 
„dla przeszkodzenia wpływowi własnego interesu, jaki by w sprawach z włościa-
nami mógł działać na umysłach prezesa i asesorów dziedziców”, przyznać sekre-
tarzowi urzędu gminnego nie tylko głos doradczy podczas podejmowania decyzji 
przez członków urzędu gminnego, ale przede wszystkim „moc [jej] zawieszenia 
[…] z odwołaniem się do komisarza obwodowego lub sądu, podług rodzaju przed-
miotu”. według tej koncepcji sekretarz jako fachowy doradca-biurokrata i  – do 
pewnego stopnia – niezależny od miejscowego ziemiaństwa reprezentant władzy 
wyższej „powinien by być [zarówno] osobą egzaminowaną [„przez komisję egza-
minacyjną uznaną za zdatną w przedmiotach tak administracyjnych, jak sądow-

43 prażmowski pochwalał zwłaszcza pomysł, aby dokonywać wyboru prezydującego w urzę-
dzie gminnym spośród wójtów, spodziewając się, że to przy nim zostawałby „cały ciężar ad-
ministracji”. dostrzegał przy tym paralelę między recenzowanym przez siebie projektem a już 
przyjętym rozwiązaniem dozwalającym właścicielom wsi mniejszych niż dziesięć dymów do 
obrania spomiędzy siebie wójtów.
44 Ibidem, k. 84–85.
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niczych tyczących się urzędu gminnego”] i przez komisję wojewódzką tudzież sąd 
ziemski zatwierdzoną”, jak i „jedynie swemu poświęciwszy się obowiązkowi, musi 
być dobrze zapłacony”, pensją nie niższą niż 1200 zł rocznie45. projektując te zasa-
dy, prażmowski – jak sam przyznawał – „brał miarę z przepisów i zwyczajów rządu 
austriackiego”. według jego pomysłu sekretarz miał być „tym czym razem […] był 
mandatariusz i justycjariusz” 46. mimo to jego koncept oparty tylko na zwiększe-
niu znaczenia sekretarza-biurokraty wydawał się umiarkowany. od wzmocnienia 
pozycji sekretarza wciąż dość daleko było jeszcze do przejęcia faktycznej kontroli 
przez zawodowych urzędników nad realizacją władzy państwowej w ziemiańskich 
włościach, jakkolwiek pomysł z przyznaniem sekretarzowi prawa do zawieszania 
uchwał urzędu gminnego z możliwością odwołania się do ostatecznej decyzji ko-
misarza obwodowego jednoznacznie wskazywał, że takie właśnie były intencje 
prażmowskiego. 

finalnie, powołując się na znaczenie problemu organizacji władzy publicznej 
na wsi, referent złożył wniosek o powołanie deputacji do dalszego „zastanowienia 
się nad projektem”47. namiestnik przystał na tę propozycję, powołując do niej mi-
nistra mostowskiego oraz dwóch innych członków krswip – józefa netrebskie-
go i stanisława staszica, jak również reprezentanta ministerstwa wojny tomasza 
grabowskiego i samego prażmowskiego48. w istocie więc skład deputacji – zdo-
minowany przez przedstawicieli ministerstwa spraw wewnętrznych – nie odbie-
gał znacząco od gremium opracowującego pierwotną propozycję, co wskazuje, iż 
stosunek niektórych jej członków do lutowego projektu musiał być przychylny. 
tymczasem w protokole ogólnego zgromadzenia rady brakuje wzmianki o po-
nownym podjęciu dyskusji nad projektem czy też nad uwagami zgłoszonymi przez 
prażmowskiego. 

w aktach rady stanu zachował się za to brulion innego pisma. Był to konspekt 
uzasadnienia decyzji odrzucającej projekt lutowy, powstały niejako w kontrze do 
pochlebnej recenzji referenta. niezbyt czytelny podpis pod tym dokumentem 
wskazuje, że autorem tekstu mógł być gen. tomasz grabowski, a więc jedyny poza 
prażmowskim członek deputacji, który nie uczestniczył w przygotowywaniu pro-
jektu komisji spraw wewnętrznych. Był natomiast członkiem najściślej związanej 
z namiestnikiem komisji wojny. autor zachowanego brudnopisu zaproponował, 
aby projekt lutowy został odrzucony przez radę stanu z tego powodu, że „nie zna-
lazła go [ona] w  tym kształcie być ułożonym, by do roztrząsania go przystąpić 

45 agad, i rskp, sygn. 427, k. 47; sygn. 262, k. 81–82.
46 agad, i rskp, sygn. 262, k. 82–83.
47 agad, i rskp, sygn. 427, k. 47.
48 Ibidem, k. 45–46.
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mogła”49. uzasadniając tą decyzję, wskazano po pierwsze, że koszt utrzymania 
urzędów gminnych (jednostkowo 2000 zł) w  liczbie sięgającej aż 2400 urzędów 
„w sposobie nawet składki formowałyby ogromny nowy podatek, do którego na-
kładania na kraj rada stanu bynajmniej upoważnioną się być nie sądzi”. po drugie, 
zwrócono uwagę na „trudność doboru w naszym kraju tak wielkiej liczby zdat-
nych niższych urzędników”, przyrównując ten sposób organizacji do „uciążliwej 
dla kraju, a niepożytecznej dla rządu instytucji zeszłych podprefektur”50. uznano 
to za niezgodne z intencjami ogólnego zgromadzenia wyrażonymi przy uchwa-
laniu Organizacji władz administracyjnych. autor dokumentu przypomniał, że 
rada stanu obrała wtedy inny kierunek, dążąc do połączenia kilku powiatów 
w jeden obwód, podczas gdy projekt o organizacji urzędów gminnych nie „tylko 
to zaradzenie instytucji rozdrobnionych [i] szkodliwych […] znosi i niszczy, lecz 
natomiast wprowadza nierównie znaczniejszą liczbę urzędów, o których użytecz-
ności dla przyczyny wyżej wspomnianej żadną miarą przekonać się nie można”. 
po trzecie, wskazywano, że „urzędy gminne w proponowanym kształcie złożone, 
z trudnością by czynnymi być mogły, gdy obywatele wolni rolniczym oddani za-
trudnieniom zapewne by ani mogli, ani chcieli tyle poświęcać czasu urzędowym 
obowiązkom, iżby z nich złożone urzędy ze spodziewanym skutkiem i pożytkiem 
dla kraju czynnymi być mogły. w  nieprzytomności członków urzędu działanie 
najczęściej by spadało na samego prezydującego, a w końcu na sekretarza, skąd 
łatwo by wyniknęły niesprawiedliwie rozkłady arbitralności, a stąd rozliczne re-
klamacje i  skargi”51. niedobór funduszy oraz „zdatnych” ludzi, jak również nie-
możność zaangażowania ziemiaństwa do stałego partycypowania w tak zorganizo-
wanej administracji, w tym do sprawowania skutecznej kontroli nad czynnikiem 
biurokratycznym, stanowiły klasyczny zestaw przeszkód nie do przezwyciężenia, 
które stale były wysuwane przez przeciwników rozrostu aparatu administracyj-
nego i ich zdaniem uniemożliwiały zaprowadzenie biurokratycznych struktur na 
najniższym szczeblu zarządu. wszystkie te argumenty przedstawiano już na forum 
komitetu cywilnego reformy w latach 1814–1815 i teraz powielano. 

5

niniejsze omówienie prac nad reorganizacją administracji w  gminach wiej-
skich w związku z powstaniem królestwa polskiego stanowi pierwszą część arty-
49 w  pierwotnej, przekreślonej wersji ten fragment brzmiał następująco: „rada stanu […] 
osądziła, iż niżeli do roztrząsania go przystąpi, winien być tenże projekt poprzednio przekształ-
conym na zasadzie uwag następujących przez tęż radę co do ogółu projektu uczynionych”.
50 określenie „niepożyteczna dla rządu” zostało finalnie wykreślone.
51 agad, i rskp, sygn. 262, k. 88–89.
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kułu, opisującą przebieg wydarzeń do momentu faktycznego odrzucenia projektu 
przedstawionego radzie stanu 28 lutego 1817 r. w tym okresie wyróżniają się dwa 
etapy: przed i po nadaniu konstytucji z 1815 r. w pierwszym z nich, prace nad 
reformą wiązały się z działalnością komitetu cywilnego reformy. komitet wypra-
cował koncepcję odcinającą się formalnie od układu stosunków wprowadzonych 
w księstwie warszawskim, dążąc do przekazania władzy publicznej wprost w ręce 
prywatne właścicieli ziemskich bez zachowywania pozorów, iż utrzymana zosta-
nie administracja publiczna w  gminach wiejskich. w drugim etapie zapanował 
jednak konsensus, iż władza dominialna pozostanie formalnie zniesiona, a odzie-
dziczony po czasach księstwa warszawskiego urząd wójta zostanie utrzymany, co 
ostatecznie usankcjonowano mocą Organizacji władz administracyjnych z 3 lutego 
1816 r. co więcej, krswip, której polecono wydanie przepisów wykonawczych do 
tego aktu prawnego, w swym projekcie z 28 lutego 1817 r. zmierzała wyraźnie do 
wzmocnienia czynnika biurokratycznego poprzez utworzenie de facto administra-
cji na szczeblu ponadgminnym. propozycja te jednak spotkała się z silną opozycją 
na forum rady stanu i  została odrzucona. w efekcie zainicjowano kolejną fazę 
prac, której poświęcona została druga część publikacji, przeznaczona do druku 
w następnym tomie „studiów z dziejów państwa i prawa polskiego”. obejmuje ona 
dalszą debatę związaną z odrzuceniem drugiego projektu poddanego pod obrady, 
a następnie – kontrpropozycji przedstawionej przez prezesa komisji mazowieckiej 
rajmunda rembielińskiego. Burzliwe prace prowadzone w 1817 r. zakończyły się 
zatem fiaskiem po raz kolejny. latem rada stanu zawiesiła dalsze przygotowania 
i  zajęła się projektami ustaw na sejm 1818  r. dopiero po zakończeniu jego ob-
rad nadszedł czas na wznowienie prac, które ostatecznie zakończyły się sukcesem 
i wydaniem Urządzenia gmin i wójtów.
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Część I: Przygotowania i fiasko pierwszego projektu z 1817 r.

jakie koncepcje legły u podstaw organizacji władzy publicznej nad ludnością włościań-
ską w konstytucyjnym królestwie polskim? czy w tym zakresie zamierzano zreformować 
układ stosunków odziedziczony po księstwie warszawskim? aby odpowiedzieć na te py-
tania, przeprowadzono badanie koncepcji formułowanych podczas trwających w  latach 
1814–1818 prac nad projektami aktów normatywnych mających zmodyfikować wypraco-
wane w księstwie założenia, na jakich opierała się władza publiczna powierzona urzędom 
wójtowskim. cezura początkowa wiąże się z  podjęciem prac nad przebudową prawno-
ustrojową księstwa warszawskiego przez tzw. komitet cywilny reformy w lipcu 1814 r. 
cezurę końcową wyznacza moment wydania Urządzenia gmin i wójtów 30 maja 1818 r. 

artykuł został podzielony na dwie części. w pierwszej z nich omówione zostały prace 
i  towarzyszące im debaty prowadzone do momentu faktycznego odrzucenia pierwszego 
projektu przedstawionego radzie stanu 28 lutego 1817 r. 
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The ‘Establishment of communes and wójts’ in the Congress  
Kingdom of Poland.  

Part I: Preparations and the failure of the first draft bill from 1817

what concepts underlie the organization of public authority over the peasants in the 
constitutional kingdom of poland? was there any intention to reform the administrative 
system inherited from the duchy of warsaw? to answer these questions, the research of 
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the concepts formulated during the work on draft bills in the years 1814–1818 in order to 
modify the assumptions developed in the duchy, on which the public authority entrust-
ed to the wójts was based, was carried out. it commenced by the so-called civil reform 
committee on the legal and systemic reconstruction of the duchy of warsaw in july 1814. 
The closing date is determined by the moment of issuing the order of the Establishment of 
communes and wójts on may 30, 1818. 

The article is divided into two parts. The first part discusses the works and debates 
conducted until the rejection of the first draft bill presented to the council of state on 
february 28, 1817. 

Key words: wójt, rural commune, local administration, congress kingdom of poland, 
peasants, land owners, domanial jurisdiction
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1

w 2020 r. ukazało się drugie wydanie znakomitej książki prof. dra hab. stani-
sława grodziskiego Feliksa Boronia pielgrzymka do historii. trzymając w ręce to 
ostatnie dzieło, jakie przed śmiercią autora zostało wydane, zafascynował mnie 
tytuł, jak i treść: kwintesencja życia człowieka, w tym wypadku chłopa z podkra-
kowskiej wioski, który dzięki uporowi i determinacji w pokonywaniu przeszkód 
osiągnął w połowie XiX stulecia coś, czego nie udało się zrealizować jego współ-
ziomkom – odbył pielgrzymkę do ziemi Świętej, zahaczając po drodze o kilka naj-
ważniejszych metropolii ówczesnej europy. wrócił, opromieniony chwałą odważ-
nego globtrotera. fenomen tej niezwykłej postaci zaintrygował do tego stopnia 
Bohatera1 niniejszego artykułu, że postanowił napisać o nim książkę. chcąc zatem 
zmieścić się w konwencji tegoż tytułu, warto – parafrazując – wspomnieć o drodze 
profesora stanisława grodziskiego do historii, zwłaszcza historii prawa i ustroju, 
którą to historię nie tylko badał i opisywał, ale i sam tworzył.

w ciągu ostatniego roku o profesorze mówiono wielokrotnie i pisano nieraz, 
niestety, głównie z perspektywy jego śmierci, która nastąpiła 30 maja 2020 r. zwa-
żywszy na postać uczonego, jego ogromne zasługi dla nauki polskiej i  europej-
skiej, warto w tym miejscu pokusić się o wstępną ocenę jego dorobku naukowego, 
który – o czym niżej – jest imponujący i w pełni zasługuje na osobne potraktowa-
nie. pamięci profesora poświęcono aż trzy księgi pamiątkowe, dorobek ten pod-
sumowujące (w tym naukowe osiągnięcia uczonego, nie tylko w kwestii pisanych 
artykułów i książek).

przedmiotem niniejszego ujęcia będzie więc retrospektywne spojrzenie na pro-
fesora w kontekście tego, co nazywamy – w odniesieniu do badaczy – pojęciem 
opera omnia. mowa więc o dorobku, osiągnięciach dydaktycznych, zasługach sta-
nisława grodziskiego dla popularyzacji wiedzy, wreszcie jego wpływie na kształ-
towanie nowych dróg i przestrzeni badawczych oraz wskazywaniu postulatów ba-
dawczych dla następców.

2

Życiorys stanisława grodziskiego nierozerwalnie związany był z krakowem, 
a wpływ na małego stasia miał przede wszystkim jego, ojciec stanisław grodzi-

1 wziąwszy pod uwagę, iż byłem uczniem profesora stanisława grodziskiego, niech wolno 
mi będzie w  artykule niniejszym złamać pewne konwenanse językowe i  wydawnicze: pisząc 
o osobie prof. stanisława grodziskiego, celowo używać będę w toku dalszej narracji dużych liter 
na określenie jego osoby.
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ski starszy (1889–1946)2. Był nie tylko adwokatem, ale i  działaczem ludowym 
i społecznym, członkiem polskiego stronnictwa ludowego. niestety, zmarł przed-
wcześnie – we wrześniu 1946 r., do czego przyczyniły się nie tylko choroba, lecz 
i  traumatyczne przeżycia z  czasów wojny, utrata majątku, dorobku życia. kiedy 
został pochowany na cmentarzu parafialnym w skotnikach, kilka dni później – 
jak pisała wnuczka, dr karolina grodziska  – we wsi pojawili się funkcjonariu-
sze uB z  nakazem aresztowania3. nie był to dobry czas dla młodego stanisła-
wa grodziskiego. nieco wcześniej, w 1944 r., zmarła jego matka, janina wanda 
z  domu antosz, z  zawodu nauczycielka4. wracając do stanisława grodziskiego 
starszego, z zachowanych archiwaliów rodzinnych wynika, iż w dzieciństwie był  
uzdolnionym chłopcem, który po ukończeniu szkoły w grodzisku kontynuował 
edukację w nieodległym jarosławiu. utrzymywał się z korepetycji, jako że ojciec, 
obciążony wieloosobową rodziną, nie mógł mu pomagać materialnie. jego poglą-
dy  – co zrozumiałe było zwłaszcza w  galicji, posiadającej silną tradycję chłop-
ską  – ciążyły ku ruchowi ludowemu, a  w  szczególności polskiemu stronnictwu 
ludowemu. warto w tym miejscu podkreślić, że także poglądy syna, późniejsze-
go profesora, były bliskie ludowcom. w iV klasie gimnazjalnej ojciec profesora 
grodziskiego należał do tajnych kółek samokształceniowych „sokół” i „zarzewie”, 
wstąpił również do drużyn Bartoszowych, wreszcie próbował sił na niwie literac-
kiej, publikując w czasopiśmie „dzwon”. czy można się dziwić, że jego następca, 
mając takie zaplecze intelektualne, poszedł w ślady ojca?

stanisław grodziski – bohater niniejszego artykułu, urodził się 2 stycznia 1929 r. 
w  majątku prusy (dziś dzielnica krakowa), który nabyli wcześniej jego rodzice. 
matka pochodziła z lwowa5, ród ojca wywodził się z grodziska górnego, dużej wsi 
położonej ok. 10 km na południe od leżajska6. dziadkiem stasia grodziskiego był 
józef kulpa (1855–1918), od pokoleń gospodarz we wspomnianym grodzisku. jego 

2 zwięzłą biografię swego ojca przedstawił bohater niniejszej pracy stanisław grodziski 
młodszy; por. Stanisław Grodziski 1889–1946, [w:] Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym 
im. prof. Franciszka Leji 1898–1998, stowarzyszenie ziemia grodziska, grodzisko górne 1998, 
s. 95–98.
3 k. grodziska, Okupacyjna codzienność lat 1939–1945 w dzienniku Stanisława Grodziskiego 
seniora, [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Gro-
dziskiemu w 80-lecie urodzin, red. m. małecki, wyższa szkoła administracji w Bielsku-Białej, 
Bielsko–Biała 2009, s. 27.
4 janina wanda antosz ur. się w 1896 r. w wysokiej koło Łańcuta. pracowała m.in. jako na-
uczycielka w grodzisku górnym, a także w prokocimiu; por. ibidem, s. 29.
5 szerzej na ten temat: Listy, liście, wspomnienia. Z dziejów lwowskich rodzin Reichertów, Pe-
terów i  Negruszów. Napisała Karolina Grodziska, wyd. k.  grodziska, kraków 2012. autorka 
sporządziła też drzewo genealogiczne żony prof. stanisława grodziskiego; ibidem, s. 302–306.
6 s. grodziski [starszy], Grodzisko w czasach staropolskich, secesja, kraków 2003, s. 119.
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pierwszą żoną została Barbara z domu hospod (1867–1895), pochodząca z tej sa-
mej wsi. małżeństwo zawarto w 1884 r., a ze związku tego przyszło na świat sześcio-
ro dzieci, wśród nich ojciec profesora7. nie czas i miejsce, by szerzej przypominać 
opublikowany już przecież życiorys ojca profesora grodziskiego, który przybliżyła 
karolina grodziska oraz sam profesor, lecz jest on świadectwem wielkiej pracowi-
tości młodego człowieka, rozpoczynającego edukację na wydziale prawa uniwer-
sytetu jana kazimierza w lwowie. może jeszcze warto wspomnieć nazwiska pro-
fesorów i działaczy ludowych, którzy ukształtowali młodego stanisława nie tylko 
jako prawnika, ale i człowieka: marceli chlamtacz, władysław abraham, przemy-
sław dąbkowski, juliusz makarewicz, Bolesław wysłouch, jakub Bojko. stanisław 
grodziski starszy pozostawił po sobie pamiętnik, który własnym sumptem wydała 
jego wnuczka, dr karolina grodziska. opisując wydarzenia z 1934 r., pisał w nim 
o pewnym epizodzie, dość ważnym dla niniejszej narracji:

w roku 1934 rodowe moje nazwisko kulpa zmieniłem na grodziski, od wioski mej 
rodzinnej. podkreślam bardzo stanowczo, że powodem zmiany nazwiska jedynym, 
była chęć zostawienia dzieciom ładnego polskiego nazwiska, a nie – broń Boże – wstyd 
przed pochodzeniem ze wsi. to właśnie, że jestem synem wsi, synem chłopskim cenię 
bardzo wysoko, ale i władysław orkan, najprawdziwszy syn ludu, którego nikt chyba 
o wypieranie się chłopskiego pochodzenia nie posądzi, także swoje nieładne nazwisko 
ludowe Śmieciarz zmienił na smreczyński8.

po latach wnuczka napisze o tym sentymencie dziadka grodziskiego do ziemi:

korzenie chłopskie uwidoczniły się też w instynktownej chęci powrotu do gospoda-
rowania i w zaufaniu w kupno ziemi jako najpewniejszym zabezpieczeniu życiowym 
rodziny. młody adwokat, dodatkowo nieźle zarabiający na publikowanych popular-
nych poradnikach, dokonuje najpierw zakupu domu i rozległego sadu wraz z gospo-
darstwem w prusach k. krakowa, a w październiku 1928 r. z dużym wysiłkiem nabywa 
folwark w skotnikach, dokąd w kwietniu następnego roku przenosi się z rodziną, od-
stąpiwszy prusy krewnemu. w latach 1927–1936 wycofuje się też z działalności poli-
tycznej, dzieląc czas w kancelarii adwokackiej i gospodarkę w skotnikach, które miały 
dać byt rodzinie. z perspektywy lat ze smutkiem trzeba powiedzieć, że nie tylko go 
nie dały, ale ich niezasłużona utrata w 1945 r. na podstawie dekretu o reformie rolnej 
przyczyniła się do śmierci stanisława grodziskiego seniora9.

7 z  drugiego małżeństwa urodziło się jeszcze troje rodzeństwa. tylko stanisław grodziski 
starszy zdobył wyższe wykształcenie, dwoje wyemigrowało, a dwójka pozostała w rodzinnych 
stronach, ibidem, s. 28.
8 Biblioteka naukowa pau i pan w krakowie, rkps. sygn. 12 011, s. 91. 
9 k. grodziska, op. cit., s. 30.
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adwokat często, zwłaszcza w  latach 1937–1938, bronił chłopów w  licznych 
procesach sądowych, w tym w słynnym procesie racławickim, poprzedzonym falą 
strajków chłopskich. wprawdzie wybronił kilkudziesięciu oskarżonych, ale przy-
płacił to przeprowadzoną w domu i kancelarii dokładną rewizją ówczesnej władzy 
sanacyjnej.

3

podczas gospodarowania w prusach 2 stycznia 1929 r. przyszedł na świat sta-
nisław grodziski młodszy. niedługo cieszył się pobytem w rodzinnej miejscowo-
ści, jako że działalność zawodowa, ale i życie rodzinne familii przeniosły się do 
skotnik. tam rodzinę grodziskich zastała wojna. wprawdzie ojciec profesora był 
oficerem rezerwy, jednak nie został powołany do wojska we wrześniu 1939 r.

profesor grodziski zapamiętał jeden z  epizodów wrześniowych w  swoim 
domu. opowiadał po latach o przechodzących po przegranej bitwie pod pszczyną 
jednostkach armii „kraków”, które zatrzymały się w skotnikach, by chwilę odpo-
cząć. jako że właściciele posiadali telefon, nie tylko oficerowie, ale i zwykli żołnie-
rze prosili o możliwość skorzystania z niego, by poinformować najbliższych, że po 
przegranej bitwie dalej żyją. oficerowie nie dopuszczali jednak tych drugich, co 
spotkało się z reprymendą matki profesora:

– panowie, rozkazywać możecie sobie na froncie  – tu jest nasza posesja i  ci 
żołnierze mają takie same prawo telefonowania jak panowie. 

nikt nie oponował10.

*
jednak wrzesień 1939  r. był dopiero początkiem narodowego dramatu; był 

także preludium do wielu zawirowań w  życiu rodziny grodziskich. kancelaria, 
nieustannie przenoszona, praktycznie zamknięta, otaksowana i  okradana, nie-
stety – także przez mieszkańców wsi, nie mogła sprostać zadaniom, którym słu-
żyła11. 7 kwietnia 1943 r. majątek skotnicki przejęły stacjonujące w nieodległym 
kobierzynie jednostki ss. grodziscy przenieśli się do wcześniej wynajętego miesz-
kania w sąsiednich pychowicach. nieszczęście jednak ich nie opuszczało. nieco 
wcześniej, 26 października 1941 r., nagle zmarła najstarsza córka – zosia. kłopoty 
ze zdrowiem dotknęły także jej matkę  – janinę wandę grodziską, która pomi-
mo dramatycznych prób leczenia zmarła 13 lutego 1944 r. pochowano je obie na 

10 anegdota przytoczona przez profesora podczas jednego z zebrań katedry powszechnej hi-
storii państwa i prawa.
11 k. grodziska, op. cit., s. 31.



232 marian małecki

cmentarzu parafialnym w skotnikach12. te same skotniki były świadkiem organi-
zowania przez owdowiałego adwokata (ale przecież w dalszym ciągu oficera re-
zerwy) struktur organizacyjnych armii krajowej. pod enigmatycznym zwrotem 
„montowanie hurtowni” stanisław grodziski starszy zaszyfrował dla potomnych 
przekaz o budowie w tym miejscu struktur ak. Był lipiec 1944 r. wydarzenia wo-
jenne poszły jednak w innym kierunku. dawno zdezaktualizowały się już słowa 
podtrzymujące polskie społeczeństwo po przegranej klęsce wrześniowej na duchu: 
„im słoneczko wyżej, tym sikorski bliżej”, nie było już bowiem ani gen. sikorskie-
go, poległego w katastrofie gibraltarskiej, ani nawet nadziei, że zachód upomni się 
o polskę i tym samym nie odda jej w szpony stalina.

w styczniu 1945 r. odebrany majątek grodziskich w skotnikach był świadkiem 
panicznej ucieczki niedawnych nowych właścicieli. kiedy jednak stanisław gro-
dziski starszy wrócił na swoje, miejscowi właśnie okradali opuszczony budynek. 
szabrownictwo było bolesnym ciosem dla tego działacza ludowego, broniącego 
przecież wcześniej chłopów.

4

przyszły czasy władzy ludowej, parcelacji i  reformy rolnej, zabierania ziemi 
i rozdawnictwa, czasy „kułaków” i innych opornych w stosunku do nuworyszów 
spod znaku sierpa i młota. w grudniu 1945 r. współpracownica z kancelarii ad-
wokackiej poinformowała swego dawnego przełożonego o  zainteresowaniu się 
jego osobą urzędu Bezpieczeństwa. majątek, mimo różnych prób zastosowania 
przysłowiowych kruczków prawnych, został po raz kolejny adwokatowi stanisła-
wowi grodziskiemu zabrany. w następnym roku, w maju, przybity nieszczęścia-
mi stanisław grodziski starszy zaniemógł. podobno była to grypa, jednak prze-
szła w zapalenie płuc, a to przyczyniło się – przy innych, w tym kardiologicznych 
schorzeniach – do jego przedwczesnej śmierci, co nastąpiło 29 września 1946 r. 
na znany już rodzinie grodziskich cmentarz skotnicki podążyli  – za swym oj-
cem – w kondukcie pogrzebowym syn stanisław grodziski młodszy i córka – Be-
ata (po mężu wołoszyńska). odtąd pozostali sami. jak już wspomniałem, kilka 
dni po pogrzebie rodzeństwo nawiedziła bezpieka, która początkowo nie dawa-
ła wiary oświadczeniom syna, że ojciec zmarł, a tym samym nie uciekł w obawie 
przed aresztowaniem za granicę. Brat zaopiekował się siostrą i by zapewnić obojgu 
byt, podejmował się różnych prac, wyjeżdżał też w różne miejsca polski. pracował 
jako administrator domów, sprawozdawca sportowy, pracownik księgarni. wcze-
śniej – podczas okupacji nieobca mu była praca dróżnika, robotnika rolnego czy 

12 Ibidem, s. 30.
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nawet w kamieniołomie, jego marzeniem było jednak pójście śladami ojca. Było 
to możliwe pod warunkiem nadgonienia zaległości w  nauce, spowodowanych 
wydarzeniami wojny. podczas okupacji swą przygodę z nauką rozpoczął na tzw. 
tajnych kompletach, później uczył się systemem wieczorowym, by w roku akade-
mickim 1947/1948 rozpocząć naukę na wydziale prawa uniwersytetu jagielloń-
skiego w krakowie. ówczesne studia w tzw. trybie czteroletnim ukończył w roku 
akademickim 1950/1951. warto odnotować, iż wielu przedwojennych profesorów 
nie przeżyło lat okupacji, spora część pozostała na emigracji, a ci, którzy powróci-
li, nie mogli rozwinąć nauczania bez oderwania się od realiów ówczesnego życia 
akademickiego polski ludowej. osobą , która nie przeżyła wojny, był m.in. przed-
wojenny rektor uniwersytetu jagiellońskiego – prof. stanisław estreicher, historyk 
prawa, jedna z ofiar Sonderaktion Krakau.

spośród tych historyków prawa, którzy doczekali końca nocy okupacyjnej, 
wielu swe zainteresowania kierowało w  stronę bezpieczniejszych, jak się wyda-
wało, okresów w historii, jak starożytność czy średniowiecze. wszystko po to, by 
przetrwać – w zgodzie z własnym sumieniem – najgorszy okres upolitycznia na-
uki okresu stalinowskiego. jedną z takich postaci był adam Vetulani, ceniony nie 
tylko jako historyk prawa, ale i praktyk – krakowski sędzia13. zwrócił on uwagę 
na stanisława grodziskiego, dostrzegając jego potencjał intelektualny. Vetulani 
był postacią znaną i szanowaną, także za przeszłość wojenną, jako że po wojnie 
obronnej 1939 r. wyjechał do francji, gdzie walczył w 1940 r. w 6 kresowym pułku 
strzelców pieszych, ostatecznie internowany w szwajcarii. ten nietuzinkowy uczo-
ny wywarł ogromny wpływ na stanisława grodziskiego i jego warsztat naukowy. 
Vetulani przyjaźnił się z arcybiskupem karolem wojtyłą, a prof. grodziski opo-
wiadał podczas spotkań – w ramach katedry powszechnej historii państwa i pra-
wa – o imieninach adama Vetulaniego i kardynała adama sapiehy, które w sce-
nerii nadchodzącego wieczoru wigilijnego w pałacu arcybiskupim współtworzyli 
młody wówczas ksiądz karol wojtyła i równie młody asystent stanisław grodziski.

dbając o solidne podstawy warsztatu naukowego swych uczniów, adam Ve-
tulani wysłał stanisława grodziskiego na praktykę do wojewódzkiego archiwum 
państwowego. pobyt w archiwum, krytyczne podejście do źródeł, przy jednocze-
snej opiece mistrza Adama – jak wspominali profesora jego uczniowie – przynio-
sły efekt w postaci kontynuacji przez stanisława grodziskiego założeń krakowskiej 
szkoły historycznej.

13 por. Adam Vetulani 1901–1976 („w służbie nauki [pau]”, 2005, nr 10, s. 9–12; wespół z w.m. 
Bartlem) oraz Z działalności organizacyjnej Adama Vetulaniego („w służbie nauki [pau]” 2005, 
nr 10, s. 31–35).
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prof. stanisław grodziski z żoną antoniną z domu peterówną (luty 1957).  
fotografia ze zbiorów dr karoliny grodziskiej

5

po doświadczeniach studenckich i skończonych studiach prawniczych przy-
szła kolej na pracę naukową. w 1953 r. został starszym asystentem. przygotowy-
wał się do złożenia doktoratu, jednak ówczesna władza zlikwidowała w  latach 
1951–1958 przewody doktorskie. przebrnąwszy przez tzw. przewód kandydac-
ki, po ponownym przywróceniu doktoratów (w 1959 r.) otrzymał ów tytuł na-
ukowy. napisał wybitną dysertację pt. Ludzie luźni. Studium z historii państwa 
i prawa polskiego pod kierunkiem adama Vetulaniego. dwa lata później praca 
ukazała się drukiem14.

tematyka rzeczypospolitej szlacheckiej wybiła się w tym czasie na pierwsze 
miejsce wśród badań młodego naukowca. rozpoczął również przygodę z „cza-
sopismem prawno-historycznym” ośrodka poznańskiego, któremu pozostał 
wierny do końca.

14 Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, wuj, kraków 1961, ss. 142 (rec.: 
j. chamot w: „kultura i społeczeństwo” 1962, t. 6, nr 2; w. hejnosz w: „czasopismo prawno-
-historyczne” (dalej: cph) 1962, t. XiV – 2; w. rusiński w: rdsg 1962, t. 24).
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w 1953 r. właśnie w tym periodyku ukazała się jego praca Poglądy Stanisława 
Konarskiego na rozwój prawa w  świetle jego Wstępu do Volumina Legum15. czy 
mógł przypuszczać, że do tematu wróci jako dojrzały naukowiec całe dziesięcio-
lecia później, wydając słynne źródła Volumina Constitutionum? problematykę re-
form szlacheckich kontynuował w  następnych latach. w  1954  r. w  poznańskim 
periodyku ukazał się kolejny jego artykuł: Stosunek szlachty do cechów w świetle 
statutu warckiego, a  rok później Projekt reform prawno-ustrojowych z  r. 167316. 
efektem naukowych dociekań było popularyzowanie zdobytej wiedzy. podobnie 
postępował przecież jego ojciec, dzieło kontynuował stanisław grodziski młodszy. 
właśnie w  tym czasie wraz ze stanisławem romanem wydał skrypt pod nazwą 
przewodnik metodyczny z Historii Państwa i Prawa Polskiego17.

tymczasem dojrzewał u niego kolejny temat badawczy. profesor wpierw zajął 
się wdzięcznym problemem ustaw przeciwko zbytkowi – Uwagi o prawach prze-
ciwko zbytkowi w dawnej Polsce – leges sumptuariae18, jednak uwieńczeniem pracy 
nad przekrojem ludności rzeczypospolitej i  jej prawami stała się osobna publi-
kacja Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej19. Była to praca habilitacyjna, 
wysoko oceniona przez recenzentów, osobno traktująca o obywatelstwie miejskim, 
osobno ziemskim, na tle poglądów odrodzenia, jak i oświecenia. co godne pod-
kreślenia, stanisław grodziski studiował w tym czasie podobną tematykę wśród 
innych badaczy, przy okazji recenzując ich prace20.
15 s. grodziski, Poglądy Stanisława Konarskiego na rozwój prawa w świetle jego Wstępu do „Vo-
lumina Legum”, cph 1953, t. V, s. 109–123.
16 idem, Stosunek szlachty do cechów w świetle statutu warckiego, cph 1954, t. Vi – 2, s. 177–
195; Projekt reform prawno-ustrojowych z r. 1673, cph 1956, t. Viii – 1, s. 168–182.
17 idem (wespół ze s. romanem), Przewodnik metodyczny z Historii Państwa i Prawa Polskiego, 
warszawa 1956, s. 30. gdy stanisław roman umarł – prof. grodziski poświęcił mu pośmiertne 
wspomnienie: Stanisław Roman (8. V. 1918 – 4. VIII. 1965), „małopolskie studia historyczne” 
(dalej: msh) 1966, r. iX, t. 11 – 2, s. 162–165.
18 idem, Uwagi o prawach przeciwko zbytkowi w dawnej Polsce – leges sumptuariae, „zeszyty 
naukowe uj. prawo” 1958, t. V, s. 67–86.
19 idem, Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, uj, kraków 1963, s. 209. rec.: j. Bar-
dach, cph, 1965 t. XVii – 2.
20 chodzi tu w szczególności o  recenzje następujących prac: Transakcje chłopami w dawnej 
Rzeczypospolitej, wyd. j. deresiewicz – „kwartalnik historyczny” 1959, t. lXVi, z. 4, s. 1270–
1272; Głos w dyskusji na VIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich – „historia państwa 
i  prawa” 1959, t.  Vii, s.  120–122; Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i  szlacheckich 
z XVII–XIX wieku, pod red. B. Baranowskiego – cph 1960, t. Xii – 2, s. 350–353; Ordynacje 
i ustawy wiejskie z archiwów Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie, wyd. St. Kuraś – msh 
1960, r.  iii, z.  3–4, s.  121–124; h.  olszewski, Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich  – 
cph 1962, t. XiV – 1, s. 214–221; r. rozdolski: Stosunki poddańcze w dawnej Galicji – cph 
1964, t. XVi – 1, s. 377–381, a z zagranicznych prac: V. procházka, Česká poddanská nemovitost  
v pozemkových knihách 16. a 17. století – msh 1965, r. Viii, z. 1–2, s. 173–177.
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problematyka ludności chłopskiej w  dawnej polsce zapoczątkowała również 
u  stanisława grodziskiego zainteresowanie nieopracowanymi, a  zachowanymi 
tu i ówdzie księgami wiejskimi. w 1960 r. wydał pierwszą publikację, zaznacza-
jąc w niej zakres swoich zainteresowań w tej materii. Był to artykuł zamieszczony 
w „czasopiśmie prawno-historycznym” Księgi sądowe wiejskie – zasięg terytorial-
ny i geneza21. rok później opisał w „małopolskich studiach historycznych” Księgę 
sądową klucza dóbr Pieskowej Skały22. w ten sposób rozpoczął przygodę naukową 
z wydawnictwami źródłowymi23. z biegiem czasu stanisław grodziski zajmie się 
edycją źródeł do dziejów Żywca i galicji, a pod koniec swej pracy uniwersyteckiej 
oraz po przejściu na emeryturę monumentalnym wydaniem dorobku sejmu daw-
nej rzeczypospolitej, Volumina Constitutionum.

wspólnie z adamem Vetulanim opracował w 1963 r. Inwentarz wsi klucza łąc-
kiego24. wydawał także księgi sądowe wiejskie, a część z nich – przezeń opracowa-
na – wciąż czeka na edycję.

oddając się pracy naukowej, stanisław grodziski zajął się też jej popularyza-
cją. w 1961 r. sporządził biogramy polskich królów do wydawnictwa albumowego 
Poczet Królów Polskich25. do dzieła tego wstęp napisał jan parandowski, doskonale 
rozumiejący istotę wspomnianej popularyzacji (w tym wypadku królów sportre-
towanych przez jana matejkę), co oddał w  słowach: „znajdują się tu wizerunki 
wśród najwcześniejszych wspomnień dzieciństwa”26.

6

mniej więcej dziesięć lat po zakończeniu wojny zainteresowania stanisława 
grodziskiego po raz pierwszy skierowały się w stronę galicji. jak przystało na ba-
dacza źródeł, zwrócił on uwagę przede wszystkim na zasób źródeł do dziejów tej 
21 s.  grodziski, Księgi sądowe wiejskie  – zasięg terytorialny i  geneza, cph 1960, t.  Xii  – 1, 
s. 85–140.
22 idem, Księga sądowa klucza dóbr Pieskowej Skały, msh 1961, r. iV, z. 3–4, s. 87–92.
23 temat ten szczegółowiej przedstawił w „czasopiśmie prawno-historycznym”: Jeszcze o księ-
gach sądowych, cph 1963, t. XV – 1, s. 287–292.
24 idem, Inwentarz wsi klucza łąckiego, [w:] Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, t. 2, wyd. 
i oprac. a. Vetulani, ossolineum, wrocław 1963, s. 200–222.
25 Poczet Królów Polskich. Biogramy opracował St. Grodziski, wydawnictwo artystyczno-gra-
ficzne (dalej: wag), kraków 1961 a  także: Poczet królów polskich według Jana Matejki. Bio-
gramy opracował St. Grodziski, wyd. 2 przejrzane i poprawione, wag, kraków 1969. por. też: 
Poczet królów polskich. Biogramy opracował J. Gintel, przejrzał i uzupełnił St. Grodziski, wag, 
kraków 1971.
26 j. parandowski, Poczet królów polskich, [w:] Poczet królów polskich według Jana Matejki, 
oprac. j. skarbowski, wag, kraków [cop. 1961], (nlb).
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dawnej prowincji austriackiej. ku swemu zdumieniu skonstatował, że wiele z nich 
zachowały, i  to mimo zakończonej dopiero wojny, małopolskie sądy, gdzie nie 
za bardzo wiedziano, co z  nimi począć. stanisław grodziski udał się do sądów 
(zwłaszcza krakowskich) tyleż z kwerendą, co i z prośbą o przekazanie ich Biblio-
tece jagiellońskiej. dziś można korzystać z całych kompletów najwcześniejszych 
zbiorów uniwersałów galicyjskich, tzw. pillerian, zbiorów ustaw administracyjno-
prawnych jerzego piwockiego czy rudolfa kasparka i licznych innych, znajdują-
cych się w Bibliotece wydziału prawa, podlegającej Bibliotece jagiellońskiej.

w 1964 r. napisał do – tak można powiedzieć z perspektywy czasu – „swoje-
go” „czasopisma prawno-historycznego”27 artykuł wprowadzający w historię pra-
wa i ustroju galicji: Źródła prawa w Galicji w latach 1772–184828. rok później ze 
swoim późniejszym przyjacielem stanisławem salmonowiczem przedstawił dzieje 
prawa karnego w galicji w pierwszym okresie zaborów29.

od tej pory tematyka galicji, gdzie naród bez państwa tworzył swą wielką 
kulturę – jak wielokrotnie podkreślał stanisław grodziski – będzie u niego jed-
nym z wiodących tematów badawczych, stając się z czasem życiową pasją. pewne 
elementy wiedzy o galicji uzupełniał kwerendą za granicą. do dziś ceniony jest 
w pradze jego artykuł o wpływie czeskiego prawa hipotecznego na podobne in-
stytucje w galicji30. Było to możliwe dzięki znajomości z Vladimirem proházką, 
a później także z karelem malým. niestety, pierwszy z autorów zmarł już w 1967 r., 
a współpraca – choć kontynuowana – nie była już tak kordialna31.

uzupełnieniem tych zahaczających o problematykę czeską zainteresowań była 
krótka synteza Ustroju polityczno-prawnego Śląska austriackiego w  latach 1742–
184832. pomimo że był młodym naukowcem, profesor już wtedy posiadał renomę 

27 współpracował z poznańskim ośrodkiem naukowym (w  szczególności z  henrykiem ol-
szewskim). wspólnie z ludwikiem Łysiakiem dokonał oceny czasopisma w dwudziestopięcio-
lecie jego powstania; por. s. grodziski, l. Łysiak, Dwadzieścia pięć lat „Czasopisma Prawno-Hi-
storycznego” [art. recenzyjny], kh 1974, t. lXXXi, nr 1, s. 126–132.
28 s. grodziski, Źródła prawa w Galicji w latach 1772–1848, cph 1964, t. XVi – 2, s. 175–181.
29 idem (wespół z s. salmonowiczem), Ustawa karna zachodniogalicyjska z r. 1795. Zarys dzie-
jów i charakterystyka, cph 1965, t. XVii – 2, s. 123–149 (recenzował j. klabouch w: „právněhi-
storické studie” 1967, 13, s. 304. toż w streszczeniu angielskim w: Abstracts of works published 
by the research staff of Jagiellonian University in 1965. Social sciences, cracov 1969, s. 8–10.
30 idem, Z badań nad czesko-austriackim prawem hipotecznym i jego znaczeniem dla Galicji, 
msh 1965, r.  Viii, z.  3–4, s.  61–82 (recenzował V. procházka w: „právněhistorické studie” 
1967, 13, s. 304.
31 stanisław grodziski napisał o nim wspomnienie: Vladimir Prochazka (1924–1967), „studia 
historyczne” (dalej: sh) 1968, r. Xi, z. 3(42), s. 455–456.
32 idem, Ustrój polityczno-prawny Śląska austriackiego w  latach 1742–1848, sh 1967, r.  X, 
z. 1–2 (36–37), s. 5–21.
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znawcy dziejów galicji, skoro ośrodek warszawski zlecił mu napisanie pierwszej 
części trzeciego tomu Historii państwa i prawa Polski, obejmującego zabór pruski 
i austriacki od rozbiorów do uwłaszczenia33. moim zdaniem szczególnie cenny jest 
z tego okresu twórczości artykuł o Postulatach szlachty Galicji Zachodniej z oka-
zji hołdu w  1796 roku34; widać w  nim z  jednej strony wnikliwość badacza źró-
deł, a  jednocześnie umiejętność tworzenia syntezy. ukazanie sposobu myślenia 
szlachty, próbującej pisać instrukcje poselskie dworowi wiedeńskiemu, w zderze-
niu z jego oświeconym absolutyzmem, zupełnie nierozumiejącym istoty polskiego 
parlamentaryzmu, nosiłby w sobie prawie satyryczny wydźwięk, gdyby nie fakt, że 
dotyczył upadku państwowości polskiej.

jednocześnie stanisław grodziski nie zaniedbywał pracy edytorskiej związa-
nej z wydawaniem źródeł do dziejów wsi polskiej. w 1967 r. ukazały się liczące 
prawie 500 stron Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego 1663–180835. już trzy 
lata później stanisław grodziski wydał kolejne źródło: Akta w sprawach chłopskich 
hrabstwa tarnowskiego z połowy XVIII wieku36. temat dziejów wsi polskiej podjął 
wówczas również jego uczelniany kolega – stanisław płaza37.

Był to wówczas czas wielu znaczących rocznic, jak milenium państwowości 
polskiej czy chociażby 250-lecie sejmu niemego, zorganizowano więc wiele kon-
ferencji naukowych (w tym w krakowie), z których relacje sporządził stanisław 
grodziski38. nawiązując do tysiącletnich dziejów polski, złożył wówczas hołd swe-
mu mistrzowi – adamowi Vetulaniemu, nakreślające nauce polskiej jego dorobek 
w dziedzinie pogłębiania wiedzy o średniowiecznej kulturze prawnej39.

33 por. Historia państwa i prawa Polski, t. 3, cz. 1: Zabór pruski i austriacki od rozbiorów do 
uwłaszczenia, makieta powielana, [s.n.], warszawa [s.a.] (rozdział poświęcony ustrojowi gali-
cji).
34 s. grodziski, Postulaty szlachty Galicji Zachodniej z okazji hołdu w 1796 roku, cph 1968, 
t. XX – 2, s. 81–93.
35 por. Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego 1663–1808, oprac. i wyd. s. grodziski, „po-
mniki prawa polskiego”: dz. ii, t. V, ossolineum, wrocław 1967, s. 496 (recenzował a. hamer-
liński w: „tygodnik kulturalny” 1967, nr 51).
36 Akta w  sprawach chłopskich hrabstwa tarnowskiego z  połowy XVIII wieku, oprac. i  wyd. 
s. grodziski, „pomniki prawa polskiego”: dz. ii, t. Vii, ossolineum, wrocław 1970, s. 181.
37 o profesorze stanisławie płazie oczyma stanisława grodziskie por. O profesorze Stanisła-
wie Płazie wspomnienie, „rocznik Biblioteki naukowej pau i pan w krakowie” 2006, t. li, 
s. 11–14.
38 por. Sesja naukowa Tysiąclecia Państwa Polskiego w Krakowie, sh 1967, r. X, z. 3–4 (38–39), 
s. 205–207; Sesja naukowa Tysiąclecia Państwa Polskiego, cph 1967, t. XiX – 2, s. 237–240 oraz 
W rocznicę „Sejmu Niemego” 1717–1967, sh 1967, r. X, z. 3–4 (38–39), s. 17–26.
39 s.  grodziski, Średniowieczna kultura prawna polska w  świetle badań Adama Vetulaniego, 
„zeszyty naukowe uj. prace prawnicze” 1968, nr 37, s. 108–113. później poświęcił mu również 
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pod koniec lat 60. ubiegłego wieku profesor grodziski wydał szereg artyku-
łów poświęconych dziejom ustrojowym galicji. jak się miało później okazać, były 
to prace stanowiące swoisty dodatek do pisanej wówczas przez niego niezmier-
nie ważnej publikacji, poświęconej ustrojowi galicyjskiemu: Historia ustroju spo-
łeczno-politycznego Galicji 1772–184840. pomimo upływu lat praca ta do dziś jest 
jedną z najważniejszych publikacji dotyczących dziejów tej austriackiej prowincji. 
ukazanie procesu przechodzenia ziem dawnej rzeczypospolitej pod władzę habs-
burgów, obiektywne przedstawienie ówczesnej rzeczywistości, często krytyczne 
w odniesieniu do rodzimych kreatorów tejże – niestety, często zbyt szybko przy-
zwyczajających się do nowej roli, którą nakreślili im maria teresa i józef ii – pod-
budowane nutką anegdoty, wyważone i celne uwagi – to główne atrybuty tej pracy. 
pisząc wielkie syntezy, profesor, wzorem swoich mistrzów, w swój obszar badaw-
czy wprowadzał odbiorców tzw. artykułem wstępnym, w którym otwierał problem 
zainteresowań naukowych, od razu stawiając tezy badawcze. kiedy w 1969 r. pisał 
historię ustroju galicji, opublikował właśnie taki artykuł wprowadzający Z badań 
nad ustrojem społeczno-politycznym Galicji 1772–184841. dostrzegła ten problem 
wytrawna badaczka dziejów polskiej administracji i prorektor krakowskiej alma 
mater profesora  – dorota malec. w  mowie pożegnalnej, wygłoszonej podczas 
pogrzebu w kolegiacie św. anny, wspomniała o wyznaczaniu przez krakowskie-
go uczonego współczesnym badaczom wielkich celów badawczych, wskazywaniu 
obszarów wiedzy do zagospodarowania. na tym polegała kreatywność i polot jego 
umysłu – to nie tylko pomysł na swoje miejsce w nauce, ale i podkreślenie waż-
nych syntez wciąż czekających na opracowanie. zbliżając się do tematu badawcze-
go, zwracał profesor najpierw uwagę na źródła i  ich wykorzystanie, dopiero po-
tem na literaturę. w ten sposób, niejako od początku miał kontrolę nad badanym 
zagadnieniem, a czytając, co piszą inni, od razu zdawał sobie sprawę z ich relacji 
do źródeł. to była cecha krakowskiej szkoły historycznej, konsekwentnie wpajana 
uczniom przez adama Vetulaniego.

artykuł z okazji otrzymania doktoratu honoris causa – Doktorat honorowy prof. dr. Adama Vetu-
laniego, cph 1974, t. XXVi – 2, s. 295–296.
40 idem, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772–1848, ossolineum, wrocław 
1971, ss. 303. recenzje: s. salmonowicz – „rivista italiana per le scienze giurdiche” 1971, vol. 
XV, ser. iii, s 357–359; w. hubert-zawadzki – „The english historical reviev” 1973, vol. Vii; 
w.o. Borys, w.s. kulczyćkij – „ukraińskoje słowianoznawstwo” 1974, nr 9, s. 78–80; w. maas – 
„zeitschrift für ostforsvhung” 1973, Bd. 22, heft, 3, s. 552–554. osobne streszczenie angielskie 
tejże książki w: Abstracts of works published by the Jagiellonian University in the years 1969–
1972. Social sciences, cracov 1975, s. 11–12.
41 por. Z badań nad ustrojem społeczno-politycznym Galicji 1772–1848, „sprawozdanie z po-
siedzeń komisji naukowych oddziału pan w krakowie” 1969, t. Xiii – 2, s. 457–459.
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początek lat 70. XX w. to również szereg artykułów porównujących historię ga-
licji z okresem staropolskim czy z dziejami ziem polskich pod rządami innych za-
borców. profesor zaczął ów cykl od Galicyjskich projektów reform pańszczyźnianych 
w początkach XIX wieku, gdzie ukazał możliwość zapobieżenia późniejszej rabacji 
poprzez przemyślane reformy wybijane nie tylko werblami zbliżającej się armii na-
poleońskiej, ale i refleksją rodzimych luminarzy42. później poszerzył temat o pracę 
Z dziejów kodyfikacji prawa na Ukrainie43, a w kolejce był już Schyłek sądownictwa 
stanowego w  Galicji44, następnie Stanisława Dunin-Karwickiego poglądy na formę 
rządów w Polsce45, dalej: włodzimierza S. Kulczyckiego studia nad ustrojem politycz-
nym i prawem Galicji46, Polityka gospodarcza przełomu XVIII i XIX wieku oraz jej 
konsekwencje ustrojowe dla ziem polskich47, Jakuba Kazimierza Haura wiejski porad-
nik prawny48, O nową syntezę historii źródeł prawa polskiego49, wreszcie Między Wied-
niem i Warszawą. Uwagi na marginesie projektu konstytucji dla Galicji z 1790  r.50

w 1975 r. stanisław grodziski zasygnalizował kolejny problem badawczy, któ-
remu poświęcić miał w  przyszłości aż dwa tomy  – dzieje sejmu galicyjskiego51. 
lata 70. były więc u niego okresem szczególnego zainteresowania dziejami gali-
cji i całej monarchii habsburskiej. w celu upowszechnienia tych badań stanisław 
grodziski wydał zbiór esejów W Królestwie Galicji i Lodomerii52. w pracy tej po-

42 por. s. grodziski, Galicyjskie projekty reform pańszczyźnianych w początkach XIX wieku, sh 
1970, r. Xiii, z.4, s. 565–576.
43 idem, Z dziejów kodyfikacji prawa na Ukrainie, cph 1979, r. XXii, z.2, s. 235–245.
44 idem, Schyłek sądownictwa stanowego w Galicji, „sprawozdanie z posiedzeń komisji nauko-
wych oddziału pan w krakowie” 1969, t. Xiii – 2, s. 473–475.
45 idem, Stanisława Dunin-Karwickiego poglądy na formę rządów w Polsce, [w:] Księga pamiąt-
kowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, kraków 1971, s. 89–98.
46 idem, włodzimierza S. Kulczyckiego studia nad ustrojem politycznym i prawem Galicji, sh 
1971, r. XiV, z. 1, s. 111–116.
47 idem, Polityka gospodarcza przełomu XVIII i XIX wieku oraz jej konsekwencje ustrojowe dla 
ziem polskich, cph 1971, t. XXiii – 1,, s. 47–67.
48 idem, Jakuba Kazimierza Haura wiejski poradnik prawny, „rocznik sądecki” 1972, t. Xiii, 
s. 41–88.
49 idem, o nową syntezę historii źródeł prawa polskiego, cph 1974, t. XXVi – 1, s. 1–20.
50 idem, Między Wiedniem i Warszawą. Uwagi na marginesie projektu konstytucji dla Galicji 
z 1790 r., [w:] Wiek XVIII. Polska i świat. Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu, red. 
a. zahorski, piw, warszawa 1974, s. 295–305.
51 por. idem, Sejm galicyjski. Stan wiedzy i kierunku dalszych badań, cph 1975, t. XXVii – 2, 
s. 229–238.
52 idem, W Królestwie Galicji i Lodomerii, wydawnictwo literackie, kraków 1976, ss. 301. re-
cenzowali: h. wereszyński – „tygodnik powszechny” 1976, nr 52; h. izdebski – „nowe książ-
ki” nr 11 z 15.06.1977; „student” 1976, nr 21.



241Profesora Stanisława Grodziskiego pielgrzymka do historii prawa...

kazał dojrzałość stylu literackiego i mistrzostwo syntezy (słynne odniesienie pro-
fesora do ruchu niepodległościowego: „polacy powstawali, a potem ich sadzano”). 
książka doczekała się wznowienia w pięknej szacie graficznej w 2005 r.53

wyraźnie widać w publikacjach krakowskiego uczonego ustawienie kursu ba-
dawczego na dzieje polityczne monarchii habsburskiej oraz autonomii. chodzi tu 
m.in. o: Gubernium lwowskie a kuria krakowska po pierwszym rozbiorze Polski54, 
Udział Polaków w centralnych organach austriackiej administracji i sądownictwa55, 
Austria na drodze od światłego do policyjnego absolutyzmu56, Die Polen in der ös-
gerreichischen Rechtspflege 1772–191457, Z badań nad kulturą prawną Galicji58, Der 
Josephinismus und die polnische Gesellschaft am Ende des 18 Jahrunderts. Absichten 
und Errungenschaften59 oraz inne, w  tym artykuły recenzyjne dotyczące monar-
chii habsburskiej60. zainteresowania te zakończyły się wydaniem  – trzykrotnie  
 

53 idem, W Królestwie Galicji i Lodomerii, wyd. 2 poszerz., kraków 2005, s. 262.
54 por. idem, Gubernium lwowskie a kuria krakowska po pierwszym rozbiorze Polski, „analecta 
cracoviensia” 1975, t. Vii, s. 323–334.
55 idem, Udział Polaków w centralnych organach austriackiej administracji i sądownictwa, toż 
w języku niemieckim: der anteil der polen an den zentralen Verwaltung – und justizbehörden 
Österreichs. druk w: Polacy w Austrii – materiał międzynarodowego sympozjum naukowego, 
które odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim 22–23 maja 1975, red. a. pilch, wuj, kraków 
1976, s. 179–186, 260–262.
56 idem, Austria na drodze od światłego do policyjnego absolutyzmu, [w:] Europa i świat w epoce 
napoleońskiej. Konferencje historyczne, red. m. senkowska-gluck, wp, warszawa 1977, s. 233–
250 (wyd. 2: 1988).
57 idem (wespół z a. partyką), Die Polen in der ösgerreichischen Rechtspflege 1772–1914, „stu-
dia austro-polonica” 1978, t. 1, s. 85–105.
58 idem, Z badań nad kulturą prawną Galicji, „historyka” 1979, t. iX, s. 125–149.
59 idem, Der Josephinismus und die polnische Gesellschaft am Ende des 18 Jahrunderts. Absich-
ten und Errungenschaften (giessener abhandlungen zur agrar- und wirtschaftsforschung des 
europäischen ostens, Bd. 99: Modernisienung und nationale Gesellschaft im ausgehenden 18 und 
im 19 Jahrhundert. Referate einer deutsch-polnischen Historikerkonferenz, 1979, s. 34–47).
60 por. idem, Konstantego Grzybowskiego badania nad historią ustroju Galicji, [w:] „sprawoz-
dania z posiedzeń komisji naukowych oddziału pan w krakowie” 1972, XVi – 1, 1972, s. 84–
85, rec. Die erste polnishe Teilung 1772. Baarb. von F. B. Kaiser und B. Stasiewski, „studium zum 
deutschen in osten”, köln – wien 1974 (cph 1976, t. XXViii – 2, s. 288–290); rec. Die Habs-
burgmonarchie 1848–1918, hrsg. von a. wandruszka und p.  urbanitsch, Bd. ii: Verwaltung 
und Rechtswesen, wien 1975 (cph 1976, t. XXViii – 2, s. 296–300), rec. Tadeusz Mencel: Ga-
licja Zachodnia 1795–1809. Studium z dziejów ziem polskich po III rozbiorze, lublin 1976 (kh 
1976, t. lXXXiV z. 3, s. 754–757), rec. h. izdebski, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 
w latach 1815–1830 (cph 1978, t. XXX – 2, s. 253–255), w. kozub, Myśl polityczna Antoniego 
Zygmunta Helcla (cph 1978, t. XXX – 2, s. 255–258).
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wznawianej – biografii franciszka józefa i61. książka zyskała uznanie wśród czy-
telników  – połączenie dojrzałego warsztatu naukowego z  nutką gawędziarstwa, 
odbrązowienie postaci najdłużej spośród habsburgów panującego kajzera, mo-
mentami podbudowanej lekką ironią i literacki styl – to był przepis na sukces tej 
publikacji.

7

profesor grodziski recenzował wiele prac, opatrując je niekiedy polemicznymi 
uwagami, czasami wspominał swych kolegów i mistrzów. Były to w ciągu ósmej 
dekady XX wieku następujące prace: Uwagi o historii prawa, jej miejscu wśród nauk 
historycznych i nazwie62, W odpowiedzi Marianowi Kallasowi63, Konstantego Grzy-
bowskiego badania nad historią ustroju Galicji64, Feodolnaja Rossija wo wsiemir-
no-istoriczeskom processie65, Dwadzieścia pięć lat „Czasopisma Prawno-Historycz-
nego”66, O nową syntezę historii źródeł prawa polskiego67, Doktorat honorowy prof. 
Dr. Adama Vetulaniego68, Bogusław Leśnodorski  – sylwetka uczonego69, Recenzja 
z pracy St. Giereszewskiego: Obywatele miast Polski przedrozbiorowej, studium źró-
dłoznawcze70, Recenzja z pracy: Die erste polnishe Teilung 1772. Baarb. von F. B. 
Kaiser und B. Stasiewski, „Studium zum Deutschen in Osten”71, Recenzja z pracy: 
Die Habsburgmonarchie 1848–1918. Hrsg. Von A. Wandruszka und P. Urbanitsch, 

61 por. idem, Franciszek Józef I, ossolineum, wrocław 1978, ss. 195 + 5 nlb (rec. h. wereszyc-
ki – „tygodnik powszechny”, 19.11.1978; g. rhode, Zeitschrift für ostforschung, 28 jhrsg, 
h. 1, s. 162–164.
62 s. grodziski, Uwagi o historii prawa, jej miejscu wśród nauk historycznych i nazwie, „histo-
ryka” 1972, t. iii, s. 89–101.
63 idem, W odpowiedzi Marianowi Kallasowi, cph 1972, t. XXiV – 2, s. 223–224.
64 idem, Konstantego Grzybowskiego badania nad historią ustroju Galicji, „sprawozdania z po-
siedzeń komisji naukowych oddziału pan w krakowie” 1972, t. XVi – 1, s. 84–85.
65 idem, Feodolnaja Rossija wo wsiemirno-istoriczeskom processie. Izd. „Nauka”, Moskwa 1972, 
sh 1974, XVii – 1, s. 144–146.
66 idem, Dwadzieścia pięć lat „Czasopisma Prawno-Historycznego”…, op. cit.
67 idem, O nową syntezę historii źródeł prawa polskiego, cph 1974, t. XXVi – 1, s. 1–20.
68 idem, Doktorat honorowy prof. dr. Adama Vetulaniego, cph 1974, t. XXVi – 2, s. 295–296.
69 idem, Bogusław Leśnodorski – sylwetka uczonego, „nauka polska” 1974, nr 6, s. 62–68.
70 idem, Recenzja z  pracy St. Giereszewskiego: Obywatele miast Polski przedrozbiorowej, stu-
dium źródłoznawcze, cph 1975, t. XXVii – 1, s. 169–171.
71 idem, Recenzja z pracy: Die erste polnishe Teilung 1772. Baarb. von F. B. Kaiser und B. Sta-
siewski, “Studium zum Deutschen in Osten”, Köln – Wien 1974, cph 1976, t. XXViii – 2, s. 288–
290.
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B.II: Verwaltung und Rechtswesen72, Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał 
Pietrzak: Historia państwa i prawa polskiego73, Adam Vetulani 1901–197674, Recen-
zja z pracy: Tadeusz Mencel: Galicja Zachodnia 1795–1809. Studium z dziejów ziem 
polskich po III rozbiorze75, Recenzja z pracy H. Izdebskiego: Rada Administracyjna 
Królestwa Polskiego w latach 1815–183076, Recenzja z pracy W. Kozuba: Myśl poli-
tyczna Antoniego Zygmunta Helcla77, Opinia i głos w dyskusji nad muzeum sejmu 
polskiego78 i wreszcie recenzja z pracy witolda maisla Archeologia prawna Polski79. 
warto te tytuły przedstawić, jako że dowodzą one wielostronnego podejścia do ba-
dań profesora. naszkicował też sylwetki kilku wybitnych prawników do Polskiego 
Słownika Biograficznego oraz szeregu periodyków80.
72 idem, Recenzja z pracy: Die Habsburgmonarchie 1848–1918, Hrsg. Von A. Wandruszka und 
P. Urbanitsch, B. II: Verwaltung und Rechtswesen, Wien 1975, cph 1976, t. XXViii – 2, s. 296–
300.
73 idem, Recenzja z  pracy: Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak: Historia 
państwa i prawa polskiego, Warszawa 1976, „państwo i prawo” 1977, r. XXXii, z. 8–9, s. 210–
214.
74 idem, Adam Vetulani 1901–1976, cph 1977, t. XXiX, z. 1, s. 153–161.
75 idem, Recenzja z pracy: Tadeusz Mencel: Galicja Zachodnia 1795–1809. Studium z dziejów 
ziem polskich po III rozbiorze, Lublin 1976, kh 1976, t. lXXXiV, z. 3, s. 754–757.
76 idem, Recenzja z pracy H. Izdebskiego: Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 
1815–1830, cph 1978, t. XXX – 2, s. 253–255.
77 idem, Recenzja z pracy W. Kozuba: Myśl polityczna Antoniego Zygmunta Helcla, cph 1978, 
t. XXX – 2, s. 255–258.
78 Opinia i głos w dyskusji nad muzeum sejmu polskiego, [w:] Koncepcje i założenia programowe 
Muzeum Sejmu Polskiego. Materiały narady w dniu 29 maja 1980 r. Zbiór uwag i opinii wstęp-
nych, komitet organizacyjny muzeum sejmu Śląskiego, warszawa 1982, s. 52–53 i 89–102.
79 idem, Recenzja z  pracy W. Maisla: Archeologia prawna Polski, Warszawa  – Poznań 1982, 
ss. 365, „ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1982, r. 45, s. 225–258.
80 Były to: Morelowski Julian Feliks, [w:] psB, t. XXi, kraków 1976, s. 766–767; Ostrożyński 
Władysław 1857–1898, [w:] psB, t. XXiV, kraków 1979, s. 592–593; (wespół z jerzym malcem), 
Józef Rafacz 1890–1944, „zeszyty naukowe uj. prace prawnicze” 1980, z. 86, s. 63–77; Peter 
Janusz Wincenty, [w:] psB t. XXV, wrocław 1980, s. 670–672; Piekosiński Franciszek 1844–1906, 
[w:] psB, t. XXVi, wrocław 1981, s. 77–81; Piwocki Jerzy 1853–1920, [w:] psB, t. XXVi, wro-
cław 1981, s. 614–615; Zbigniew Jabłoński (1926–1984/), „historyka” 1985, nr 16, s. 143–144; 
Lesław Pauli, 2. VII. 1919 – 27. IX. 1986, sh 1988, r. XXXi, z. 3, s. 521–522; Roman Stani-
sław, [w:] psB, t. XXXi, wrocław 1989, s. 578–579; Wojciech M. Bartel 1923–1992, cph 1992, 
t. XliV, z. 1–2, s. 221–223; Wojciech M. Bartel 1923–1992, kh 1993, z. 1, s. 178–180; Konstanty 
Grzybowski, historyk ustroju Polski, cph 1996, t. XlViii, z. 1–2, s. 147–155; Kazimierz Opałek, 
3. VII. 1918 – 11. XI. 1995, „rocznik polskiej akademii umiejętności” 1996, s. 147–148; Wła-
dysław Sobociński 1913–1995, cph 1997, t. XliX, z. 1–2, s. 379–383; Stanisław Estreicher jako 
twórca porównawczej historii państwa i prawa, cph 1998, t. i, z. 1, s. 117–128; Józef Skąpski (15. 
VI. 1921 – 1. V. 1998), „rocznik polskiej akademii umiejętności” 1998, s. 159–161; Stanisław 
Tarnowski w Sejmie Krajowym Galicyjskim, [w:] stanisław tarnowski, 1837–1917, pau, kraków 



244 marian małecki

pisząc o galicji, w tym o zawężających ten temat artykułach dotyczących lo-
kalnej historii poszczególnych miejscowości81, profesor nie zaniedbywał wielkich 
tematów staropolskiego prawa. najpierw na łamach „czasopisma prawno-hi-
storycznego” zdiagnozował stan wydawniczy źródeł do historii państwa i prawa 
polskiego82, później przeszedł po raz pierwszy do sprawy reedycji Volumina Le-
gum83, a dalej do dziejów sejmu dawnej rzeczpospolitej jako najwyższego organu 
ustawodawczego84. w tym czasie pojawiła się w mediach, jak i w polskiej nauce 
kwestia powstania muzeum polskiego sejmu i  sejmowania. stanisław grodziski 
kilkakrotnie zabierał głos – jako ekspert – w kwestii stworzenia określonych idei, 

1999, s. 25–30); Julian Dunajewski, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa 
i Administracji, wuj, kraków 2000, s. 145–152; Sobociński Władysław Stanisław 1913–1995, 
[w:] psB, t. XXXiX, warszawa – kraków 2000, s. 547–549; Irena Dwornicka 1953–2002, cph 
2001, t. liV z. 1, s. 493; Irena Dwornicka (19. X. 1953 – 27. I. 2002), [w:] Kronika Uniwersytetu 
Jagiellońskiego za rok akademicki 2001/2002, wuj, kraków 2004, s. 309; Adam Vetulani 1901–
1976, „w służbie nauki [pau]” 2005, nr 10, s. 9–12; (wespół z w.m. Bartlem), O profesorze 
Stanisławie Płazie wspomnienie, „rocznik Biblioteki naukowej pau i pan w krakowie” 2006, 
t. li, s. 11–14; Wojciech Maria Bartel – badacz dziejów ustroju Polski, „w służbie nauki [pau]” 
2006, nr 12, s. 9–23; Marian (Wspomnienie o prof. Marianie Zgórniaku), „kraków” 2009, nr 1, 
s. 40–41; Marian Zgórniak (5. XII. 1924 – 18. XI. 2007), „rocznik polskiej akademii umiejęt-
ności” 2008, s. 224–227; Kazimierz Ignacy Orzechowski (13. VII. 1923 – 9. IV. 2009), „rocznik 
polskiej akademii umiejętności” 2009, s. 247–250; Wacław Uruszczak – prawnik i historyk, [w:] 
Vetera Novis Augere – studia i prace dedykowane Wacławowi Uruszczakowi, t. 1, red. s. grodzi-
ski, wuj, kraków 2010, s. XXi–XXXi; Józef Andrzej Załuski, Stanisław Konarski i Volumina 
Legum, [w:] Bracia Załuscy – ich epoka i dzieło, red. d. dukwicz, Bn, warszawa 2011, s. 163–
175; Profesor Stanisław Wróblewski w  Radzie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
„w służbie nauki [pau]” 2011, nr 19, s. 61–68; Jakub Goldberg, 1924–2011, cph 2012, t. lXiV 
z. 1, s. 303–305; Antoni Podraza – wspomnienie o przyjacielu, [w:] Antoni Podraza, 1920–2008. 
Człowiek – uczony – polityk, red. s. grodziski, g. nieć, księgarnia akademicka, kraków 2013; 
Włodzimierza Tetmajera działalność polityczna – Rezolucja majowa z 1917 roku, „myśl ludo-
wa” 2014, nr 3, s. 229–237; Marian z Jasionowa, „kraków” 2017, nr 11 (157), s. 67–69.
81 por. s. grodziski (wespół z a. partyką), Bochnia i Bocheńskie w latach 1772–1848, [w:] Boch-
nia – dzieje miasta i regionu, red. f. kiryk, z. ruta, urząd miejski miasta Bochni, kraków 1980, 
s. 231–254.
82 s. grodziski, Działalność wydawnicza w dziedzinie źródeł do historii państwa i prawa polskie-
go. Osiągnięcia i niepowodzenia, cph 1980, t. XXXii – 2, s. 1–27.
83 idem, Z prac nad reedycją „Volumina Legum”, cph 1981, t. XXXiii – 1, s. 260–261.
84 idem, Sejm dawnej Rzeczpospolitej jako najwyższy organ ustawodawczy. Konstytucje sejmo-
we – pojęcie i próba systematyki, cph 1983, t. XXXV – 1, s. 163–175. toż samo pt.: sejm Rzeczy-
pospolitej jako najwyższy organ ustawodawczy. Konstytucje sejmowe – pojęcie i próba systema-
tyki, [w:] Dzieje polskiego parlamentaryzmu w okresie przedrozbiorowym. Materiały konferencji 
naukowej, Poznań – Kórnik 11–12. V. 1982  r., wyd. komitet organizacyjny muzeum sejmu 
polskiego, warszawa 1983, s. 82–87.
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stanowiących leitmotiv poszczególnych sal muzealnych85. chodziło również o wy-
eksponowanie określonych ustaw (konstytucji sejmowych), jak i wydarzeń, pokro-
ju ogłoszenia konstytucji 3 maja 1791 r.

8

dla szerokiego kręgu czytelników prof. grodziski spopularyzował swoją wiedzę 
w  zbiorze esejów dotyczących nietuzinkowych historii kobiecych czasów polski 
przedrozbiorowej. W obronie czci niewieściej, bo taki tytuł otrzymała ta praca, stała 
się przebojem księgarskim lat 80. ubiegłego stulecia86 (książka doczekała się wzno-
wienia87). ukazywała ona – bardzo dobrze udokumentowane źródłowo – historie 
kobiet doby staropolskiej, ale opowiadała także w anegdotycznej formie o „sądach 
krzywoustych, łysych i laskonogich”. o innych – koronowanych – głowach kobie-
cych profesor napisze później w szkicu Z dziejów sąsiedztwa Polski i Austrii, gdzie 
podjął się przedstawienia habsburżanek na tronie polskim88.

w połowie lat 80. stanisław grodziski napisał kilka artykułów w obcych ję-
zykach, poświęconych głównie, choć nie tylko, galicji89. Było to, moim zdaniem, 

85 szerzej na ten temat: Opinia i głos w dyskusji nad muzeum sejmu polskiego, [w:] Koncepcje 
i założenia programowe Muzeum Sejmu Polskiego…, op. cit., s. 52–53 i 89–102; Dzieje parlamen-
taryzmu na ziemiach polskich epoki przedrozbiorowej – uwagi do ekspozycji, [w:] dzieje parla-
mentaryzmu na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym. Materiały konferencji naukowej, 
Kraków, 9–10 listopada 1982, komitet organizacyjny muzeum sejmu polskiego, warszawa 
1983, s. 208–210.
86 s. grodziski, W obronie czci niewieściej, wydawnictwo literackie, kraków 1981. recenzo-
wał: j gurgul – „problemy praworządności” 1983, nr 1, s. 83–87.
87 idem, W obronie czci niewieściej. Szkice z dziejów kultury prawnej, wyd. 2 rozsz., grell, kra-
ków 2000. recenzja: k. sikorska-dzięgielewska – cph 2000, t. liii z. 2, s. 242–244.
88 idem, Z dziejów sąsiedztwa Polski i Austrii, [w:] Habsburżanki na tronie polskim. Katalog 
wystawy, oprac. h.  wajs, instytut kultury austriackiej  – archiwum główne akt dawnych, 
warszawa 1996, s. 7–14.
89 Były to: Bemerkungen über die Verfassung und die rechtliche Lage Galiziens im Rahmen 
der Habsburger Monarchie, „archivum iuridicum cracoviense” 1984, vol. XVii, s.  41–52; 
commission de Codification de la République de Pologne, „archivum iuridicum cracovien-
se” 1985, XViii, s. 59–77, Es relations politiques austro-polonaises considérées à la lumiére de 
l’historographie polonaise du XIX siècle, „etudes danubiennes” 1985, tome 1, numero 2, s. 103–
117; Le régime des communes Rurales en Galicie (19 siécle), [w:] Recueil de la société Jean Bodin, 
XLV, Les communautes Rurales, paris 1986, s. 511–527; Die Verfassung vom 3 Mai – des erste 
polnische aus Grundgesetz, [w:] politik und zeitgeschichte. Beilage zur wochenzeitung „das 
parlament”, Bonn, 25.07.1987, s. 40–46; Das europäische Konzert von Metternich im Lichte der 
polnischen Historographie, [w:] Geschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Politik Deutsch-
land – Frankreich – Polen im 19 und 20 Jahrhundert, hrsg. h. timmermann, saarbrücken 1987, 
s. 191–206.
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echem spotkań polsko-niemieckiej komisji do spraw wydania wspólnego pod-
ręcznika do nauki historii w otzenhausen90. w każdym razie profesor grodziski 
w rozmowach kuluarowych oraz podczas zebrań katedry powszechnej historii 
państwa i prawa uniwersytetu jagiellońskiego często powoływał się na ustalenia 
tam poczynione, a dotyczące wspólnej historii i  jej oceny oraz próby stworze-
nia wspólnej syntezy dziejów. czy mogło zatem zabraknąć nawiązań do dziejów 
habsburgów?

w 1984 r. stanisław grodziski napisał kolejną książkę, przytoczoną już na po-
czątku niniejszego artykułu. Feliksa Boronia pielgrzymka do historii91, pomimo 
trzymającego niemal do końca pozytywnego napięcia, była dziełem kończącym 
się tragicznym finałem owego nietuzinkowego chłopa: wracając z pielgrzymki do 
kalwarii zebrzydowskiej, wsiadł na prom wiślany w okolicach tyńca, ten jednak 
uległ przełamaniu, a tym samym zatonięciu. na liście ofiar znalazło się też nazwi-
sko bohatera spod krakowa.

9

w 1987 r. profesor wydał Dziejopis Żywiecki pióra wójta żywieckiego, żyjącego 
na przełomie XVii i XViii w. andrzeja komonieckiego92, któremu praca ta przy-
niosła poczesne miejsce w  historii Żywca. jest to dzieło monumentalne, liczące 
719 stron tekstu właściwego oraz 25 stron opracowania, wznowione ze względu na 
zainteresowanie badaczy Żywiecczyzny, stanowiąc podstawową bazę źródłową do 
jej dziejów93.
90 por. s. grodziski, Międzynarodowe kolokwium historyków i politologów, otzenhausen, rfn, 
20–24.06.1984, sh 1985, t. XXViiii, z.1, s. 149–150.
91 idem, Feliksa Boronia pielgrzymka do historii, wydawnictwo literackie, kraków – wrocław 
1984, ss. 151+2 nlb. recenzował: j. reszczyński – „kronika rzymska” 1984, nr 23, s. 24–25; 
k. kania – „kierunki” 1984, nr 40, z. 9. dzieło wznowione w 2020 r.
92 Chronografia albo Dziejopis Żywiecki, wydali stanisław grodziski i irena dwornicka w ra-
mach pracowni wydawnictw Źródłowych instytutu historyczno-prawnego uniwersytetu ja-
giellońskiego w krakowie, Żywiec 1987. dzieło wznowione w 2005 r.
93 do problemów tego regionu powrócił stanisław grodziski w innej pracy O kronice żywiec-
kiej z  XIX słów parę, [w:] Z  historii państwa, prawa, miast i  Polonii. Studia ofiarowane prof. 
Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie jego pracy twórczej, red. j. ciągwa, t. opas, umcs, 
rzeszów 1998, s.  311–319. por. idem: Zabójstwo w  świetle praktyki sądowej miasta Żywca 
w  XVI–XVIII wieku, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku 
czci profesora Stanisława Waltosia, red. j. czapska, wydawnictwo prawnicze, warszawa 2000, 
s. 544–555 i wreszcie Kroniki żywieckie ks. Franciszka Augustina, od czasów zamierzchłych do 
1845 r., wydali: s. grodziski, z. jedynak, r. kosiński, z. rączka, w. zyzak, Żywiec – kraków 
2007; Uwagi o wartości badawczej kronik żywieckich z XIX wieku, „zeszyty naukowe uniwersy-
tetu rzeszowskiego. prawo” 2009, t. 8, s. 49–56; Karna praktyka sądu żywieckiego w XV–XVIII 
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wspomniany rok 1987 obfitował w opracowania naukowe krakowskiego uczo-
nego. po monumentalnej pracy o  Żywcu stanisław grodziski sporządził obraz 
pierwszego dziesięciolecia życia w zaborach. Polska zniewolona 1795–180694, na-
pisana wspólnie z  eligiuszem kozłowskim, ukazała nie tylko polskie ziemie po 
ostatecznym ich zajęciu przez państwa ościenne (autorzy we wstępie wyjaśnili, że 
pojęcie: „polska po rozbiorze jest nieprecyzyjne”, jako że niektóre ziemie polskie 
już od 1772 r. znalazły się pod obcym panowaniem), ale i próby odzyskania nie-
podległości podejmowane na włoskiej ziemi rękami polaków przez napoleona 
Bonapartego. uzupełnieniem tej problematyki był wydany jeszcze w tym samym 
roku rozdział w zbiorowej publikacji o społeczeństwie polskim: Schyłek stanu szla-
checkiego na ziemiach polskich95.

tylko na chwilę stanisław grodziski zmienił kierunek swoich zainteresowań, 
kiedy rok później, w  1988  r., opracował kolejne wydanie pracy stanisława ku-
trzeby o czasach i wojny światowej i tzw. międzywojnia96. poza tym intensywnie 
pracował nad dziejami galicji i monarchii habsburskiej97. po licznych artykułach 

wieku, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa prof. Andrzeja Zolla, t. 2, red. 
p. kardas et al., wolters kluwer polska, warszawa 2012, s. 7–18.
94 s. grodziski, Polska zniewolona, [w:] Dzieje narodu i państwa polskiego, t. 3, oprac. wespół 
z e. kozłowskim, kaw, warszawa 1987, s. 249–252.
95 idem, Schyłek stanu szlacheckiego na ziemiach polskich, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII 
i XIX w., t. 8, red. j. leskiewiczowa, pwn, warszawa 1987, s. 95–108.
96 s.  kutrzeba, Polska Odrodzona 1914–1939, przejrzał, uzupełnił i  do druku przygotował 
s. grodziski, znak, kraków 1988, ss. 306.
97 por.: Walka o wyodrębnienie Galicji 1868–1873, cph 1985, t. XXXVii, z.1, s. 61–78; Austro-
-Węgry z perspektywy stulecia, sh 1987, t. XXX, z. 1, s. 139–146; Les réformes de Marie Thérése 
et de Joseph II en Galicie 1772 a 1790, [w:] Études sur le XVIII siècle, XV: Unité et diversité de 
l’Empire des Habsbourg à la fin du XVIII siècle, Bruxelles 1988, s. 55–64; Zur politischen Karriere 
von Polen in Öesterreich, [w:] Polen – Öesterreich, aus der Geschichte einer Nachbarschaft, hrsg 
von w. leitsch und m. wawrykowa, wien – warszawa 1988, s. 181–201 (wyd. pol.: Na drogach 
karier politycznych Polaków w Austrii 1860–1914, [w:] Austria – Polska, z dziejów sąsiedztwa, 
wsip, warszawa – wiedeń 1989, s. 171–189); Die Beziehungen zwischen Öesterreich und Polen 
im Lichte der polnischen Geschichtsschreibung dec 19 Jahrhunderts, [w:] Polen – Öesterreich..., 
op. cit., s. 266–279 (wyd. pol.: Stosunki pomiędzy Austrią a Polską w świetle historiografii polskiej 
w XIX w., [w:] Austria – Polska…, op. cit., s. 153–266); Polnische Juristen an den Höchsten Gerich-
ten der Habsburgermonarchie, 1848–1914, „zeszyty naukowe uj. prace historyczne 90: studia 
austro-polonica” 1989, z. 4, s. 93–108; Die Beziehungen zwischen Österreich und Polen im Lichte 
der polnischen Historiographie des 19 Jahrhunderts, [w:] Österreichische Osthefte, 32 jahrgang. 
heft 2, wien 1990, s. 240–252; Uwagi nad ustrojem gminy w Galicji, „zeszyty naukowe uj. pra-
ce z nauk politycznych” 1991, z. 28: Idee – Państwo – Prawo, red. j. majchrowski, s. 103–112; Au-
stria w epoce metternichowskiej, [w:] Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 
1815–1849, t. 1, red. w. zajewski, wiedza powszechna, warszawa 1991, s. 305–332; Der galizi-
sche Landtag, [w:] Repräsentation. Aspekte historischer Entwicklung in Deutschland und Polen, 
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poświęconych tej tematyce, przyszła kolej na następną monografię. tym razem 
były to dzieje sejmu galicyjskiego, praca wydana w dwóch tomach, z których drugi 
stanowią teksty źródłowe do dziejów tej niezwykle ważnej instytucji autonomii 
polskiej w  monarchii habsburskiej98. praca doczekała się wznowienia w  2018  r. 
i do dziś stanowi podstawowe dzieło do badań nad sejmem galicyjskim99. incy-
dentalnie w tym czasie stanisław grodziski zajmował się też problematyką statu-
su prawnego Żydów na ziemiach polskich (o czego nawiązywał także później100), 
miało to jednak związek z ciągle prowadzonymi, wielowątkowymi badaniami nad 
dziejami polskiego parlamentaryzmu doby przedrozbiorowej. stanisław grodziski 
nie ograniczał się wszak tylko do kwestii ustrojowych; potrafił ukazać szereg mo-
nograficznych wątków z innych dziedzin101. na szczególną uwagę zasługuje jego 

hrsg. von h. timmermann, saarbrücken 1992, s. 125–131; U początków Akademii Umiejętno-
ści, „rocznik polskiej akademii umiejętności” 1992, s. 90–103; Samorząd gminny i powiatowy 
w Galicji epoki autonomicznej, „krakowskie studia prawnicze” 1992, r. XXV, s. 81–94; Pierwszy 
spór chłopsko-ziemiański w Sejmie krajowym galicyjskim, „Śląski kwartalnik historyczny »so-
bótka«” 1993, r. XlViii, nr 2–3, s. 295–304.
98 s. grodziski, Sejm krajowy galicyjski 1961–1914, wydawnictwo sejmowe, warszawa 1993, 
t.  i, s. 216+3 nlb; t.  ii, s. 557+1 nlb. recenzował: t. gąsowski – kh 1994, t. ci, z. 3, s. 94–
97; a  rosner  – „przegląd sejmowy” 1994, r.  ii, z.  1 (5), s.  104–109; j. Buszko  – sh 1994, 
r. XXXVii, z. 3, s. 434–436.
99 idem, Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914, t. 1–2, wstęp m. małecki, księgarnia akademic-
ka, kraków 2018.
100 por.: Z dziejów krakowskiego sądownictwa wojewodzińskiego nad Żydami, [w:] Żydzi w daw-
nej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji: „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlachec-
kiej”, 22–26 IX 1986, ossolineum, wrocław 1991, s. 102–116; The Kraków Voivode’s Jurisdiction 
over Jews. A Study of thew Historical Records of the Kraków Voivode’s Administration of Justice to 
Jews, [w:] The Jews in Old Poland 1000–1795, eds. a. polonsky, j. Basista and a. link-lenczow-
ski, london – new york 1993, s. 199–218; Stanowisko prawne Żydów w Galicji: reformy Marii 
Teresy i Józefa II (1772–1790), [w:] Lud żydowski w narodzie polskim. W dwóchsetlecie projek-
tu ustawy „Urządzenie ludu żydowskiego w całym narodzie polskim”. Materiały sesji naukowej 
w Warszawie w dniach 15–16 września 1992, zorganizowanej przez IH PAN i Ośrodek Badań 
Dziejów i  Kultury Żydów Polskich Uniwersytetu Hebrajskiego w  Jerozolimie, warszawa 1994, 
s. 64–80; Z nowych badań nad dziejami Waadu – Sejmu Żydów Korony, [w:] Parlament, prawo, 
ludzie. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi, red. k. iwanicka et al., wydawnic-
two sejmowe, warszawa 1996, s. 86–92; Das Zusammenleben von Polen, Deutschen und Juden 
auf dem Gebiet Galiziens 1772–1914, [w:] zwischen abgrenzung und asiimilation – deutsche, 
polen und juden. schauplätze ihres zusammenlebens der zeit der aufklärung bis zum Beginn 
des zweiten weltkrieges, hrsg. von r. maier und g. stöber, hannover 1996, s. 11–123; Jewish 
Privilleges in the Polish Commonwealth. Charters of Rrights Granted to Jewish Communities in 
Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries (ed. j. goldberg, jerusalem 1985–
2001, recenzja w: kh 2003, t. cX, z. 2, s. 120–123).
101 sporządził m.in. w  formie wspomnieniowej artykuł o zasługach cywilisty jana gwiazdo-
morskiego: Jan Gwiazdomorski o istocie życia uniwersyteckiego, „krakowskie studia prawnicze” 
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studium (napisane wraz z haliną Blak) o matejkowskim Hołdzie Pruskim102 oraz 
artykuł o stanisławie konarskim, luminarzu polskiego oświecenia103.

10

w latach transformacji ustrojowej stanisław grodziski wielokrotnie zabierał głos 
w sprawach powstającej wówczas nowej konstytucji104. nie mogło wszak zabraknąć 
jego głosu, skoro uchodził w owym czasie za najwybitniejszego specjalistę od dzie-
jów staropolskiego sejmu, jak i dziewiętnastowiecznych instytucji autonomii galicyj-
skiej. pod koniec lat 80. i 90. ubiegłego wieku napisał wiele publikacji o charakterze 
tak monograficznym, jak ściśle syntetycznym, dotyczących sejmu polskiego105. Brał 

1992, r. XXV, s. 95–103; (wespół z w.m. Bartlem), Die Rolle der Religion in den Nationalbewe-
gungen Ost-Mittel Europas, [w:] Die Entstehung der Nationalbewegung in Europa 1750–1989. 
Dokumente und Schriftn der Europäischen Akademie Otzenhausen, Bd. 71, Berlin 1993, s. 203–
212; Poczet królów polski Jana Matejki (biogramy), wyd. parol, kraków 1993; Nauka i nauczanie 
prawa prywatnego w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1945 roku, [w:] Rozprawy z polskiego i eu-
ropejskiego prawa prywatnego, red. a. mączyński et al., secesja, kraków 1994, s. 73–84; O za-
daniach i obowiązkach historii państwa i prawa polskiego – wczoraj i dziś, cph 1994, t. XlVi, 
z. 1–2, s. 19–29; Równouprawnienie narodowe w Monarchii Habsburskiej (Uwagi na marginesie 
studiów Geralda Stourzha, sh 1994, r. XXXVii, z. 3, s. 417–424; Uwagi o inkorporacji Mazow-
sza – lenna Korony, „zeszyty naukowe ostrołęckiego towarzystwa naukowego im. a. chęt-
nika” 2000, t. XiV, s. 1i4–109; Księga sądowa starostwa krzeczowskiego i jej wartość badawcza, 
[w:] Poprzez stulecia…, op. cit., s. 101–112; Komisja Kodyfikacyjna: ludzie i dzieło, [w:] Studia 
i Materiały, t. Xii, wydawnictwo trybunału konstytucyjnego, warszawa 2000, s. 19–32.
102 h. Blak, s. grodziski, Hołd Pruski. Obraz Jana Matejki, wydawnictwo literackie, kraków 
1990.
103 s. grodziski, Stanisław Konarski i  jego program wychowania narodu, [w:] Materiały Mię-
dzynarodowej Sesji Pedagogicznej „Wychowanie dla demokracji”, centrum młodzieży im. dr. 
h. jordana, kraków 1991, s. 32–39.
104 por. w szczególności: Opinia o projekcie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, opracowanym 
przez Komisję Konstytucyjną Senatu Rzeczpospolitej, [w:] Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu, 
t. 5, warszawa 1991, s. 73–75.
105 por. w szczególności: L’union entre la Pologne et la Lithuanie en tant que forme d’etat, [w:] 
Changes in two Baltic countries – Poland and Sweden in the XVIII-th century, uam, poznań 
1990, s. 101–111; Ankieta konstytucyjna, sporządzona na zaproszenie Komisji Konstytucyjnej Se-
natu Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, 
z. 2, poznań – warszawa 1990, s. 66–83; Z dziejów prac nad kodyfikacją prawa na lewobrzeżnej 
Ukrainie w XVIII wieku, [w:] Przemiany w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie, druga 
połowa XVII  – pierwsza połowa XVIII  w., ossolineum, wrocław 1991, s.  102–109. do prac 
o charakterze syntez dotyczących polskiego parlamentaryzmu należą: Pięćset lat Sejmu Polskie-
go. Rzut oka na stan badań, „przegląd sejmowy” 1993, r.  i, nr 1, s.  7–21; Idee i  osiągnięcia 
pięciu wieków Sejmu Polskiego. Wykład prof. Stanisława Grodziskiego wygłoszony 2 maja 1993 
roku w Sali posiedzeń Sejmu podczas uroczystych obchodów pięćsetnej rocznicy ukształtowania 
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również udział w powstaniu dzieła podsumowującego: Obywatelskie inicjatywy So-
lidarności 1980–1990106.

nie były to łatwe czasy dla polski ani dla nauki polskiej – czasy stanu wojen-
nego i  represji związanych z  jego wprowadzeniem107. po latach wrócił do nich 
i przedstawił swój punkt widzenia w pracy wspomnieniowej Za trzecim razem. 
Zapiski uniwersyteckie z lat 1968, ’81, 1989108. jak napisał we wstępie: „pod tym 
wspólnym tytułem kryją się notatki powstałe w  środowisku uniwersyteckim, 
poświęcone wiośnie 1968, grudniowi 1981 roku oraz wydarzeniom z lat 1987–
1989”109.

kiedy zbliżał się przełom wieków, pod koniec lat 90. stanisław grodziski 
rozpoczął wydawanie monumentalnego dzieła poświęconego źródłom do dzie-
jów polskiego parlamentaryzmu doby przedrozbiorowej: Volumina Constitutio-
num110. dzieło to, w całości przygotowane przez stanisława grodziskiego i jego 
współpracowników, a wydawane przez wydawnictwo sejmowe, powoli dobiega 
finalizacji. 

się Sejmu Polskiego, wydawnictwo sejmowe, warszawa 1993 (przedruk: „kronika sejmowa” 
1993, nr 72 (117), s. 5–10; „przegląd sejmowy” 1993, r. i, nr 2, s. 17–24); Parlamentaryzm na 
ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej, [w:] j. Bardach, s. grodziski, a. gwiżdż, a. jankie-
wicz, k. działocha, r. kraczkowski, d. jarosz, Dzieje Sejmu Polskiego, wydawnictwo sejmowe, 
warszawa 1993, s. 99–143; Uwagi o parlamentaryzmie na ziemiach polskich po rozbiorach, [w:] 
Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja 1493–1993, red. j. Bardach, wydawnictwo sej-
mowe, warszawa 1995, s. 125–138; (wespół z s. salmonowiczem), Uwagi o królewskim ustawo-
dawstwie: I: w Polsce XVI wieku; II: w epoce elekcyjnej, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo 
przez wieki. Prace dedykowane prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. 
j. malec i w. uruszczak, wuj, kraków 1999, s. 149–160; Stanisława Kutrzeby projekt konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, „w służbie nauki [pau]” 1998, nr 2: Stanisław Kutrzeba 1876–1946, 
s. 49–62. osobno – jak zwykle – potraktował źródła i stan badań nad nimi: Z prac nad reedycją 
staropolskich ustaw sejmowych – Volumina Constitutionum, [w:] Sprawozdania z czynności i po-
siedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, t. lViii, pau, kraków 1995, s. 51–58.
106 Obywatelskie inicjatywy Solidarności1980–1990. Zebrali i  przygotowali do wydania: Ka-
zimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski, wydawnictwo sejmowe, warszawa 
2001.
107 por. s. grodziski, Nauka i nauczanie historii prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim (1945–
2005), „nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój” 2006, t. XV, s. 133–174.
108 idem, Za trzecim razem…
109 Ibidem, s. 7.
110 por. Volumina Constitutionum, t. i: 1493–1549. Vol. i: 1493–1526, do druku przygotowali: 
stanisław grodziski, irena dwornicka i wacław uruszczak. wydawnictwo sejmowe, warszawa 
1996.
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11

podsumowując ten mijający wiek w twórczości stanisława grodziskiego, przyj-
dzie stwierdzić, iż działalność krakowskiego profesora skupiała przede wszystkim 
badania nad dziejami sejmu staropolskiego, galicji i monarchii habsburskiej, zaś 
na osobne potraktowanie zasługuje jego wydawanie, niekiedy reedycja, prac źró-
dłowych. stanisław grodziski dał się jednak poznać również jako specjalista w in-
nych tematach, które sygnalizowałem w  niniejszym szkicu, ale które stanowiły 
jedynie uwertury do tematów zasadniczych. irytowała go  – co wiem z  rozmów 
z nim przeprowadzonych – tendencja do specjalizowania się kadry profesorskiej 
w niewielkim przedziale historii, wśród niewielkich rzeczowo problemów ustro-
jowych, prawnych, historycznych i dogmatycznych. podawał passus, jednocześnie 
się zżymając, jednego z kolegów profesorów, który odmówił zrecenzowania pracy 
doktorskiej, uzasadniając to specjalizowaniem się tylko w  epoce napoleońskiej, 
trwającej – jak podkreślał z naciskiem, ale i z ironią – zaledwie 10–15 lat111.

to, co godne podkreślenia, to żelazna dyscyplina w pisaniu prac naukowych, 
jak i ich popularyzacji.

schyłek ubiegłego wieku upłynął profesorowi pod kątem dalszych badań nad 
dziejami habsburgów oraz galicji112. uwieńczeniem tej pracy była monografia 

111 w jakiś czasem potem, pisząc swe wspomnienia, stanisław grodziski odniósł się do tego te-
matu. początkujący naukowiec ma ogromne horyzonty, ale nieusystematyzowaną wiedzę, która 
nieco się pogłębia przy zacieśnianiu horyzontów – por. s. grodziski, Klio, córka Mnemosyne…, 
op. cit., s. 289 i n.
112 por. idem, Zarys ustroju politycznego Galicji, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 1: Historia i po-
lityka, red. w. Bonusiak i j. Buszko, wwsp, rzeszów 1994, s. 17–31; Sejm galicyjski. Aktualny 
stan badań, [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii, red. j. Bardach, wy-
dawnictwo sejmowe, warszawa 1995, s.  139–149; Miejsce i  rola Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Sejmie Krajowym Galicyjskim, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne 
poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, wuj, kraków 1995, s. 207–226; Losy prawa pol-
skiego w Galicji 1772–1848, [w:] Partykularyzm a unifikacja prawa w Polsce, XV–XX w., polskie 
towarzystwo historyczne – uniwersytet gdański, gdańsk 1994, s. 47–60; Galicja w ramach 
monarchii habsburskiej, [w:] Militarne i polityczne znaczenie operacji gorlickiej w działaniach 
wojennych I  wojny światowej. Materiały sesji naukowej, gorlice 1995, s.  15–23; Cesarsko-au-
striacki statut rodzinny z  3 lutego 1839 roku. Komentarz i  przepisy, [w:] Prace Komisji Środ-
kowoeuropejskiej, t.  iii. pau, wydział historyczno-filozoficzny, kraków 1995, s. 17–47; Das 
Königreich Galizien-Lodomerien und die Bukowina im Kaisertum Österreich 1772–1848, [w:] 
Kaisertum Österreich 1804–1848, ausstellung schallaburg 1996, s. 55–66; Justizreformen in Ga-
lizien in der Reginerungszeit Maria Theresias und Joseph II, „studia austro-polonica” 1996, t. 5: 
Österreich  – Polen. 1000 Jahre Beziehungen, s.  123–132; Z  dziejów starań o  prymat Krakowa 
w Galicji, [w:] Kraków – Małopolska w Europie Środka. Studia ku czci prof. Jana M. Małeckie-
go, taiwpn universitas, kraków 1996, s. 207–211; Habsburgowie, [w:] Dynastie Europy, red. 
a. mączak, ossolineum, wrocław 1997, s. 101–136; Reformy sądowe Marii Teresy i  Józefa  II 
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Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji113. uwidocznił się w niej 
po raz kolejny kunszt literacki stanisława grodziskiego, szczegółowe badania nad 
dziejami galicji dały mu bowiem szczegółowe retrospektywne doświadczenie ba-
dawcze, które w całej pełni wykorzystał. praca spotkała się z ciepłym przyjęciem 
wśród czytelników114.

stanisław grodziski incydentalnie zajął się też problematyką węgierską115. te 
ostatnie zainteresowanie nie wzięło się bez powodu: krakowski uczony zajmował 
się przecież wykładaniem przedmiotów historycznoprawnych na wydziale prawa 
uniwersytetu jagiellońskiego. to jemu należy zawdzięczać powstanie także nowe-
go przedmiotu pod nazwą porównawcza historia ustrojów państwowych, będą-
cego dopełnieniem profesora stanisława płazy historii prawa na tle porównaw-
czym116. dokonując analizy systemów ustrojowych europy, stanisław grodziski 
słusznie zauważył podobieństwa pomiędzy polskimi a  węgierskimi instytucja-
mi sejmowymi. ujął swe spostrzeżenia nie tylko we wspomnianym artykule, ale 
i w wydanym w 1998 r. podręczniku dla studentów Porównawcza historia ustrojów 

w Galicji, „studia austro-polonica” 1997, t. 5: Austria – Polska. 1000 lat kontaktów (wersja pol-
ska), s. 111–118; Dwa obrazy Galicji. Uwagi na marginesie pracy Aloisa Woldana „Der Öster-
reich-Mythos in der polnischen Literatur”, sh 1997, r. Xl, z. 2, s. 267–274; Rok 1846 w Galicji. 
Przyczyny i konsekwencje, „rocznik Bocheński” 1996, t. iV, s. 7–14; Habsburgowie. Dzieje dy-
nastii, „zeszyty naukowe im. ossolińskich” 1998, s. 239 (rec.: „tygodnik powszechny” 1998, 
nr 16; m. menz – „studia historica slavo-germanica” 1998–2000, t. XXVi); Parlamentaryzm 
na ziemiach polskich w epoce porozbiorowej, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, wyd. 2, wydawnictwo 
sejmowe, warszawa 1997, s. 99–143; Stanisław Tarnowski w Sejmie Krajowym Galicyjskim, [w:] 
Stanisław Tarnowski 1837–1917, pau, kraków 1999, s. 25–30; Z dziejów pierwszego rozbioru 
Polski w Beskidach i na Podhalu, „wierchy” 1999, nr 64, s. 87–98; (wespół z i. homola-skąpską), 
Dniestrem ku Morzu Czarnemu, [w:] Studia z historii Polski XIX i XX wieku, ofiarowane Profe-
sorowi Józefowi Buszce w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. i. paczyńska, kraków 1999, s. 35–50; 
Der Landtag des Königreiches Galizien und Lodomerien, [w:] Die Habsburgermonarchie 1848–
1918, Bd. Vii: Verfassung und Parlamentarismus, Öster. akadewmie der wissenschaften, wien 
2000, s. 2131–2169.
113 Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji, wydawnictwo grell, kraków 1998.
114 pośród licznych recenzji por. zwłaszcza: Miesiąc w Krakowie nr 1 z 1999, rec. a. woźnia-
kowskiej – „konie i rumaki” 1999, nr 3 z 1. ii; rec. k. młynarza pt. Podróż przez trzy wieki, – 
„dziennik polski”, 29.03.1999; rec. a. kozioła, w. Bonusiak – „slavica tarnopoliensia” 1999, 
z. 6, s. 166–168.
115 s. grodziski, Polska i Węgry – uwagi o podobieństwie ustrojowym, [w:] Polska i Węgry w kul-
turze i cywilizacji europejskiej, międzynarodowe centrum kultury w krakowie, kraków 1997, 
s. 73–82.
116 przedmiot o tej nazwie przypisuje się wprawdzie stanisławowi estreicherowi, choć tak na-
prawdę zagościł on na dobre na krakowskim wydziale prawa i administracji za sprawą stani-
sława grodziskiego. por. idem, Stanisław Estreicher jako twórca porównawczej historii państwa 
i prawa, cph 1998, t. i, z. 1, s. 117–128.
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państwowych117. w zwięzły sposób nakreślił dzieje – w zasadzie europejskiego – 
obszaru kulturowego głównie w zakresie ustroju, choć nie pominął też całkowicie 
prawa. wprowadził pojęcie modelu mieszanego ustroju polskiego (model mixtus) 
jako wyniku (podsumowania) badań nad dziejami ustrojowymi polski szlachec-
kiej, gdzie sytuacja króla paradoksalnie nie była aż tak mocno zmarginalizowana 
przez stan nobilów, jak ją przedstawiała wcześniejsza literatura historyczna.

przyszła wreszcie kolej na udział w  ogromnym przedsięwzięciu pod nazwą 
Wielka Historia Polski, przygotowywanemu z  okazji jubileuszu 600-lecia odno-
wienia akademii krakowskiej, gdzie serii pod tą nazwą patronował komitet re-
dakcyjny z jerzym wyrozumskim, marianem zgórniakiem i właśnie ze stanisła-
wem grodziskim na czele. ten ostatni napisał monografię czasu reform ii połowy 
XViii w. w polsce, okresu schyłku rzeczypospolitej, aż do końca epoki napoleoń-
skiej118. seria, wydana w pięknej szacie graficznej, stanowi podsumowanie badań 
nad dziejami polskimi w XX w.

profesor zajął się w swej pracy dwoma wątkami: po pierwsze, reformami ustro-
jowymi a przynajmniej próbami tychże reform, których uwieńczeniem miała być 
konstytucja 3 maja, nie stroniąc jednak od oceny konfederacji barskiej, która – jak 
tłumaczył – była zbyt silna, by pokonały ją wojska królewskie stanisława augu-
sta poniatowskiego, ale i za słaba, by sprostała wojskom rosyjskim, stacjonującym 
w  polsce, oraz, po drugie, okresem po upadku państwa, przybliżając też czasy 
księstwa warszawskiego i nadzieje w nim pokładane.

kiedy każdy z wydziałów uniwersytetu jagiellońskiego pisał biografię swoich 
dawnych mentorów w ramach Złotej Księgi Wydziału…, stanisław grodziski spo-
rządził biogram julianna dunajewskiego119. 

117 idem, Porównawcza historia ustrojów państwowych, taiwpn universitas, kraków 1998. pi-
sał nieco później także na temat reformy studiów prawniczych, jak i przedmiotów historyczno- 
-prawnych, por. Powszechna historia państwa i prawa. Problemy i badacze, cph 2000, t. lii, 
z. 1–2, s. 9–19.
118 idem, Polska w czasach przełomu (1764–1815), Wielka Historia Polski, t. 6, oficyna wydaw-
nicza fogra, kraków 1999.
119 idem, Julian Dunajewski, [w:] Złota księga Wydziału Prawa i Administracji…, op. cit., s. 145–
152. napisał wówczas, tyle że do polskiego słownika Biograficznego, biogram innego prawnika 
krakowskiego – władysława stanisława sobocińskiego: Sobociński Władysław Stanisław 1913–
1995, [w:] psB, t. XXXiX, warszawa – kraków 2000, s. 547–549. na temat samego wydziału 
w tym czasie por. idem, Sto lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we wspomnieniach, 
sh 2001, r. XliV, z. 2, s. 289–300, a także: Odbudowa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w 1945 roku, [w:] Historia integra. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Sal-
monowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. j. dygdała et al., dom organizatora, toruń 
2001, s. 369–386 czy Na pierwszym roku po wojnie, [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga 
pamiątkowa z okazji 150-lecia TBSP UJ, wuj, kraków 2001, s. 161–168.
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wchodząc powoli w nowe tysiąclecie, profesor zainteresowanie skierował ku 
swoim dawnym mistrzom, w  szczególności stanisławowi estreicherowi, przed-
wojennemu rektorowi uniwersytetu jagiellońskiego, a także znakomitemu histo-
rykowi prawa, jak już wcześniej sygnalizowałem, zamordowanemu przez niem-
ców. odkrył niezwykłe dzieło tego uczonego, które przed wojną wydane w formie 
powielaczowej, pozostawało skryptem dla studentów prawa krakowskiej uczel-
ni. praca wydana pt. Stanisław Estreicher. Wykłady z historii państwa i prawa na 
zachodzie Europy120, pokazała też kunszt krakowskiej szkoły historycznej, której 
stanisław grodziski był częścią. wywody na temat kultury prawnej zachodniej 
europy, prawo ludów „dzikich” – jak je określał przedwojenny krakowski uczo-
ny – stały się częścią dorobku nauki polskiej okresu międzywojennego. to, że sta-
nisław grodziski potrafił to dostrzec i w konsekwencji dzieło to wydać, świadczy 
o jego humanistycznym geniuszu. A contrario pisał także o współczesnym sobie 
środowisku naukowym121: surowo ocenił nieudolne wówczas próby reformowania 
wydziałów prawa w polsce122.

12

przełom 1999/2000 to czas przejścia krakowskiego uczonego na emeryturę. 
katedrę powszechnej historii państwa i prawa przejął po nim prof. kazimierz Ba-
ran. od tej pory stanisław grodziski spotykał się ze swoimi współpracownika-
mi prywatnie, najczęściej podczas organizowanych przez nowego szefa katedry 
obiadów, przeważnie, choć nie zawsze – „czwartkowych”. tematyka tych spotkań, 
odbywających się najczęściej w  jednej i  tej restauracji w  centrum krakowa, nie 
odbiegała jednak od kultowych spotkań króla stasia – mowa była o nauce i o sztu-
ce, z którą profesor obcował na co dzień dzięki swemu przyjacielowi, profesorowi 
asp, marianowi koniecznemu. nie zabrakło tematów dnia powszedniego. ostat-
nie takie spotkanie odbyło się na kilka miesięcy przed śmiercią profesora w 2020 r.

stanisław grodziski spotykał się też ze swymi przyjaciółmi w  ramach tzw. 
klubu kopciuszka do którego należeli w ujęciu alfabetycznym: celina Bobińska, 

120 Stanisław Estreicher. Wykłady z  historii państwa i  prawa na zachodzie Europy. Do druku 
przygotowali: Marcin Kwiecień i  Marian Małecki przy pomocy Kazimierza Barana, Andrzeja 
Bryka i Andrzeja Dziadzio, pod redakcją Stanisława Grodziskiego, wuj, kraków 2000.
121 s. grodziski (wespół z h. olszewskim), Środowisko historycznoprawne w Polsce, cph, t. liii 
z. 1, s. 10–32. przedruk w: Przez tysiąclecia. Państwo – Prawo – Jednostka. Materiały ogólnopol-
skiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 17 – 20 września 2000 r., t. 3, red. a. lityński et al., 
wuŚ, katowice 2001, s. 63–85.
122 idem, Uwagi o służebnej, choć nie usługowej roli nauki historii państwa i prawa, cph 2002, 
t. liV, z. 2, s. 16–20.
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jedno z pierwszych spotkań katedry powszechnej historii państwa i prawa uj z udziałem 
prof. s. grodziskiego. od lewej: marcin kwiecień, marian małecki, stanisław  grodziski, 
andrzej Bryk, kazimierz Baran i andrzej dziadzio; połowa lat 90. XX w. fotografia 
ze zbiorów autora

prof. stanisław grodziski podczas prelekcji „między wiedniem a krakowem. szkice z życia 
codziennego w monarchii habsburskiej” w sali lustrzanej zamku pszczyńskiego, 24.10.2012 r. 
fotografia ze zbiorów autora
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mieczysław Brożek, józef Buszko, Bolesław faron, mirosław frančic, adam gło-
dziński, mirosław grochowski, karolina grodziska, stanisław grodziski, irena 
homola-skąpska, waldemar kania, feliks kiryk, lech kokociński, marian ko-
nieczny, aleksander kozanecki, eligiusz kozłowski, aleksander krawczuk, an-
drzej kurz, grzegorz nieć, anna owsińska, antoni podraza, mateusz rostworow-
ski, władysław serczyk, andrzej siudut, aleksander szulc, stanisław wiśniewski 
i  marian zgórniak, okazjonalnie zaś: maria arctowa, monika Bujnicka, antoni 
dziatkowiak, maryla konieczna, grażyna korpal, Bruno miecugow, marek sobo-
lewski, włodzimierz wolfarth i adam zieliński123.

przechodząc na emeryturę, profesor sporo czasu poświęcił pisaniu recenzji, 
w  tym ważnej pracy katarzyny sójki-zielińskiej, poświęconej dziejom kultury 
prawnej europy124. niedługo po przejściu na emeryturę, w 2002 r., został dokto-
rem honoris causa uniwersytetu wrocławskiego125. podkreślono przede wszystkim 
wkład uczonego w badanie dziejów galicji i sejmu staropolskiego.

tymczasem kilka lat po przejściu na emeryturę zainteresowania stanisława 
grodziskiego przeniosły się na zupełnie inny obszar – była nim kultura prawna 
i jej znaczenie dla potomnych. profesor napisał wówczas cykl artykułów okazują-
cych całe bogactwo dość szeroko rozumianej kultury prawnej. wdał się też w spór 
naukowy z witoldem maislem na temat rozumienia pojęcia archeologii prawnej. 
poznański uczony uważał, że należy pod nią podciągnąć również stroje zakonów, 
stroje sądowe, ceremoniał prawny czy narzędzia miar i wag. zdaniem jego opo-
nenta stanowiły one element raczej kultury prawnej, a nie archeologii. ów spór 
okazał się wielce pomocny dla dalszego rozwoju tej dyscypliny, a profesor maisel 
był wdzięczny za pomoc swego krakowskiego kolegi m.in. w precyzyjnym usta-
leniu herbu galicji126. stanisław grodziski dotykał także badań genealogicznych 

123 idem, Klio, córka Mnemosyne..., op. cit., s. 9 i n.
124 Katarzyna Sójka-Zielińska: Drogi i  bezdroża prawa. Szkice z  dziejów kultury prawnej Eu-
ropy. Ossolineum 2000 [rec.], „państwo i prawo” 2000, r. lV, z. 7, s. 93–94; por. też: recenzję 
z pracy: Gerald Stourzh: Um Einheit und Freiheit. Staatsvertrag, Nauträlität und das Ende der 
Ost – West Besatzung Österreichs 1945 – 1955 [rec.], sh 2000, r. Xliii, z. 1 (198), s. 204–206; 
recenzja z pracy: J. Bardach: Themis a Clio czyli prawo a historia. Warszawa 2001 [rec.], cph 
2002, t.  liV, z.  2, s.  301–304; recenzja z  wydawnictwa: Adam Kamiński: Diariusz podręczny 
1939–1945. Oprac. A. Palarczykowa, J. Stoksik, z przedmową St. Radonia, Warszawa 2001 [rec.], 
sh 2002, r. XlV, z. 2, s. 238–239.
125 por. Przemówienie prof. Stanisława Grodziskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Wro-
cławskiego, „przegląd uniwersytecki. pismo informacyjne uwr” 2002, nr 4 (73), s. 27–28.
126 Świadczy o tym dedykacja na egzemplarzu Archeologii prawnej Polski witolda maisla. na 
temat herbu galicyjskiego por. s. grodziski, Dyskusja o galicyjskich symbolach, [w:] Studia Lo-
domeriana: historia, kultura, prawo, dedykowane profesorowi dr. Adamowi Zielińskiemu, red. 
k. grodziska, g. nieć, mcdn, kraków 2007, s. 61–66.
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i  ich wpływu na postrzeganie dawnego prawa127, opisywał perturbacje związane 
z  przedstawianiem historii regionalnej128, wreszcie zajął się archiwistyką129, jak 
i samą historią owej trudnej do jednoznacznego zdefiniowania kultury prawnej130. 
uwieńczeniem tych badań stała się kolejna monografia właśnie kulturze prawnej 
poświęcona131. w mistrzowski sposób krakowski uczony przeprowadził czytelni-
ka przez wszystkie epoki, zaczynając od początków państwowości polskiej (mo-
narchii patrymonialnej), a na konstytucji 3 maja kończąc. praca cieszyła się dużą 
poczytnością i uznaniem na rynku księgarskim.

w 2002 r. zmarła jego wieloletnia współpracownica, towarzysząca m.in. w wy-
dawaniu Dziejopisu Żywieckiego, a przede wszystkim Volumina Constitutionum – 
irena dwornicka132. Świetnie znająca się na źródłach, a przy tym przedwcześnie 
odeszła archiwistka pozostawiła po sobie pustkę. miejsce w tym zespole oprócz 
stanisława grodziskiego i wacława uruszczaka, stopniowo zajęli krakowscy bada-
cze dziejów prawa: marcin kwiecień i krzysztof fokt.

Był to kres eksperymentowania z nowymi tematami badawczymi, a były to 
m.in.:
– przedstawienie sylwetki edwarda dembowskiego – przywódcy powstania kra-

kowskiego 1846 r.133, – zainteresowanie niemal nieznanym manifestem ostat-
niego cesarza austro-węgier134,

– uwagi o konstytucji nihil novi w pięćsetlecie jej powstania135,

127 idem, Trzydzieści pokoleń Polaków w świetle genealogii historycznej, „krakowskie studia ma-
łopolskie” 2002, nr 6, s. 9–15.
128 idem, Historia regionalna – historią bez problemów?, [w:] p. chilik, Dwór Rogowski, smwr, 
rogi 2003, s. 7–11.
129 idem, Teki archiwalne księdza Jana Fijałka, [w:] Lex tua in corde meo. Studia i materiały 
dedykowane Jego Magnificencji bp. T. Pieronka, pat, kraków 2004, s. 427–434.
130 idem, Z dziejów polskiej kultury prawnej, [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. XiV – pol-
ska, opres, kraków 2003, s. 41–64; idem, Między sztuką a wiedzą prawniczą. Uwagi o ważnej 
konferencji, cph 2003, t. lV, z. 2, s. 401–408.
131 idem, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, taiwpn universitas, kraków 2004.
132 idem, Irena Dwornicka (19. X. 1953 – 27. I. 2002), [w:] Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 
za rok akademicki 2001/2002, kraków 2004. s. 309.
133 idem, Pamięci czerwonego księcia, „kraków” 2004, nr 1, s. 87–89.
134 idem, Cesarz Karol I  i  jego manifest z  16 października 1918 roku, [w:] Z  dziejów kultury 
prawnej. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, 
red. m. wąsowicz et al. liber, warszawa 2004, s. 181–190.
135 idem, W pięćsetną rocznicę Konstytucji Nihil Novi 1505–2005, „rocznik polskiej akademii 
umiejętności” 2004, s. 209–215.
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– postulaty badawcze i ocena dawnych rządów prawa136,
– uwagi nad kodyfikacją napoleońską na ziemiach polskich137.

nie zabrakło też problematyki źródłowej jak Czarna księga Wiśnicza138 czy ar-
cyksięcia rudolfa spotkań z krakowem139.

osobno profesor potraktował Katechizm poddanych galicyjskich, który wydał 
drukiem140. oddał też hołd instytucji, którą wraz z innymi reaktywował – polskiej 
akademii umiejętności – w postaci osobnej publikacji jej dotyczącej141.

wielką wartość poznawczą miało zebranie w 2007 r., jako odrębny tom, szki-
ców galicyjskich142. z badań nad galicją nie zrezygnował do końca swojego życia: 
w  omawianym okresie lat 2006–2020 napisał wiele prac o  tej tematyce143, uka-
zała się też kolejna jego monografia: Rzeczpospolita Krakowska, jej lata i  ludzie, 

136 idem, O rządach prawa w Koronie, cph 2005, t. lVii, z. 1, s. 171–176.
137 idem, Wpływy Code civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich. Cz. I, 
cph 2005, t. lVii, z. 2, s. 61–67.
138 idem, Czarna Księga Wiśnicza, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, lublin – 
Łódź 2006, s. 251–257.
139 idem, Arcyksięcia Rudolfa Habsburga spotkanie z Krakowem, „rocznik Biblioteki naukowej 
pau i pan w krakowie”, 2006, s. 359–366.
140 idem, Posłowie, [w:] k. leliwa słotwiński, Katechizm poddanych galicyjskich, collegium co-
lumbinum, kraków 2004, s. 142–162.
141 idem, Polska Akademia Umiejętności 1872–1952–2002, pau, kraków 2005, a także: Z dzie-
jów Polskiej Akademii Umiejętności w  latach 1957–1958, „rocznik Biblioteki naukowej pau 
i pan w krakowie” 2005, s. 517–531; Przedmowa, „w służbie nauki [pau]” 2005, nr 10, 2005, 
s. 7–8; The Polish Academy of Arts and Sciences 1872–1952–2002, pau, cracow 2006.
142 idem, Studia galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji, księgarnia akade-
micka, kraków 2007.
143 Były to m.in.: Z lwem na herbie (w: Lwów wśród nas. Wybór tekstów o polskiej historii i kultu-
rze Lwowa i Małopolski Wschodniej, kraków 2006, s. 9–13); W Galicji i obok Galicji („kraków” 
2006, nr 3, s. 12–13); Die polnish-österreichische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissen-
schaft im 19 Jahrhundert (w: Österreich – Polen. Zeitschrift für Kultur und Wirtschafft, nr. ii 
235, wien 2006, s. 8–11); Viribus unitis (w: Viribus unitis – polscy parlamentarzyści w monarchii 
habsburskiej 1848–1918, kraków 2012; tekst polski: s. 22–29, tekst angielski: s. 30–37); Wstęp (w: 
Leon Zuławski: Oblężenie Limanowy czyli rzeź galicyjska 1846 r., wyd. 2, kraków 2012, s. 7–16); 
Galicja – narodziny pewnego kraju w Europie Środkowej / Galizien – die Kreierung eines Landes 
in Mitteleuropa (w: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1774–1789 / Die josephinische 
Landesaufnahme von Galizien 1774–1789, t.  1, red. w. Bukowski, B. dybaś i  z. noga, kra-
ków 2012, tekst polski: s. XV–XXi, tekst angielski: XXiii–XXXi ); Między Wiedniem a Krako-
wem. Szkice z życia codziennego w Monarchii Habsburskiej (w: Studia Muzealne. Cykl wykładów 
otwartych, kwiecień–listopad 2012, pszczyna 2013, s. 157–169); Galicja – rzeczywistość dziejowa 
i mit (w: „kraków” 2014, nr 12, s. 48–49); Austrio, żeń się szczęśliwie (w: „polityka – pomocnik 
historyczny” 2016, nr 6, s. 15–21); Jeden z naszych zaborców, ale… (w: „kraków”2016, nr 11, 
s. 47–49).
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gdzie przedstawił skomplikowane dzieje krakowa i okolicy, z  surowym osądem 
zwłaszcza „jej ludzi”(chodziło głównie o postać stanisława wodzickiego)144. wiele 
z wcześniej pisanych przez profesora prac zyskało wznowienie, najczęściej w no-
wej, uzupełnionej i poszerzonej wersji.

przyszła też kolej na kolejne prace o tematyce staropolskiej145, choć pod koniec 
życia grodziski napisał też prace wspomnieniowe, już cytowane, oraz – jak mó-
wił – wydobyte z głębi szuflady. znalazło się też parę tytułów związanych z krajo-
znawstwem, któremu zawsze był wierny, przemierzając polskę i europę, w szcze-
gólności – góry.

13

trudno w jednym artykule pomieścić całość dorobku tego wielkiego uczonego, 
jeszcze trudniej rzetelnie ten dorobek ocenić. Bezspornym jest wyjątkowe miejsce 
grodziskiego w panteonie historyków prawa i ustroju. myślę, że dobitnie świadczą 
o tym następujące fakty i liczby:
– autor 430 prac naukowych i 85 popularyzatorskich,
– współzałożyciel lub współpracownik periodyków: „czasopismo prawno-

-historyczne”, „studia historyczne”, „wierchy”, „kwartalnik prawa prywat-
nego”, „polski słownik Biograficzny” „rocznik pau”, „mówią wieki”, „Życie 
literackie”, „tygodnik powszechny”, „student”, „dziennik polski”, „magazyn  

144 idem, Rzeczpospolita Krakowska – jej lata i ludzie, taiwpn universitas, kraków 2012.
145 idem, Stanowisko interrexa w  polskiej tradycji dziejowej, [w:] Leges sapere. Studia i  pra-
ce dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w  pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. 
w. uruszczak et al., wuj, kraków 2008, s. 171–177; Utrata i odzyskanie suwerenności polskiej 
w świetle historiografii, [w:] Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, t. iii: Patriotyzm wczo-
raj i dziś, red. a. kobos, pau, kraków 2009, s. 107–123; Rozważania o unii w dawnej tradycji 
ustrojowej, [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana prof. A. Serczykowi, wur, rzeszów 
2010, s. 49–55; Salus Reipublicae suprema lex, „kraków” 2010, nr 12, s. 41–42; Uwagi o począt-
kach staropolskiej adwokatury, [w:] a. zoll et al., Adwokatura w dawnej Galicji, petrus, kraków 
2010, s. 21–28; Ostatnia próba reform skarbowych za Zygmunta III, [w:] „Myśl i polityka” – księga 
pamiątkowa dedykowana prof. Jackowi Majchrowskiemu, ow kaafm, kraków 2011, s. 25–31; 
Dzieje sejmu polskiego, wyd. 3 popr. i uzupeł., wydawnictwo sejmowe, warszawa 2011; Próby 
kodyfikacji polskiego prawa ziemskiego w czasach Zygmunta III Wazy, „rocznik Biblioteki na-
ukowej pau i pan w krakowie” 2011, r. lVi, s. 9–17; Józef Andrzej Załuski, Stanisław Konarski 
i Volumina Legum…, op. cit.; Słowo wstępne, [w:] j. goldberg, Żydzi w społeczeństwie, gospo-
darce i  kulturze Rzeczypospolitej Szlacheckiej, pau, kraków 2012, s.  Vii–Xiii; Księdza Orze-
chowskiego poglądy na ustrój Rzeczypospolitej, [w:] Stanisław Orzechowski – pisarz polityczny. 
Materiały z konferencji naukowej w pięćsetlecie urodzin renesansowego humanisty, księgarnia 
akademicka, przemyśl – kraków 2014, s. 13–19, 55–57; Uwagi o planach reformatorskich króla 
Jana Kazimierza, „miscellanea historico-iuridica uniwersytetu w Białymstoku” 2015, t. XiV, 
z. 1, s. 187–195.
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kulturalny «kraków»”, „przekrój”, „gazeta krakowska”, „neue kronen ze-
itung”, „przegląd tygodniowy”, „suplement”, „alma mater”, „kondycja nauki 
polskiej”, „cracovia – leopolis”, „polityka”,

– członek licznych towarzystw naukowych – rodzimych: polskiej akademii umie-
jętności, instytutu zachodniego, komisji nauk historycznych krakowskiego 
oddziału pan, i zagranicznych: societe d’histoire de droit, commision inter-
nationale pour l’histoire des assmblées d’etats,

– współautor restytucji polskiej akademii umiejętności, której był wieloletnim 
wiceprezesem,

– promotor 162 magistrów i 9 doktorów,
– recenzent 31 doktoratów i 22 habilitacji,
– autor 17 recenzji oceniających dorobek profesorów nadzwyczajnych i 11 profe-

sorów zwyczajnych, ponadto 5 kandydatów do doktoratu honoris causa,
– uczestnik 45 programów telewizyjnych i radiowych, w tym także filmów.

stanisławowi grodziskiemu poświęcono trzy księgi pamiątkowe, z  czego 
w ostatniej przedstawiona została całość jego dorobku. w pszczynie rośnie dąb 
„grodziski”, który profesor posadził przed sześciu laty, podczas uroczystości po-
wstania muzeum militarnych dziejów Śląska.

z funkcji uczelnianych na uwagę zasługują:
– kierownik katedry historii państwa i  prawa polskiego, powszechnej historii 

państwa i prawa, pracowni wydawnictw Źródłowych,
– 1978–1981 – dziekan wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiel-

lońskiego,
– 1987–1990 – prorektor uj.

stanisław grodziski był również konsultantem w tworzeniu obecnej konsty-
tucji rp, członkiem pen-clubu oraz związku literatów polskich, współtworzył 
muzeum militarnych dziejów Śląska, zasłynął jako wydawca źródeł i wytrawny 
znawca dziejów staropolskich (w  tym osobno sejmu), galicji, europy i  dynastii 
habsburgów.

zmarł 30 maja 2020 r., przeżywszy lat 91, ale – „można odejść na zawsze, by być 
stale blisko” (ks. jan twardowski).

Bibliografia
pełna bibliografia prac prof. dra hab. stanisława grodziskiego oraz jego dorobku na-

ukowego zawarta jest w pracy: 
m. małecki, Profesora Stanisława Grodziskiego opera omnia (spis prac: opublikowanych, 

oddanych do druku, publicystycznych, audycji radiowo-telewizyjnych, nieprzeznaczo-
nych do druku, w tym recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich i innych,  
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naukowego (i nie tylko) portretu

artykuł przybliża postać wielkiego krakowskiego naukowca  – profesora stanisława 
grodziskiego (1929–2020). najpierw ukazane zostało dzieciństwo i lata młodzieńcze pro-
fesora, w  tym także czasy okupacji (1939–1945) oraz okres powojenny. następnie autor 
przedstawił życie naukowe krakowskiego badacza. szkic pokazał kierunki zainteresowań 
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profesor
tadeusz maciejewski
Tadeusz Maciejewski urodził się w  1952 r. w  Ostro-
wie Wielkopolskim. W 1975 r. ukończył studia na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską 
o traktatach rusko-bizantyjskich z X w., napisaną pod 
kierunkiem prof. Jerzego Walachowicza. Po ukończe-
niu studiów został zatrudniony na stanowisku asy-
stenta w  Zakładzie Powszechnej Historii Państwa 
i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego. W 1980 r. obronił rozprawę doktor-
ską Kodyfikacje gdańskiego prawa miejskiego z  XVIII 
wieku, uhonorowaną nagrodą w Konkursie „Państwa 
i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyj-
ne. Promotorem pracy był prof. Edwin Rozenkranz. 

Ukazała się ona drukiem w 1984 r. pt. Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska 
w XVIII wieku. W 1990 r. na podstawie wyróżnionej w konkursie „Państwa i Prawa” mo-
nografii Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lo-
kowanych na prawie chełmińskim (1989) Tadeusz Maciejewski uzyskał stopień doktora 
habilitowanego, zaś w 1999 r. – tytuł profesora zwyczajnego.

Dorobek naukowy Profesora, liczący ponad 200 pozycji, obejmuje także inne mo-
nografie: Wilkierze miasta Torunia (1997), Ustrój konstytucyjny i sądowy napoleońskiego 
(1807–1814) i  wersalskiego (1920–1939) Wolnego Miasta Gdańska w  rozwoju prawno- 
-historyczno-porównawczym (2017) oraz Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, 
terytoriów) Europy w  latach 1806–1954. Studium prawno-historyczno-porównawcze 
(2018). Prof. Tadeusz Maciejewski jest również autorem i  redaktorem wielokrotnie 
wznawianych podręczników: Historia ustroju i  prawa sądowego Polski (I  wyd. 1999), 
Historia powszechna ustroju i prawa (I wyd. 2000), Historia administracji (I wyd. 2002), 
Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r. (2008), Historia administracji i myśli ad-
ministracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI–XX w.) (2013), The history of Polish 
legal system from the 10th to the 20th century (2016) oraz General history of the state and 
of law (2019).

W  1992 r. Profesor Tadeusz Maciejewski został kierownikiem Katedry Powszech-
nej Historii Państwa i  Prawa (od 2013 r.: Katedra Historii Prawa). Przez wiele lat był 
członkiem Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. W  toku swojej pracy na Uniwersytecie 
Gdańskim wypromował ośmiu doktorów oraz ok. 400 magistrów na kierunkach prawo 
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