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na Uniwersytecie Lwowskim
w pierwszej po³owie XX wieku
(zarys problematyki)
Nauka i nauczanie prawa rzymskiego we Lwowie w pierwszej po³owie
XX wieku zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Po pierwsze, lata 20052007 obfituj¹ w rocznice zwi¹zane z urodzinami i mierci¹ wybitnych lwowskich
prawników rzymskich1. Po drugie i najwa¿niejsze, nie powsta³a na ten
temat jeszcze ¿adna monografia.
Na Uniwersytecie Lwowskim w 1894 r. wydane zosta³y Historya Uniwersytetu Lwowskiego (18691894) autorstwa Ludwika Finkla i Stanis³awa Starzyñskiego, w 1899 Kronika Uniwersytetu Lwowskiego (1894/95
1897/98) oraz w 1912 Kronika Uniwersytetu Lwowskiego (1898/91909/10),
któr¹ zestawi³ Wiktor Hahn. O polskich orodkach romanistycznych powsta³a w 1945 r. praca Juliusza Wis³ockiego Dzieje nauki prawa rzymskiego
w Polsce2, natomiast w roku 1990 praca Jana Kodrêbskiego pt. Prawo
rzymskie w Polsce w XIX wieku. Publikacje te sta³y siê swoistym ród³em
dla badaczy dziejów Uniwersytetu Lwowskiego.
1 W 2005 r. minê³a szeædziesi¹ta rocznica mierci Ignacego Koshembahra-£yskowskiego, czterdziesta rocznica mierci Edwarda Gintowta-Dziewa³towskiego, sto czterdziesta rocznica urodzin Marcelego Chlamtacza, w 2006 roku natomiast obchodzilimy setn¹ rocznicê
urodzin Wac³awa Osuchowskiego, setn¹ rocznicê mierci Stanis³awa Szachowskiego, za
w roku 2007 sto piêædziesi¹t¹ rocznicê urodzin Leona Piniñskiego oraz szeædziesi¹t¹ rocznicê mierci Marcelego Chlamtacza.
2 Praca ta spotka³a siê z zas³u¿on¹ krytyk¹ Zygmunta Lisowskiego w Czasopimie
Prawno-Historycznym, zdaniem którego znaczenie wymienionej pozycji ogranicza siê jedynie do podania nie zawsze prawdziwych i potrzebnych wskazówek bibliograficznych, dotycz¹cych twórczoci romanistów polskich; zob. tak¿e G. Jêdrejek, Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 19181939, [w:] Plenitudo Legis Dilectio  Ksiêga
pami¹tkowa dedykowana prof. dr hab. Bronis³awowi Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy
urodzin, red. A. Dêbiñski i E. Szczot, Lublin 2000, s. 121.
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Jednak jak dot¹d nie powsta³o opracowanie traktuj¹ce ca³ociowo
o nauce prawa rzymskiego we Lwowie w pierwszej po³owie XX w. Jako
pierwszy poruszy³ tê problematykê Grzegorz Jêdrejek, który w 2000 r.
opublikowa³ artyku³ Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie w latach 19181939. By³a to pierwsza publikacja przedstawiaj¹ca zarys nauczania prawa rzymskiego na Uniwersytecie we Lwowie w okresie miêdzywojennym, mimo i¿ od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku nie istnia³y ju¿ przeszkody w dostêpie do róde³ archiwalnych na
Ukrainie. O prawie rzymskim na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie wspomina równie¿ Witold Wo³odkiewicz w referacie z 2001 r. Insegnamento e ricerche di diritto romano in Polonia fra le due guerre (19181939)3.
Stosunkowo niedawno ukaza³a siê monografia Adama Redzika pt. Wydzia³
Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 19391946 (Lublin 2006), w której
autor czêciowo porusza omawian¹ problematykê.
W Polsce powojennej pojawi³y siê tak¿e opracowania o romanistach
Uniwersytetu w formie not biograficznych. Wymieñmy tu przyk³adowo publikacje o Ignacym Koshembahrze-£yskowskim, o którym pisali Witold Wo³odkiewicz4, Tomasz Giaro5, Krzysztof Pol6; o Leonie Piniñskim: Krzysztof
Pol7, Andrzej ródka8; o Marcelim Chlamtaczu: Wac³aw Osuchowski9,
Andrzej ródka 10; o Wac³awie Osuchowskim: Henryk Kupiszewski11,
Edward Szymoszek12, Grzegorz Jêdrejek13, Marek Kury³owicz14, ks. Antoni
3

[online] <www.dirittoestoria.it/memorie/quarta.htm>.
W. Wo³odkiewicz, Ignacy Koshembahr-£yskowski 18641945, [w:] W krêgu wielkich humanistów. Kultura antyczna na Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie wiatowej, Warszawa
1991, s. 1120; idem, Ignacy Koshembahr-£yskowski, [w:] Antichisti dell Universitá di Varsavia nel Novecento, Napoli 1992, s. 715; idem, Ignacy Koshembahr-£yskowski  romanista,
cywilista, kodyfikator, Studia Iuridica 29, 1995, s. 97157; idem, Czy prawo rzymskie przesta³o istnieæ?, Kraków 2003, s. 412423
5 T. Giaro, Koshembahr-£yskowski Ignacy von, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexikon, München 1995, s. 358359.
6 K. Pol, Ignacy Koshembahr-£yskowski (18641945), [w:] Poczet prawników polskich,
Warszawa 2000, s. 635646.
7 K. Pol, Leon Piniñski (19571938), [w:] Poczet prawników..,. s. 821842.
8 A. ródka, Uczeni polscy XIXXX stulecia, Warszawa 1994, t. 3, s. 417418.
9 W. Osuchowski, Marceli Chlamtacz, Czasopismo Prawno-Historyczne 1949, t. II,
s. 503507.
10 A. ródka, Uczeni polscy..., t. 1, s. 245246.
11 H. Kupiszewski, Wac³aw Osuchowski 19061988, Prawo Kanoniczne 33, 1990,
nr 34, s. 201204; idem, Wac³aw Osuchowski 19061988, Iura 39, 1988, s. 262265.
12 E. Szymoszek, Wac³aw Osuchowski, [w:] Uczeni Wroc³awscy (19741994), t. II, Wroc³aw 1994, s. 100102.
13 G. Jêdrejek, Wac³aw Osuchowski  Profesor prawa rzymskiego KUL, Przegl¹d Uniwersytecki KUL, 2000 nr 2, s. 13, 16.
14 M. Kury³owicz, Prawo rzymskie w uniwersytetach w Lublinie w latach 19181977,
[w:] Profesorowi Janowi Kodrêbskiemu in momoriam, red. A. Pikulska-Rubaszkiewicz, £ód
2000, s. 197208.
4
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Dêbiñski15, o Edwardzie Gintowcie-Dziewa³towskim: Witold Wo³odkiewicz16, El¿bieta Krakowiak17, Henryk Kupiszewski18, Renata Wiaderna-Kunierz.19
Ramy chronologiczne opracowania wyznaczaj¹ lata 19001944. W roku
1900 pierwsz¹ Katedr¹ Prawa Rzymskiego (I) kierowa³ profesor Stanis³aw
Szachowski, natomiast drug¹ Katedrê Prawa Rzymskiego (II) profesor
Ignacy Koshembahr-£yskowski. Uniwersytet Lwowski, nosz¹cy w tym czasie imiê panuj¹cego monarchy Franciszka I20, posiada³ bowiem od roku
1874, czyli od momentu, kiedy na Wydziale Prawa zaprzestano nauczania
po niemiecku, dwie polskie Katedry Prawa Rzymskiego21.
Równoczesne wprowadzenie na katedry Stanis³awa Szachowskiego
i Ignacego Koshembahra-£yskowskiego wi¹za³o siê z objêciem przez poprzednich kierowników katedr  Leona Piniñskiego (II) i Leonarda Piêtaka (I) 
najwy¿szych pañstwowych stanowisk politycznych. Mianowicie pierwszy zosta³
namiestnikiem Galicji w 1898 r. i stanowisko to pe³ni³ do 1903 r. Drugi za
zosta³ ministrem do spraw Galicji w 1900 r. i sprawowa³ tê funkcjê 6 lat22.
Pierwsz¹ Katedrê Prawa Rzymskiego (I) na prze³omie wieków po ust¹pieniu z katedry Leonarda Piêtaka obj¹³ profesor trochê dzi zapomniany 
Stanis³aw Krzysztof Szachowski23. Profesor Szachowski przez wiele lat by³
sekretarzem i notariuszem Uniwersytetu Lwowskiego, czyli kierownikiem
administracyjnym uczelni, na którym to stanowisku pozostawa³ do 1895 r.24
Bêd¹c urzêdnikiem administracyjnym w roku 1888 otrzyma³ tytu³
i charakter profesora nadzwyczajnego oraz w 1893 r. zosta³ upowa¿niony
15 A. Dêbiñski, Prawo rzymskie, [w:] Prawo, Kultura, Uniwersytet. 80 lat orodka prawniczego KUL, red. A Dêbiñski, s. 227238.
16 W. Wo³odkiewicz, Edward Gintowt-Dziewia³towski  w dwudziestolecie mierci, Czasopismo Prawno-Historyczne 39, 1987, t. I, s. 161169.
17 E. Krakowiak, Spotkanie naukowe w Instytucie Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w zwi¹zku z dwudziest¹ rocznic¹ mierci Profesora Edwarda Gintowta (16 XII 1985),
Czasopismo Prawno-Historyczne 38, 1986 z. 2, s. 223225.
18 H. Kupiszewski, Edward Gintowt-Dziewa³towski Czasopismo Prawno-Historyczne 18,
1966, nr 1, s. 319321; idem, Edward Gintowt-Dziewa³towski , Iura 17, 1966, s. 231233.
19 R. Wiaderna-Kunierz, Droga Wac³awa Osuchowskiego do profesury  w 100-lecie urodzin (19061988), Studia Iuridica Lublinensia 8, 2006, s. 167176.
20 Uniwersytet Lwowski nosi³ imiê Franciszka I do 1918 r., czyli do dnia uzyskania
przez Polskê niepodleg³oci. W roku 1919 uniwersytet zmieni³ nazwê na Uniwersytet Jana
Kazimierza. W latach 19401941 po anektowaniu Lwowa przez wojska sowieckie uniwersytet
nosi³ imiê Iwana Franki. W latach 19411944, w okresie okupacji hitlerowskiej uniwersytet
zosta³ przez okupantów zamkniêty, dzia³alnoæ by³a jednak kontynuowana nielegalnie w ramach tajnych kompletów w tzw. Tajnym Uniwersytecie Jana Kazimierza.
21 Por. S. Starzyñski, Przyczynek do polskiej kroniki uniwersyteckiej, Kraków 1916, s. 58;
J. Kodrêbski, Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku, £ód 1990, s. 231, 233.
22 Ibidem, s. 247.
23 Zob. Äåðæàâíèé àðõ³â ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ (dalej: ÄÀËÎ), Akta personalne Stanis³awa Szachowskiego, ôîíä 26, îïèñ 5, ñïðàâà 2098.
24 Zob. CK Uniwersytet Cesarza Franciszka I we Lwowie. Sk³ad Uniwersytetu i program
wyk³adów za lata 18801895, Lwów 18801894.
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do egzaminowania z prawa rzymskiego25. W 1902 r. zosta³ profesorem
zwyczajnym26. Podstawow¹ i jedyn¹ w zasadzie prac¹ Stanis³awa Szachowskiego z zakresu prawa rzymskiego by³a monografia Dziedziczenie przeciwtestamentowe w prawie rzymskim wydana we Lwowie w 1902 r.27
Profesor Stanis³aw Szachowski w latach 19001906 wyk³ada³ w ramach
pandektów Prawo spadkowe w liczbie 6 godzin tygodniowo oraz Rzymski
proces cywilny w wymiarze 1 godziny tygodniowo, przy czym ten ostatni do
roku akademickiego 1902/1903. Z programu wyk³adów wynika bowiem, i¿
w roku akademickim 1903/1904 i przez kolejne dwa lata prowadzil ju¿ tylko
wyk³ad z prawa spadkowego28.
Po mierci Stanis³awa Szachowskiego w 1906 r. Katedrê Prawa Rzymskiego Uniwersytetu obj¹³ Marceli Chlamtacz29. Marceli Chlamtacz studiowa³ na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie habilitowa³ siê w 1898 r.30, na podstawie rozprawy o tradycji w prawie rzymskim 31 . Swoje studia
romanistyczne skoncentrowa³ wokó³ kontraktów realnych i zobowi¹zañ. Do
najwa¿niejszych jego publikacji z zakresu prawa rzymskiego, pochodz¹cych
z pierwszej po³owy XX wieku, nale¿y zaliczyæ: O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznem prawie rzymskiem z uwzglêdnieniem
prawa cywilnego austriackiego i niemieckiego (1903), O extensyi prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskiem i cywilnem w prawie niemieckiem (1910), Kontrakty realne w prawie rzymskiem, w teoryi cywilistycznej
i w projekcie polskiego kodeksu cywilnego (1930), Zagadnienie posi³kowej
porêki w prawie rzymskiem i w prawach nowo¿ytnych (1932). Pozostawi³
tak¿e kilka prac z zakresu wspó³czesnego prawa cywilnego. Charakterystyczne bowiem dla romanistów lwowskich by³o ³¹czenie naukowych badañ w
dziedzinie prawa rzymskiego z prac¹ nad prawem obowi¹zuj¹cym32.
Marceli Chlamtacz kierowa³ pierwsz¹ Katedr¹ Prawa Rzymskiego do
roku 1935. Wówczas bowiem na mocy rozporz¹dzenia Ministra Wyznañ
Religijnych i Owiecenia Publicznego z dnia 25 wrzenia 1933 r.  Zwiniêcie
niektórych katedr i zak³adów naukowych w szko³ach akademickich zlikwidowana zosta³a pierwsza Katedra Prawa Rzymskiego (I)33.
25
26
27

s 248.

S. Starzyñski, Historya Uniwersytetu Lwowskiego (18691894), Lwów 1894, s. 224225.
J. Kodrêbski, Prawo rzymskie..., s. 248.
G. Jêdrejek, Prawo rzymskie..., s. 129; zobacz tak¿e J. Kodrêbski, Prawo rzymskie...,

28 Zob. C.K. Uniwersytet im. Cesarza Franciszka I we Lwowie. Sk³ad Uniwersytetu
i program wyk³adów w zimowem pó³roczu 1900/01, 1901/02, 1902/03, Lwów 19001902,
s 40; C.K. Uniwersytet...w pó³roczu zimowem 1903/04, Lwów 1903, s. 43; C.K. Uniwersytet...
w pó³roczu zimowem 1904/5, 1905/06. Lwów 19041905, s. 45.
29 Zob. ÄÀËÎ, Akta personalne Marcelego Chlamtacza, ô. 26, îï. 5, ñïp. 1989,1990.
30 A. ródka, Uczeni polscy..., t. 1, s. 245246.
31 Die rechtliche Natur der Uebereignungsart durch Tradition im römische Recht, Leipzig 1897.
32 M. Kury³owicz, Prawo rzymskie. Historia, tradycja, wspó³czesnoæ, Lublin 2003, s. 133.
33 A. Redzik, op.cit, s. 3435.
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Profesor Marceli Chlamtacz w omawianym okresie przez wiele lat
w pó³roczu zimowym prowadzi³ wyk³ad pod nazw¹ Historia i instytucje
prawa rzymskiego34 .W roku akademickim 1900/1901 powy¿szy wyk³ad prowadzi³ pod nazw¹ Historia prawa rzymskiego (3 godziny tygodniowo),
a tak¿e zg³osi³ dodatkowo wyk³ad O nabyciu posiadania i w³asnoci przez
zastêpcê w prawie rzymskim w wymiarze 1 godziny tygodniowo35 oraz
Repetytorium z prawa rzymskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo36. Od
roku akademickiego 1901/1902 wyk³ad przyj¹³ nazwê Historia i instytucje
prawa rzymskiego. Nale¿y zaznaczyæ jednak, i¿ od roku akademickiego
1903/1904, czyli od dnia, w którym profesor Szachowski zaprzesta³ wyk³adania Rzymskiego procesu cywilnego, prowadzony przez profesora Chlamtacza przedmiot zmieni³ nazwê na Historia i instytucje prawa rzymskiego
wraz z procesem cywilnym37. Od roku akademickiego 1917/1918 a¿ do 1933/
/1934 czyli do roku, w którym Marceli Chlamtacz po raz ostatni widnia³
w spisie wyk³adowców, jego wyk³ad nosi³ nazwê Historia i system rzymskiego prawa prywatnego38. W ramach tego wyk³adu prowadzi³ Historiê róde³
i naukê o zobowi¹zaniach, póniej równie¿ Prawo rodzinne.
W pó³roczu letnim natomiast wyk³ada³ w ramach pandektów Naukê
o zobowi¹zaniach (5 godzin tygodniowo) oraz od roku akademickiego 1915/
/1916 równie¿ Prawo familijne i spadkowe, Profesor Chlamtacz prowadzi³
tak¿e przez ca³y omawiany okres seminarium z prawa rzymskiego (2 godziny tygodniowo).
Nale¿y tak¿e podkreliæ, i¿ od roku akdemickiego 1915/1916 do 1919/20
Marceli Chlamtacz pe³ni³ jednoczenie funkcjê kierownika drugiej Katedry
Prawa Rzymskiego, co zwi¹zane by³o z odejciem profesora Ignacego Koshembahra-£yskowskiego na Uniwersytet Warszawski39.

34
35
36
37

C.K. Uniwersytet... w pó³roczu zimowem 1901/02, 1902/03, Lwów 19001902, s. 40.
C.K. Uniwersytet... w zimowem pó³roczu 1900/01, Lwów 1900, s. 40.
Ibidem, s. 43.
C.K. Uniwersytet... w pó³roczu zimowem 1903/04, Lwów 1903, s. 43; C.K. Uniwersytet... w pó³roczu zimowem 1904/05, 1905/06, Lwów 19041905, s. 45; C.K. Uniwersytet...
w pó³roczu zimowem 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/
14, 1914/15. Lwów 19061914, s. 5; C.K. Uniwersytet... w pó³roczu zimowem 1915/16, Lwów
19015, s. 7; C.K. Uniwersytet... w pó³roczu zimowem 1916/17, Lwów 1916, s. 6.
38 C.K. Uniwersytet... w pó³roczu zimowem 1917/18, 1918/19, Lwów 191718, s. 6; Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Program wyk³adów w pó³roczu zimowem 1919/20.
Lwów 1919, s. 5; Uniwersytet Jana... w I i II trymestrze roku akademickiego 1920/21. Lwów
1920, s. 6; Uniwersytet Jana... w trymestrze I i II roku akademickiego 1921/22, Lwów 1921,
s. 6; Uniwersytet Jana... w trymestrze I i II roku akademickiego 1922/23, 1923/24, Lwów
192223, s. 7; Uniwersytet Jana... na rok akademicki 1922/23, 1923/24, Lwów 19221923,
s.7; Uniwersytet Jana... na rok akademicki 1924/1925, 1925/26, 1926/27, Lwów 19241926,
s. 10; Uniwersytet Jana... na rok akademicki 1928/1929, 1929/30, 1930/31,Lwów 19281930,
s. 8; Uniwersytet Jana... na rok akademicki 1931/32, Lwów 1931, s. 12; Uniwersytet Jana...
na rok akademicki 1932/33, 1933/34, Lwów 19321933, s. 9.
39 W Wo³odkiewicz, Czy prawo rzymskie..., s. 416.
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Profesor Ignacy Koshembahr-£yskowski kierowa³ drug¹ Katedr¹ Prawa Rzymskiego od 1 padziernika 1900 r. Ignacy Koshembahr-£yskowski
ukoñczy³ studia prawnicze w Berlinie, gdzie w 1888 r. uzyska³ stopieñ
doktora nauk prawnych. Doktoryzowa³ siê na podstawie rozprawy: Die
Collegia tenuiorum der Römer (Berlin 1888). W 1895 r. zosta³ powo³any na
katedrê we Fryburgu w Szwajcarii. Od 1900 r. wyk³ada³ na Uniwersytecie
Lwowskim i tam w 1906 r. uzyska³ tytu³ profesora zwyczajnego40.
Ignacy Koschembahr-£yskowski w swojej pracy naukowej w tym okresie zajmowa³ siê umowami contra bonos mores oraz zagadnieniami prawa
zobowi¹zañ naturalis ratio i negotiorum gestio. Na podstawie szczegó³owej
analizy literatury historyczno-prawnej i wyników wspó³czesnych badañ nauki niemieckiej i polskiej opracowa³ problem uwzglêdniania przez sêdziego
zwyczajów obrotu w klasycznym prawie rzymskim41. W okresie pracy na
Uniwersytecie Lwowskim napisa³: O pojêciu w³asnoci, zarazem jako przyczynek do nauki o ród³ach prawa (Lwów 1902); Dwa nowe opracowania
rzymskiego prawa prywatnego (Lwów 19081909); Stanowisko prawa
rzymskiego w powszechnej ustawie cywilnej (Lwów 1911) a tak¿e kilka
skryptów do nauki prawa rzymskiego42.
Profesor Koshembahr-£yskowski w roku akademickim 1900/1901 w semestrze zimowym wyk³ada³ Historiê i instytucje prawa rzymskiego43 w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Od nastêpnego roku akademickiego wyk³ad
ten nazywa³ siê ju¿ Historia i instytucje prawa rzymskiego wraz z procesem cywilnym44 . W semestrze letnim natomiast prowadzi³ w ramach pandektów Czêæ ogóln¹ i prawo rzeczowe w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
W latach nastêpnych wyk³ada³ równie¿ w ramach pandektów Prawo familijne i spadkowe, równie¿ w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Ponadto przez
ca³y semestr od roku 1901/1902 prowadzi³ seminarium z prawa rzymskiego,
które w programie wyk³adów Uniwersytetu Lwowskiego wykazane jest
jako wy¿sze. W tym samym czasie bowiem prowadzi³ seminarium równie¿
profesor Marceli Chlamtacz45.
Po opuszczeniu Lwowa przez Ignacego Koschembahra-£yskowskiego
przez kilka lat drug¹ Katedr¹ Prawa Rzymskiego, jak ju¿ wczeniej wspomniano zaopiekowa³ siê profesor Marceli Chlamtacz. Od roku akademickiego 1916/1917 przez kolejne trzy lata wyk³ada³ sam46.
40
41
42

Ibidem, s. 414.
A. ródka, Uczeni polscy..., t. 2, s. 270.
Pandekta  prawo familijne, Lwów 1907; Pandekta  prawo spadkowe, Lwów 1907;
Pandekta  czêæ ogólna, Lwów 1912; Procedura cywilna rzymska, Lwów 1912.
43 C.K. Uniwersytet... w zimowem pó³roczu 1900/01, Lwów 1900, s. 40.
44 C.K. Uniwersytet... w zimowem pó³roczu 1901/02, Lwów 1901, s. 40.
45 C.K. Uniwersytet... w zimowem pó³roczu 1909/10, Lwów 1909, s. 8.
46 C.K. Uniwersytet... w pó³roczu zimowem 1916/17, 1917/18, 1918/19, Lwów 191618,
s. 6; Uniwersytet Jana... w pó³roczu zimowem 1919/20. Lwów 1919, s. 5; C.K. Uniwersytet...w pó³roczu letniem 1916/17, Lwów 1916, s. 5; C.K. Uniwersytet... w pó³roczu letniem,
1917/18, Lwów 1917, s. 6.
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W semestrze letnim roku akademickiego 1919/1920 swoje wyk³ady
zg³osi³ profesor Leon hr. Piniñski47. Prowadzi³ w ramach pandektów Prawo
rzeczowe wraz z prawem zastawu (5 godzin tygodniowo)48 oraz Prawo familijne (1 godzinê tygodniowo). Od tego czasu mo¿na powiedzieæ, ¿e Katedra Prawa Rzymskiego zyska³a nowego kierownika  choæ jak pisze Grzegorz Jêdrejek  Marceli Chlamtacz pozostawa³ formalnie kierownikiem
Katedry do roku 192349.
Leon Piniñski studiowa³ prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Uzyskawszy doktorat prawa w 1880 r., wyjecha³ na studia za granicê do Lipska,
Berlina i Wiednia. W 1886 r. habilitowa³ siê, a w 1891 r. zosta³ profesorem
zwyczajnym prawa rzymskiego. Jako prawnik nie ogranicza³ siê tylko do
badañ romanistycznych, ale ¿ywo zajmowa³ siê równie¿ prawem karnym.
Prowadzi³ tak¿e aktywn¹ dzia³alnoæ polityczn¹ i kulturaln¹.
Mimo objêcia stanowiska namiestnika Galicji w 1898 r., Leon Piniñski
nie zarzuci³ pracy naukowej. W 1900 r. opublikowa³ pracê: Pojêcie i granice
prawa w³asnoci wed³ug prawa rzymskiego50, w której przedstawi³ oryginalne, odmienne od stanowiska R. von Jheringa, ujêcie prawa podmiotowego, a w szczególnoci prawa w³asnoci. Zachowa³ pojêcia prawne wypracowane przez doktrynê prawa rzymskiego i nie stara³ siê zastêpowaæ ich
pojêciami zaczerpniêtymi z ekonomii politycznej. W pracy O stosunkach
prawnych niebronionych skarg¹51 przedstawi³ teoriê o zobowi¹zaniach naturalnych w prawie rzymskim. Pisa³ równie¿ o wp³ywie b³êdu na wa¿noæ
umów w pracy pod podobnym tytu³em: Wp³yw b³êdu in corpore i in qualitate na wa¿noæ umów wed³ug prawa rzymskiego (1930)52. Og³osi³ równie¿
swoje wyk³ady uniwersyteckie: Prawo rzeczowe (Lwów 1927), Prawo rzymskie prywatne (Lwów 1928), Prawo rodzinne rzymskie (Lwów 1931).
Po przerwie zwi¹zanej z uczestnictwem w ¿yciu politycznym Leon Piniñski rozpocz¹³ wyk³ady, jak wspomniano wczeniej, w roku akademickim
1919/1920, a wiêc ju¿ na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W roku nastêpnym zmianie uleg³a nazwa nauczanego przedmiotu z pandektów na Historiê
i system rzymskiego prawa prywatnego53. W ramach tego przedmiotu
47 Zob. ÄÀËÎ), Akta personalne Leona Piniñskiego, ô. 26, îï. 5, ñïp. 1515; Archiwum Akt
Nowych w Warszawie (dalej: AAN), zespó³ Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia
Publicznego, sygn. 5015.
48 Uniwersytet Jana... w pó³roczu letniem (w trzecim trymestrze), 1919/1920, Lwów 1920,
s. 6.
49 G. Jêdrejek, Prawo rzymskie..., s. 132.
50 Praca zamieszczona w Ksiêdze pami¹tkowej ku uczczenia 500. rocznicy fundacji Jagieloñskiej Uniwersytetu Krakowskiego (Lwów 1900).
51 Praca zamieszczona w Ksiêdze pami¹tkowej ku czci Oswalda Balzera (Lwów 1925).
52 Praca zamieszczona w Ksiêdze pami¹tkowej ku czci W³adys³awa Abrahama (Lwów
1931).
53 Por. Uniwersytet Jana... w pó³roczu letniem 1919/20. Lwów 1920, s. 56; Uniwersytet
Jana... w II trymestrze roku akademickiego 1920/21, Lwów 1921, s. 6.
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profesor Leon Piniñski wyk³ada³ w pierwszym i drugim trymestrze Czêæ
ogóln¹ (4 godziny tygodniowo) i Prawo familijne (1 godzina tygodniowo),
natomiast w trzecim trymestrze Prawo rzeczowe (5 godzin tygodniowo).
W roku akademickim 1924/1925 profesor zacz¹³ prowadziæ tak¿e seminarium z prawa rzymskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo54. Profesor
Leon Piniñski powy¿sze wyk³ady prowadzi³ do roku akademickiego
1937/1938. W roku 1938 zmar³, a jego wyk³ady przej¹³ m³ody uczony Wac³aw Osuchowski55.
Wac³aw Osuchowski56 by³ uczniem Leona Piniñskiego. Po ukoñczeniu
studiów, w tym samym roku, obj¹³ stanowisko starszego asystenta w Katedrze Prawa Rzymskiego. Wczeniej, od roku akademickiego 1924/1925 by³
stypendyst¹ seminarium prawa rzymskiego57. Doktorat z prawa na podstawie rozprawy: Media Sententia  studium nad zagadnieniem specyfikacji
w klasycznym prawie rzymskim obroni³ w 1930 r.58. Po uzyskaniu doktoratów, albowiem obroni³ równie¿ doktorat z filozofii, Wac³aw Osuchowski
spêdzi³ kilka lat za granic¹, m.in. w Rzymie, Monachium, kontynuuj¹c
naukê i rozwijaj¹c swoje zainteresowania badawcze. Po powrocie do kraju
og³osi³ drukiem w 1933 r. we Lwowskim Towarzystwie Naukowym obszern¹
pracê O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych w klasycznem
prawie rzymskiem. Na podstawie tej pracy Wac³aw Osuchowski siê habilitowa³59.
W roku akademickim 1934/1935 przej¹³ wyk³ady po Marcelim Chlamtaczu, który przeszed³ na emeryturê. W pierwszym i drugim trymestrze pod
nazw¹ Historia i system rzymskiego prawa prywatnego wyk³ada³ Zobowi¹zania  czêæ szczegó³ow¹ (2 godziny tygodniowo), w trzecim trymestrze
Rzymski proces cywilny (2 godziny tygodniowo)60.
Kolejna zmiana nast¹pi³a w roku akademickim 1935/1936, kiedy to 
w zwi¹zku z przejciem na emeryturê tak¿e prof. Piniñskiego  w trzecim
trymestrze Osuchowskiemu dosz³y do prowadzenia tak¿e æwiczenia (w wymiarze 2 godz. tygodniowo)61. W roku akademickim 1936/1937 nadal prowadzi³ Historiê róde³ i system rzymskiego prawa prywatnego (ale ju¿
w wymiarze 6 godzin tygodniowo), a tak¿e proseminarium z prawa rzym54
55
56

Uniwersytet Jana... w roku akademickim 1924/25, Lwów 1924, s. 10, 17.
Por. G. Jêdrejek, Prawo rzymskie..., s. 133.
Zob. ÄÀËÎ, Akta personalne Wac³awa Osuchowskiego, ô. 26, îï. 5, ñïp. 1053; AAN,
zespó³ Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, sygn. 4792.
57 G. Jêdrejek, Wac³aw Osuchowski..., s. 13.
58 Zob. rec. M. Chlamtacz Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, luty 1931 r., s. 325328.
Dyplom doktorski znajduje siê w dawnym Ossolineum, obecnie: Ëüâ³âñüêà íàóêîâà á³áë³îòåêà
³ì. Â. Ñòåôàíèêà ÍÀÍ Óêðà¿íè (dalej: ËÍÁÑ), ô. 132, ñïð. Ó442, ê. 76.
59 AAN, MWRiOP, sygn. 4792, k. 6768.
60 Uniwersytet Jana... na rok akademicki 1934/35, Lwów 1934, s. 8.
61 Uniwersytet Jana... w roku akademickim 1935/36, Lwów 1935, s. 8.
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skiego (2 godziny tygodniowo) oraz æwiczenia wspólnie z Edwardem
Gintowtem-Dziewa³towskim i Mieczys³awem Pojnarem (2 godziny tygodniowo)62, a w roku akademickim 1937/1938 tak¿e wspólnie z Adamem Wojtyniukiem63.
W roku 1937 Wac³aw Osuchowski zosta³ formalnie kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego64, a po mierci prof. Leona Piniñskiego, ju¿ jako
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kazimierza, przej¹³ w roku
1938/1939 seminarium z prawa rzymskiego po zmar³ym romanicie. Wac³aw
Osuchowski widnia³ równie¿ w spisach wyk³adów z roku akademickiego
1939/1940 z obci¹¿eniami dydaktycznymi jak powy¿ej65. Niestety, wybuch
drugiej wojny wiatowej przerwa³ karierê naukow¹ profesora. Nie zaniecha³ on jednak dzia³alnoci dydaktycznej i od 1941 r. uczestniczy³ w tajnym
nauczaniu uniwersyteckim we Lwowie66.
Ta b ela 1
Kierownicy Katedr Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie we Lwowie w latach 19001939
I Katedra Prawa Rzymskiego
nazwisko i imiê
kierownika Katedry
Stanis³aw Szachowski
Marceli Chlamtacz

II Katedra Prawa Rzymskiego

lata kierownictwa
od

do

1900

1906

1906

1935*

nazwisko i imiê
kierownika Katedry

lata
Kierownictwa
od

do

Ignacy
Koshembahr-£yskowski

1900

1916

Marceli Chlamtacz
(w zastêpstwie)

1916

1923

Leon Piniñski

1923

1935

Roman Longchamps

1935

1937

Wac³aw Osuchowski*

1937

1939

Tabelê opracowano na podstawie: J. Kodrêbski, Praw o rzym skie w Polsce XIX w. , £ód 1990;
G. Jêdrejek, Praw o rzymskie na Uniw ersytecie Jana Kazimierza w e Lw ow ie w latach 19181939,
[ w : ] P l e n i t u d o L e g i s D i l e c t i o . K s i ê g a pam i ¹t k o w a d e d y k o w an a pr o f . d r h ab . B r o n i s ³ aw o w i
W . Zubertow i O FM z okazji 65. rocznicy urodzin, Lublin 2000; C.K. Uniw ersytet im. Franciszka I
w e Lw ow ie za lata 1900/01-1918/19, Lwów 19001918; Uniw ersytet Jana Kazimierza w e Lw ow ie.
Program w yk³adów za lata 1919/20193940, Lwów 19191939; AAN; AAGD w Warszawie.
* Na mocy Rozporz¹dzenia Ministra WRiOP z dnia 25 wrze nia 1933 r.  Zw iniêcie niektórych
kate dr i zak³ adów naukow yc h w s zko³ ac h akade m i c ki c h. (D z. U. 1933, nr 71, poz. 527 § 1)
I Katedra Prawa Rzymskiego kierowana przez Marcelego Chlamtacza zosta³a zlikwidowana.
62 Uniwersytet Jana... w roku akademickim 1936/37, Lwów 1936, s. 8, por. G. Jêdrejek,
Prawo rzymskie..., s. 133134.
63 Uniwersytet Jana... w roku akademickim 1937/38, 1938/39, Lwów 193738, s. 8.
64 Zob. ÄÀËÎ, ô. 26, îï. 6, ñïð. 1053.
65 Uniwersytet Jana..., 1938/39, 1939/40, Lwów 193839, s. 8.
66 E. Szymoszek, op. cit., s. 100.
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Na mocy zarz¹dzenia z 3 stycznia 1940 r., nowy rektor Uniwersytetu
Mychaj³o Marczenko og³osi³ nowy podzia³ Wydzia³u Prawa na katedry. Zlikwidowano wiêkszoæ katedr, pozosta³o jedynie szeæ. Wród zlikwidowanych by³a m.in. Katedra Prawa Rzymskiego, któr¹ kierowa³ prof. Osuchowski. Jednoczenie zwolnieni zostali z pracy niemal wszyscy asystenci oraz
wiêkszoæ profesorów. Sporz¹dzono spis wszystkich pracowników, których
przyjêto do pracy oraz spis, na którym umieszczono nazwiska profesorów,
docentów i asystentów, którzy zostali zwolnieni. Na licie zwolnionych znaleli siê m.in. Wac³aw Osuchowski i asystent Mieczys³aw Pojnar. Sporód
przedwojennych pracowników Katedry Prawa Rzymskiego na uczelni pozosta³ jedynie starszy asystent Edward Gintowt-Dziewa³towski, który od
stycznia 1940 r. rozpocz¹³ pracê jako laborant w Katedrze Historii Pañstwa
i Prawa, któr¹ kierowa³ profesor Przemys³aw D¹bkowski67.
Wac³aw Osuchowski po wydaleniu z Uniwersytetu otworzy³ kancelariê
adwokack¹, któr¹ prowadzi³ przez ca³y okres wojenny68. W jego kancelarii
odbywa³y siê czasem narady i konsultacje kadry nauczaj¹cej Tajnego Uniwersytetu Jana Kazimierza, na którym wyk³ada³69. Wac³aw Osuchowski
prowadzi³ we w³asnej kancelarii wyk³ady i æwiczenia z prawa rzymskiego.
W ograniczonym zakresie naucza³ równie¿ emerytowany profesor Marceli Chlamtacz, który prowadzi³ wyk³ady we w³asnym domu. Profesor pisa³
tak¿e recenzje prac doktorskich70. Tajne nauczanie na Wydziale Prawa
Uniwersytetu we Lwowie rozpoczê³o siê w roku akademickim 1941/1942
i trwa³o do 27 lipca 1944 r71.
Gdy sta³o siê oczywiste, ¿e Lwów pozostanie poza granicami Polski,
a Polacy masowo zaczêli opuszczaæ miasto, Lwów opucili równie¿ Wac³aw
Osuchowski, Edward Gintowt-Dziewa³towski oraz Adam Wojtunik.
Adam Wojtunik zamieszka³ po wojnie w Gliwicach72.
Wac³aw Osuchowski przeniós³ siê do Krakowa i stosownie do potrzeb
tamtych czasów podj¹³ wyk³ady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
(19451947), Uniwersytecie Wroc³awskim (19461949) i Uniwersytecie Jagielloñskim73, gdzie wyk³ada³ do mierci w roku 1988. I to w³anie on
przede wszystkim sta³ siê kontynuatorem tradycji lwowskiego orodka prawa rzymskiego.
Edward Gintowt-Dziewa³towski w roku 1944 by³ kierownikiem szko³y
rolniczej w Bieczu, a potem do jesieni 1945 r. nauczycielem gimnazjum
w Gorlicach. We wrzeniu Edward Gintowt wraz z ¿on¹ i matk¹ przeniós³ siê
67
68
69
70
71
72
73

A. Redzik, op.cit., s. 163165.
Ibidem, s. 145.
Ibidem, s. 252, 256.
Ibidem, s. 256.
Ibidem, s. 382.
Ibidem, s. 323.
H. Kupiszewski,, Wac³aw Osuchowski..., s. 202.
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do Warszawy, gdzie zosta³ powo³any na stanowisko profesora kontraktowego prawa rzymskiego. Do koñca ¿ycia zwi¹za³ siê z Uniwersytetem Warszawskim74.
Marceli Chlamtacz, nie podejmuj¹c ju¿ pracy w szkolnictwie wy¿szym,
zdecydowa³ siê pozostaæ we Lwowie, gdzie zmar³ 7 stycznia 1947 r.75
Summary
Scolarship and Teaching of Roman Law at the University of Lwów
in 1-st half of XX-th century (Outline)
Scolarship and teaching of roman law at the University of Lwów in 1-st half of
the XX-th century deserve a special attention. First: in 20052007 took place and
will take place anniversaries connected with dates of birth and death Lwów great
roman lawyers. And second: Up until now we do not have any monograph presenting all subject in this matter.
Chronological period of the study is 1900-1940. Then, there were two Cathedrals of Roman Law at the University. They were headed by Stanis³aw Szachowski, Marceli Chlamtacz, Ignacy Koschembachr-£yskowski, Leon Piniñski and Wac³aw Osuchowski.
After World War II Wac³aw Osuchowski went out from Lwów, which became
a part of Soviet Union to Poland. He worked in Lublin, Kraków and Wroc³aw.
Osuchowski was a contineur of the tradition of Lwów roman law at this universities.

74
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W. Wo³odkiewicz, Czy prawo rzymskie..., s. 449.
A. Redzik, op.cit, s. 3435.

