


Czasy Nowożytne, tom VIII (IX)/2000 
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Grzegorz Jędrejek 
(Lublin)

T e o r ia  p r a w a  n ie m ie c k ie j  s z k o ł y  h is t o r y c z n o - p r a w n e j

W ŚWIETLE PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO Z X IX  WIEKU

I
Niemiecka szkoła historyczno-prawna znana jest przede wszystkim z 
powodu oryginalnej teorii prawa, która odpowiada na pytania dotyczące 
jego powstania i rozwoju, uwzględniając w sposób szczególny miejsce 
kodyfikacji w hierarchii źródeł prawnych. Należy przy tym podkreślić, iż 
teoria ta ma nie tylko znaczenie historyczne, ale jest ona żywa i obecnie1.

1 Jak wskazuje A. Kość (Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w 
niemieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, s. 178) znaczenie tej teorii dla 
współczesności wynika z faktu, iż: „Dzisiejsze rozumienie prawa jest bliskie 
pojęciu prawa, które prezentuje Savigny, zwłaszcza w odniesieniu do poglądu, że 
prawa nie można oddzielić od życia wspólnoty prawnej. Obecnie bowiem prawo 
jest również rozumiane jako „prawo żyjące”, jako law in action”. W dalszej części 
pracy zostały użyte następujące skróty: ABGB -  „Allgemeine Bürgerliche 
Gesetzbuch”, Acta. Univ. Lodz. -  „Acta Universitatis Lodziensis”, ADB -  
„Allgemeine Deutsch Biographie”, Acta. Univ. Szeged. -  „Acta Universitatis 
Szegedensis de Attila József nominatae”, BGB -  „Bürgerliche Gesetzbuch”, CPH
-  „Czasopismo Prawno-Historyczfte”, CPPiUP - „Czasopismo Poświęcone Prawu 
i Umiejętnościom Politycznym”, DP -  „Dekada Polska”, DR -  „Deutsche 
Rechtwissenschaft”, GSW -  „Gazeta Sądowa Warszawska”,KPP -  „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego”, QF -  „Quademi Fiorentini”, PiP -  „Państwo i Prawo”, 
PNHiS -  „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, PPiA - „Przegląd Prawa
i Administracji”, PP -  „Przegląd Polski”, PSiA - „Przegląd Sądowy i 
Administracyjny”, PSB -  „Polski Słownik Biograficzny”, RUW -  „Roczniki 
Uniwersytetu Warszawskiego”, SP -  „Studia Prawnicze”, Them. Pol. -  „Themis 
Polska”, TR -  „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis -  Revue d’Histoire du droit -  
The Legal History Reviev”, ZGR -  „Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft”, ZNUJ -  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 
ZNUŁ -  „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, ZSS -  GA -  „Zeitschrift
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Celem artykułu jest przedstawienie oceny teorii szkoły w polskim 
piśmiennictwie prawniczym XIX stulecia. Opracowanie składa się z 
sześciu części. Oprócz uwag wstępnych (I) przedstawiono podstawowe 
założenia teorii prawa w ujęciu niemieckiej szkoły historyczno-prawnej 
(II) oraz ich recepcję w polskim piśmiennictwie XIX wieku (III). Ze 
względu na fakt, iż polskie piśmiennictwo XIX uznawało poglądy 
Savigny’ego za reprezentatywne dla całej szkoły historycznej, uznano za 
celowe przedstawienie jej założeń opierając się na pracach tego uczonego. 
Kolejnym problemem jest stosunek polskiej jurysprudencji do poglądów 
szkoły dotyczących prawa zwyczajowego (IV) i kodyfikacji (V). Całość 
zamyka sumaryczne zestawienie wniosków (VI).

W pracy wykorzystane zostały źródła drukowane powstałe w XIX 
wieku, w których pojawiły się odniesienia do niemieckiej szkoły 
historyczno-prawnej. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na 
wychodzący w latach 1830 -  1832 miesięcznik „Themis Polska”, w 
którym publikowano często artykuły z zakresu teorii i filozofii prawa2. Do 
zebrania wykorzystanej w pracy literatury posłużono się przede wszystkim 
bibliografią autorstwa Alfreda Suligowskiego3.

Należy podkreślić, iż w polskiej literaturze zagadnienia związane z 
niemiecką szkołą historyczno-prawno, a w szczególności z jej wpływem 
na naukę prawa na ziemiach polskich w XIX wieku, nie spotkały się jak

der Savigny -  Stiftung fur Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung”, ZSS -  
RA -  „Zeitschrift der Savigny -  Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische 
Abteilung”.
2 Uprawnione wydaje się zatem twierdzenie, iż to dzięki temu czasopismu polscy 
prawnicy zostali zapoznani z podstawowymi założeniami szkoły. Periodyk 
niemalże w każdym tomie zawierał dział o prawodawstwie, w którym często 
prezentowane były poglądy szkoły, a zwłaszcza Fryderyka Carla von Savigniego. 
Ponadto prowadzony był dział przedstawiający zagraniczne, głównie francuskie i 
niemieckie nowości wydawnicze. Należy zaznaczyć, iż zwrócono uwagę na 
wydania kolejnych dzieł Savigniego. I tak zauważono II wydanie w 1828 r. pracy 
„Vom Beruf...”. Zdaniem redakcji autor uznał, iż przyczyny, które skłoniły go do 
wydania dzieła w 1814 r. nadal pozostają aktualne (Por. Them. Pol. 1829, t. V, z. 
1, s. 140). Zwrócono również uwagę na zawarte w VI tomie czasopisma 
Zeitschrift wnioski Savigniego dotyczące stanu nauki prawa we Włoszech, które 
były efektem jego trzech podróży odbytych do tego kraju w r. 1825, 1826 i 1827. 
Zdaniem autora recenzji Savigny uznał naukę prawa za zaniedbaną z powodu 
przewagi metody scholastycznej z pominięciem metody historycznej (zob. Them. 
Pol. 1829, t. V, z. 2, s. 431 i n.). W związku z ukazaniem się 5 edycji traktatu 
Savigniego o posiadaniu pojawił się postulat jego przetłumaczenia na język 
polski, który po dzień dzisiejszy nie został zrealizowany (Zob. Them. Pol. 1828, t. 
III, z. 1, s. 86.).
3 Bibliografia prawnicza polska XIX i XX w., Warszawa 1911, s. 3
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dotąd z wystarczającym zainteresowaniem badaczy4. Stan taki wyraźnie 
odbiega od sytuacji istniejącej w innych państwach europejskich, gdzie 
często ukazywany jest w sposób szczegółowy wpływ szkoły na nie tylko 
dawne prawo, ale i współczesną kulturę jurydyczną5.

4 Znaczenie dla polskiej kultury prawnej pytania o wpływ szkoły historycznej na 
rozwój polskiego prawa i polskiej romanistyki dostrzega m.in. Marek Kuryłowicz 
(Romanistische und nationale Elemente in der Diskussion über die Gestaltung des 
polnischen Rechts im 19. Und Anfang 20. Jahrhunderts, Index 1988, 16, s. 143 i 
nn.). Co do szkoły zob. m.in. K. Opałek, Savigny i szkoła historyczna w 
prawoznawstwie, Wstęp do: Fryderyk Karol von Savigny, O powołaniu naszych 
czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, Warszawa 1964. W polskim 
piśmiennictwie toczyła się ożywiona dyskusja dotycząca podłoża ideowego obu 
kierunków szkoły: germanistycznego i romanistycznego. W szczególności 
poddano krytyce pogląd J. Wróblewskiego i K. Opałka (Niemiecka szkoła 
historyczna w teorii prawa, PNHiS, t. V, Łódź 1954, s. 255 i nn.), iż kierunek 
romanistyczny szkoły w porównaniu do germanistycznego miał charakter 
feudalno-reakcyjny. Por m.in. K. Grzybowski (O miejscu niemieckiej szkoły 
historycznej w rozwoju nauki prawa, CPH 1956, t. VIII, z. 2, s. 339 i n.), K. Sójka 
Zielińska (W sprawie oceny romanistycznego i germanistycznego kierunku szkoły 
historycznej w niemieckiej nauce prawa I poł. XIX wieku, CPH 1959, t. XI, z. 2, 
s. 129 i nn.) oraz S. Salmonowicz (rec. Rec. Fryderyk Karol von Savigny, O 
powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, Warszawa 1964, 
CPH 1965, t. XVII, z. 1, s. 281 i nn.). Z pewnością dyskusja ta w świetle nowego 
piśmiennictwa wymaga krytycznej oceny. Informacje o niemieckiej szkole 
historyczno-prawnej zawierają podręczniki do historii doktryn polityczno- 
prawnych (zob. m.in. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, 
Warszawa 1996, s. 223 i nn.), jak i z zakresu filozofii prawa (Zob. np. G. 
Radbruch, Zarys filozofii prawa, Warszawa-Kraków 1938, s. 22 i nn.).
5 Co do wpływu szkoły historycznej, a zwłaszcza Savigny’ego na naukę prawa w 
innych państwach europejskich zob. m.in. F. Ranieri, Savignys Eifluss auf die 
Zeitgenossiche italianische Rechtswissenschaft, IC 1979, T. VIII, s. 192 i nn.; F. 
Dahl, Nordische Stimmen über Savigny und Gans, ZSS -  GA 1916, t. 37, s. 515 i 
nn.; W. Schubert, Savigny und die rheinisch-französiche Gerichtsverfassung, ZSS
-  GA 1978, t. 95, s. 158 i nn.; A. Dufour, Savigny, la France et la philosophie 
allemande, TR 1987, t. 55, s. 151 i nn.; O Motte, Savigny et la France, Berne 
1983. Literatura obca dotycząca samego tylko Savigniego jest olbrzymia. Co do 
bibliografii zob. K. Luig, B. Dolemeyer, Alphabetisches Verzeichnis der neueren 
Literatur über Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), QF 8 (1979), s. 501 i nn.; 
D. Strauch, Recht, Gesetz und Staat bei Friedrich Carl von Savigny, Bonn 1960, s. 
189 i nn.; J. Rückert, Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von 
Savigny, Ebelsbach ^1984, s. 452 i nn.; tegoż, Savignys Konzeption von 
Jurisprudenz und Recht, ihre Folgen und ihre Bedeutung bis heute, TR 61 (1993),
94 i n.; D. Nörr, Savigny liest Goethe, in: Studia in honorem Velimirii Polay

177



Prima facie wpływ szkoły historycznej na naukę prawa w Polsce 
wydaje się być bardzo duży. Po pierwsze wielu polskich uczonych, w tym 
m.in. tak wybitni historycy prawa jak Romuald Hube czy Wacław 
Aleksander Maciejowski, studiowało pod kierunkiem przedstawicieli 
szkoły6. Na podatny grunt padły również postulaty szkoły mówiące o 
konieczności historycznego badania prawa. Z jednej bowiem strony 
pojawiły się korzystne warunki polityczne dla badań historyczno- 
porównawczych prawodawstw słowiańskich, których najbardziej znanym 
reprezentantem był Wacław Aleksander Maciejowski7, a z drugiej 
próbowano sięgnąć do prawa powstałego w I Rzeczypospolitej, co z uwagi 
na okres zaborów miało również znaczenie patriotyczne8.

Artykuł z pewnością nie wyczerpuje całości zagadnienie. Jest jedynie 
przyczynkiem, który winien stanowić wstęp do dalszych badań mających

Septuagenarii, Acta. Univ. Szeged., Acta Juridica et Politica 33 (1985), s. 329 i 
nn.
6 Co do berlińskich studiów Hubego zob. Fragmenty jego pamiętnika, w: R. Hube, 
Pisma, t. I, Warszawa 1905, s. XVIII i nn.W przeciwieństwie do Hubego nie 
zachował się do naszych czasów pamiętnik Maciejowskiego, dlatego też musimy 
korzystać z materiałów archiwalnych, które przedrukował w swojej pracy 
dotyczącej Uniwersytetu «Warszawskiego, Józef Bieliński (Królewski Uniwersytet 
Warszawski (1816-1831), Warszawa 1912, s. 332 i nn.). Ponadto można 
wykorzystać w celu przedstawienia studiów berlińskich Maciejowskiego bogatą 
korespondencję jaką prowadził z licznymi osobami w kraju, jak i pisane po nim 
wspomnienia pośmiertne (Por. J. Bardach, Wacław Aleksander Maciejowski i 
jego współcześni, Wrocław 1971, s. 57 i nn.).
7 Maciejowski powszechnie uważany jest za reprezentanta słowiańskiego odłamu 
szkoły historycznej, który występował obok nurtu germanistycznego i 
romanistycznego. Por. m.in. Por. J. Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce w XIX 
wieku, Łódź 1990, s. 193 i n. Por. M. Kuryłowicz, Romanistische, s. 144. J. 
Bardach, op. cit., s. 5.
8 Należy jednakże podkreślić, iż dwie wielkie kodyfikacje narzucone Polsce w 
XIX wieku siłą spotkały się raczej z przychylną oceną polskiego społeczeństwa. I 
tak Kodeks Napoleona f*ał się symbolem walki przeciwko planom rusyfikacji 
polskiego systemu prawnego co doprowadziło do zachowania trzonu kodeksu aż 
do czasów powstania II Rzeczypospolitej (Por. m.in. J. Kodrębski, Prawo 
rzymskie..., s. 167 i n; tegoż, Obecność prawa rzymskiego w Polsce w XIX 
wieku, w: Łódzkie Towarzystwo Naukowe -  Sprawozdania z czynności i 
posiedzeń naukowych 1987, R. XLI, 4, s. 4; W. Sobociński, Prawo francuskie w 
Niemczech a w Polsce, Anneles UMCS 1982, t. XXXVII, 9, s. 181 i nn.; K. 
Dunin, Jubileusz Kodeksu Napoleona, GSW, R XXXVI, Nr 22, 28 maja 1908, s. 
327 i nn.). Podobnie ABGB spotkał się z przychylną oceną polskiej doktryny 
cywilistycznej (Por. Wstęp, Księga pamiątkowa wydana w setną rocznicę 
ogłoszenia kodeksu cywilnego z dnia 1 czerwca 1811, Lwów 1911, s. 3 i nn.
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na celu ukazanie wpływu niemieckiej szkoły historycznej na rozwój nauki 
prawa w Polsce w XIX wieku. I tak należy oczekiwać prac, w których 
ukazane zostanie znaczenie szkoły dla podjęcia badań nad historią prawa 
polskiego. Ponadto jak zwrócił uwagę S. Salmonowicz należałoby ustalić, 
czy w archiwach niemieckich znajdują się materiały umożliwiające 
ukazanie kontaktów polskich uczonych z Savignym9.

Podjęty w opracowaniu temat dotyczy recepcji poglądów teoretyczno- 
prawnych, poza zasięgiem zainteresowania pozostało inne ważne 
zagadnienie, dotyczące wpływu prawno dogmatycznych konstrukcji 
przedstawicieli szkoły na prawo rzymskie i cywilne w Polsce10. 
Konstrukcje te zostały następnie przejęte przez szkołę pandektystyczną, 
owocem prac której był Niemiecki Kodeks Cywilny (BGB) z 1896 r.n 
Kodyfikacja ta stanowiła następnie jedno z podstawowych źródeł, na 
których oparła swoje prace Komisja Kodyfikacyjna powstała w Polsce w 
1919 r12. Efekty prac tej Komisji w dużym stopniu wpłynęły na 
współczesny system prawa prywatnego w naszym kraju13.

9 S. Salmonowicz, rec. O. Motte, Savigny et la France, Berne 1983, CPH 1986, t. 
XXXVIII, z. 1, s. 242.
10 Tytułem przykładu można np. wskazać, iż stworzona przez przedstawicieli 
szkoły tzw. romańska teoria posiadania została co do zasady przyjęta przez 
współczesny polski system prawny (Por. m.in. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, 
Warszawa 1997, s. 286). Główny reprezentant szkoły - Savigny znany jest jako 
twórca teorii „siedziby” stosunku prawnego, której znaczenie dla nauki prawa 
prywatnego międzynarodowego określane jest jako „olbrzymie” (Por. M. Pazdan, 
Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 1998, s. 30 i n.).
11 Kodyfikacja weszła w życie 1 stycznia 1990 r. Z ta chwilą zniknął w Europie 
ostatni obszar, na którym prawo rzymskie było źródłem prawa. Stracił zatem rację 
bytu kierunek pandektystyczny, który traktował prawo rzymskie jako 
obowiązujący system prawny. Owocem pandektystyki był BGB, który po dzień 
dzisiejszy stanowi w Niemczech kodyfikację prawa cywilnego (Por. H. Köhler, 
Einführung BGB 1998, wyd. 42 ., s. XI i n. Co do powstania kierunku 
pandektystycznego ?ob. A.B. Szweiz, Zur Entstehung des modernen 
Pandektensystems, ZSS - RA 1921 (42), s. 578 i nn. Ogólnie o pandektystyce zob. 
H. J. Peters, Vortrag und Einigung bei den Spätpandektisten, Köln 1967).
12 Ogólnie do rezultatów prac Komisji Kodyfikacyjnej zob. m. in. J. Górski, 
Wstęp do nauki prawa cywilnego, Poznań 1947, s. 18 i n. ; S. Grzybowski, System 
prawa cywilnego-część ogólna, Wrocław-Warszawa 1974, s. 28 i nn. Strukturę 
organizacyjną i działalność Komisji Kodyfikacyjnej dokładnie omawiają S. 
Grodziski, Komisja Kodyfikacyjna..., s. 47 i nn.; K. Sójka-Zielińska, Organizacja 
prac nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce międzywojennej, CPH 1975, T. 
XXVII, z. 2, s. 271 inn.
13 Można zaryzykować tezę, iż dzięki pracom przedwojennej Komisji 
Kodyfikacyjnej polskie prawo prywatne zostało w najmniejszym stopniu spośród
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Z pewnością należałoby również uznać za celowe rozciągnięcie badań 
dotyczących wpływu niemieckiej szkoły historyczno-prawnej na naukę 
prawa w Polsce w XX wieku. Z szczególnym zainteresowaniem winien się 
przy tym spotkać okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to 
budowa nowego systemu prawnego stanowiła podatny grunt dla recepcji 
poglądów szkoły dotyczących kodyfikacji.

II
Po upadku Napoleona pojawiły się w Niemczech postulaty uchwalenia 
jednego kodeksu cywilnego dla wszystkich państw niemieckich. Cechą 
charakterystyczną systemu niemieckiego prawa cywilnego było bowiem 
silne rozdrobnienie systemów prawnych. 1 tak aż do wejścia w życie BGB 
obowiązywały tam cztery podstawowe systemy prawa prywatnego: 
Landrecht Pruski, Prawo Powszechne (czyli recypowane prawo rzymskie), 
Kodeks Napoleona oraz prawo saskie14.

Możemy wyróżnić trzy najbardziej znane poglądy na temat 
kodyfikacji1 . I tak zgodnie ze stanowiskiem A.W. Rehberga należy na 
obszarach, na których obowiązywał Kodeks Napoleona uchylić francuską 
kodyfikacje i doprowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli 
obowiązywania prawa powszechnego16. Drugi pogląd reprezentowany 
przez K. Schmida opowiada się za przyjęciem Kodeksu Cywilnego 
Austriackiego (ABGB)17. Z największym oddźwiękiem spotkało się jednak 
stanowisko A. F. J. Thibauta, który opowiedział się za opracowaniem dla 
całych Niemiec, nowego kodeksu cywilnego18. Thibaut był również

innych gałęzi prawa skażone w okresie PRL-u pierwiastkiem ideologicznym. Por. 
G. Jędrejek, Prawo prywatne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 
1918-1952, w: Prawo -  kultura -  uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, 
pod red. A. Dębińskiego, Lublin 1999, s. 239 i nn.
14 Co do prawa prywatnego obowiązującego w Niemczech przed wejściem w 
życie BGB, zob. m.in. w polskiej literaturze, T. Cieślak, Dwa projekty 
Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), CPH 1955, T. VII, z. 1, s. 145 i n.; A. 
Parczewski, Uwagi nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce, Wilno 1925, s. 21 
i n. S. Płaza (Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. II: Polska pod 
zaborami, Kraków 1998, s. 30) piszę, iż w utworzonej w 1871 r. II Rzeszy 
Niemieckiej istniało ponad 30 systemów prawa prywatnego.
15 Zob. F. C von Savigny, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i 
nauki prawa, Warszawa 1964, s. 51 i nn.
16 Tamże.
17 Tamże.
18 Tamże.
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zdecydowanym przeciwnikiem obowiązywania w Niemczech prawa 
rzymskiego19.

Odpowiedzią na postulaty Thibauta była wydana w 1814 roku praca 
Fryderyka Carla von Savigny’ego pt.: „Vom Beruf unserer Zeit Für 
Gezetzgebung und Rechtswissenschaft”20. To niewielkie pod względem 
objętościowym dzieło, przetłumaczone również na język polski21, stało się

19 A. Thibaut, Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen Bürgerliche Rechts für 
Deutschland, Heidelberg 1814. Jak sam pisał: „Prawa kanoniczne i rzymskie nie 
powinny być dla nas dłużej ostatnim wyrazem umiejętności prawniczej. Co do 
prawa rzymskiego, dzieła narodu dla nas obcego, powstałego w epoce 
ostatecznego upadku rzeczypospolitej i noszącego na sobie ślady tego upadku, 
potrzeba być zaślepionym, aby zazdrościć Niemcom szczęścia posiadania 
takowego i zalecać dalsze jego utrzymanie. Nie można zaprzeczyć, iż recepcja 
prawa rzymskiego była niemieckim uczonym bardzo na rękę, przysparzając im 
materiału do historycznych i filologicznych badań i zaostrzając w nich zmysł 
kombinacji i dowcipu prawniczego. Lecz prawa nie powinny wyłącznie jurystom 
służyć, tak jak chirurgia nie służy do doświadczeń nad żywymi ciałami -  
wziąwszy to wszystko pod baczną rozwagę, zmuszeni będziemy wyznać, że tylko 
własne, samodzielne utworzenie jednolitego prawa, opartego na narodowych 
instytucjach, zdoła przyczynić się do szczęścia i dobrobytu całego kraju. Duch 
rzymski i germański nigdy ze sobą skojarzyć się dadzą” (cyt. za A. Kraushar..., 
op.cit., s. 8 i n.). Podobnie do Thibauta stara się deprecjonować fakt recepcji 
prawa rzymskiego w Niemczech i w Polsce wybitny historyk prawa Przemysław 
Dąbkowski. Jego zdaniem (Charakterystyka prawa prywatnego polskiego, Lublin 
1923, s. 37): „skutki tej recepcji, podobnie jak w Niemczech, były i dla prawa 
polskiego szkodliwe. Nadała ona prawu polskiemu tylko zewnętrzne pozory 
postępu i nowożytności. Prawo rzymskie przyjęło się jedynie w szczupłem kole 
jurystów polskich, poza tem nie przeniknęło ono nigdy do szerszych warstw 
społecznych, dla których było przedwczesne i niesympatyczne”. Całkowicie 
odmienne stanowisko wobec recepcji prawa rzymskiego zajmował Savigny
20 Dyskusja pomiędzy Thibautem a Savignym, dotycząca kodyfikacji prawa 
doczekała się obsze^iej literatury. Zob. m.in. H. Hattenhauer, Thibaut und 
Savigny, ihre programmatischen Schriften, München 1973. W polskim 
piśmiennictwie zob. m.in. F. Kasparek, Zadanie filozofii prawa i jej stanowisko w 
dziedzinie nauk prawnych, Kraków 1887, s. 17. Warto zaznaczyć, iż Savigny (O 
powołaniu..., s. 50 i n.) nie ma osobistej niechęci do Thibauta, któremu nie 
odmawia dobrej woli, w przeciwieństwie do tych prawników niemieckich, którzy 
opowiedzieli się za obowiązywaniem Kodeksu Napoleona.
21 Co do opisu bibliograficznego pozycji zob. przypis 14.. Poglądy Savigny’ego 
dotyczące powstania i rozwoju prawa zostały również zawarte w następujących 
pracach uczonego: „Stimmen für und wieder neue Gestzbücher, ZGR 1816, T. II, 
z. 1, s. 1 i nn.; Pandekten Vorlesung 1824/25, Frankfurt am Main 1993 ; System 
des heutigen römischen Rechts, t. 1, Berlin 1840. Pierwsza z pozycji stanowi 
niewielki objętościowo artykuł, w którym zostały powtórzone tezy zawarte w
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niejako manifestem programowym szkoły, dzięki któremu jej sława 
przekroczyła granice Niemiec, docierając do licznych, nie tylko 
europejskich państw22. W swojej pracy Savigny przedstawił teorię prawa, 
która stała się reprezentatywna dla całej szkoły. Osią tej teorii było 
wskazanie rodzajów źródeł prawa (prawo zwyczajowe, prawnicze i 
ustawowe) oraz mechęiizmów, które rządzą powstaniem, rozwojem i w 
końcu warunkują upadek danego systemu prawnego.

Powszechnie uznaje się, iż Savigny nie był bezwzględnym 
przeciwnikiem prawa ustawowego, negował jedynie możliwość powstania 
takiego prawa we współczesnych mu czasach23. Warto zaznaczyć, iż

pracy: „Vom Beruf...”. Druga z prac wydanych niedawno staraniem Max-Planck- 
Instituts für Europäische Rechtsgeschichte zawiera wykłady pandektów jakie w 
semestrze zimowym 1824/25 wygłosił Savigny, a które zanotował Hors Hammen. 
Savigny w latach 1840-1849 wydał 8 tomów „System des heutigen Römischen 
Rechts”. Celem pracy jest przedstawienie prawa rzymskiego jako prawa 
obowiązującego w Niemczech w XIX wieku. O znaczeniu tego dzieła może 
świadczyć fakt, iż po dzień dzisiejszy, ze względu na zawarte w jej treści, jest 
często cytowana w opracowaniach cywilistycznych.
22 Kazimierz Opałek (Wstęp, do: O powołaniu..., s. 7), zwraca uwagę, iż Savigny 
zawdzięcza swoją sławę nie obszernym opracowaniom z zakresu prawa 
rzymskiego, ale tej niewielkiej broszurce. Praca ta zdaniem polskiego uczonego, 
to: „Akt fundacyjny całej szkoły prawniczej, to początek przekraczających już 
skalę normalnych ocen mitologii stworzonej przez zwolenników i przeciwników 
Savigniego”. Znaczenie pracy jest jednomyślnie dostrzegalne przez obcych 
autorów. I tak np. zdaniem Friedricha Ebela (Savigny officialis, Vortrag gehalten 
vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 22. Oktober 1986, Berlin-New 
York 1987, s. 13), o tej pracy Savigniego słyszał każdy prawnik. Powszechnie 
praca Vom Beruf określana jest jako „słynne dzieło” (Por. P. Koschaker, 
Europa..., s. 255). Należy zaznaczyć, iż jest ona jedynym dziełem Savigniego 
przetłumaczonym na język polski. W XIX wieku pojawiły się niezrealizowane 
dotychczas postulaty (zob. Them. Pol. 1828, t. III, z. 1, s. 86.), przetłumaczenia na 
język polski słynnego traktatu Savigniego o posiadaniu (Das Recht des Besitzes. 
Eine civilistische Abhandlung, Gießen 1803. Dzięki tej pracy Savigny zdobył 
rozgłos nie tylko w Niemczech ale i w Europie. Po jej opublikowaniu, inny 
znakomity prawnik i zarazem antagonista Savigniego - Thibaut powiedział o nim 
„unserer ersten Civilisten” (Por. J. Schröder, Friedrich Carl von Savigny, w: G. 
Kleinheyer, J. Schröder, Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten, wyd. 2, 
Karlsruhe-Heidelberg 1982, s. 230).
23 Por. m.in. W. Osuchowski, Historia prawa na Zachodzie Europy, Lublin 1946, 
s. 183 i n. Warto zauważyć, iż prawnik niemiecki brał czynny udział w pracach 
kodyfikacyjnych. I tak od 1817 r. pracował w Wydziale Prawnym 
(Justizabteilung) Rady Państwa, której zadaniem był rozwój ustawodawstwa. Od 
1819 r. jest członkiem Reńskiego Rewizyjnego i Kasacyjnego Trybunału w 
Berlinie (rheinischen Rev'jions und Cassationshofs in Berlin), który był ostatnią
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prawnik niemiecki zgadza się na określenie w drodze ustawowej 
zagadnień szczegółowych, takich jak np. długość terminów zasiedzenia24. 
Brak powołania do kodyfikacji miał mieć zdaniem Savigy’ego źródło w 
słabości niemieckiej jurysprudencji jak i niemieckiego języka 
prawniczego25.

Jak podkreśla Savigny prawo jest wytworem ducha narodu i podlega 
tak jak język, nieustannemu historycznemu rozwojowi. Na pytanie 
postawione w trakcie wykładów pandektów: „Wie ist ein positives Recht 
eigentlich entstehen ?”, prawnik niemiecki znajduje dwie odpowiedzi26. 
Zgodnie z pierwszym stanowiskiem prawo pozytywne ma powstawać w 
drodze samowoli (Willkühr) ustawodawcy. Po drugie, i to stanowisko 
zdaje się podzielać Savigny, prawo pozytywne powstaje z wewnętrznej 
historycznej konieczności., a rozwój ustawodawstwa może ten rozwój 
burzyć27. Główny przedstawiciel szkoły historycznej krytykuje pogląd, iż: 
„das positive Recht einer Nation müsse in Gesetzbüchern aufbewahrt 
sein”28. Zwraca uwrgę, iż jedynie przez tradycję można osiągnąć pewność 
prawa (Rechtsgewissheit) i jednolitość form (Gleichförmigkeit)29.

Savigny wskazuje, iż prawo rozwija się najpierw jako prawo 
zwyczajowe, później jako prawo prawnicze (Juristenrecht) i dopiero na 
samym końcu jako prawo ustawowe30. W dwóch pierwszych przypadkach, 
a zwłaszcza w odniesieniu do prawa zwyczajowego można mówić o 
związku prawa z „duchem narodu”, taki związek ma natomiast nie 
występować w przypadku prawa ustawowego31.

instancją dla pytań prawnych z prowincji reńsko-francuskiego prawa. Wreszcie w 
1842 r. zostało powierzone Savigny’emu kierownictwo Ministerstwa dla 
ustawodawstwa w Berlinie, którym kierował aż do wypadków rewolucyjnych z 
1848 r. Por. m.in. F. Ebel, Savigny officialis, Berlin-New York 1987, s. 11; H. 
Conrad, v. Savigny, w: Staatlexicon, Freiburg 1961, t. VI, s. 1086 i n.
24 Zob. F. C. von Savigny, O powołaniu, s. 60.
25 Tamże, s. 80 i nn.
26 F. C. von. Savigny, Pandektenvorlesung 1824/25, Frankfurt am Main 1993, s. 3.
27 Tamże..., s. 3 i nn.
28 Tamże..., s. 4.
29 Tamże.
30 Rozwój prawa prywatnego w drodze zwyczajowej właściwy jest nie tylko dla 
państw europejskich ale i dla rozwoju chińskiego systemu prawa. Antoni Kość 
(Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998, s. 195 i 
nn.) zwraca uwagę, iż i chińskie prawo prywatne rozwijało się na drodze 
zwyczajowej. Jego zdaniem: „Konfucjańskie społeczeństwo chińskie do 
podtrzymania swego życia wspólnotowego nie potrzebowało cywilnego prawa 
pisanego”.
1 Por. F. C. von Savigny, O powołaniu, s. 54 i nn.
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Jak zauważa Savigny nie przypadkowo prawo rzymskie w okresie 
największego rozwoju, czyli w tzw. okresie klasycznym nie zostało 
skodyfikowane32. Stało się nie dlatego, iż wówczas brak było 
odpowiednich osób do podjęcia takich prac. Zdaniem niemieckiego 
uczonego: „W czasach bowiem prawników klasycznych nie było żadnej 
trudności w zredagowaniu doskonałego kodeksu. Trzej najsłynniejsi 
prawnicy: Papinian, Paulus i Ulpian pełnili też funkcje prefektów 
praetorio; na pewno nie brakło im ani zainteresowania stanem prawa, ani 
kompetencji, by przedsięwziąć opracowanie kodeksu, jeśliby to uważali za 
wskazane lub potrzebne: mimo to nie mamy ani śladu takich usiłowań" '. 
Kodyfikacja pojawiła się w prawie rzymskim w szóstym wieku, kiedy: 
„życie duchowe obumarło”. Wprawdzie docenia on znaczenie kodyfikacji, 
a zwłaszcza Corpus Iuris Civilis, które umożliwiły następnym pokoleniom 
zapoznanie się z tym systemem prawa. Niemniej jednak powstanie tej 
kodyfikacji prawa rzymskiego miało zostać spowodowane: „tylko 
skrajnym upadkiem w dziedzinie prawa”34.

III
Wydaje się, iż w polskim piśmiennictwie XIX w. nie pojawiły się głosy 
krytyczne co do ogólnych założeń teorii prawa niemieckiej szkoły 
historycznej. Żaden z autorów nie kwestionował np. twierdzenia szkoły co 
do konieczności rozwoju prawa zgodnie z „duchem narodu” . Powszechnie 
też zostało przyjęte twierdzenie o „historycznym” czyli ewolucyjnym 
rozwoju źródeł prawa, począwszy od prawa zwyczajowego, przez prawo 
prawnicze aż do prawa ustawowego.

Poglądy szkoły zdaje się podzielać autor najpoważniejszego w 
polskim piśmiennictwie XIX wieku opracowania wyjaśniającego 
powstanie prawa, profesor Uniwersytetu Charkowskiego - Antoni

32 Zdaniem J. Wiszniewskiego (Zarys encyklopedii prawa, Warszawa 1960, s. 
148) z uwagi na brak systematyki, Corpus Iuris Civilis nie jest kodyfikacją ale 
inkorporacją prawa, która polega na zebraniu norm i ich odpowiednim 
uszeregowaniu bez ich skorygowania, ujednolicenia ani wprowadzenia nowych 
norm.
33 Tamże..., s. 73. Zdaniem Jana Kodrębskiego (Sabinianie i Prokulianie -  szkoły 
prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa, Łódź 1974, s. 48) u prawników rzymskich 
z okresu republiki zauważyć można: „pewną niechęć do prawa stanowionego, 
wyrażającą się choćby w stosunkowo rzadkim komentowaniu ustaw czy w 
zaniedbaniu inicjatywy ustawodawczej.
34 F. C. von. Savigny, O powołaniu, s. 74.
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Stanisławski35. Przedstawił on w swoim obszernym, drukowanym w kilku 
zeszytach Czasopisma Poświęconego Prawu i Umiejętnościom 
Politycznym, artyku.e koncepcję dotyczącą powstania jak i ewolucji źródeł 
prawa. Powołuje się przy tym na poglądy przedstawicieli niemieckiej 
szkoły historyczno-prawnej, w tym przede wszystkim Savigny’ego i 
Puchty. Stanisławski tak jak i szkoła historyczna opisuje trzy źródła prawa: 
prawo zwyczajowe, prawo ustawowe oraz prawo prawnicze36. Autor 
powołując się na Savigny’ego stwierdza, iż w ewolucji źródeł prawa, na 
skutek różnych przyczyn, zamiera sposób powstawania prawa z 
„narodowego doświadczenia”, a pojawia się prawo ustawowe, które często 
staje się jedynym źródłem prawa 1.

Na konieczność związku prawa z „duchem narodu” wskazują również 
inne osoby publikujące swoje prace w ubiegłym stuleciu I tak np. autor 
podpisujący się inicjałami S.K. zauważa, iż: „stanowione prawa winny być 
skutkiem woli powr^echnej”38. Podobne uwagi uczynili również w swoich 
artykułach W. Dzieduszycki39 i E. Till40.

Na dość wysokim poziomie merytorycznym stała praca Ludwika 
Janischa41. Autor wzorem szkoły historycznej wyróżnia pojęcia ducha 
narodowego (Volksgeist). Pewnym novum jest natomiast pojawienie się 
pojęcia „ducha czasii”, przez którego autor rozumie: „ogół pojęć i prądów 
panujących powszechnie, w całym cywilizowanym świecie”4 , oraz 
pojęcia „ducha ustawy”, przez który rozumie: „skrystalizowany niejako w 
ustawie ogół pojęć i wyobrażeń, prądów i tendencyj owego społeczeństwa, 
które istniało w czasie wydawania ustawy”43.

35 A. Stanisławski, Q pochodzeniu prawa obowiązującego i współdziałaniu 
rozmaitych czynników na rozwój onegoź, CPPiUP 1863, R-I, z. IX, X, XI, XII.
36 Tamże, s. 571 i nn.
37 Tamże, s. 582.
38 O źródłach początkowania (inicyatywy) praw, DP 1821,1.1, Nr 8, s. 355 .
39 O idei prawa ze stanowiska filozoficznego, PPiA 1894, r. XIX, s. 712.
40 O pracach przygotowawczych do. ustawy cywilnej niemieckiej, PSiA, Nr 31, s. 
249.
41 L. Janisch, Duch ustawy i duch czasu (studium filozoficzno-prawne), Prawnik 
1891, t. 22, Nr od 8 do 12..
42 Tamże, Nr 8, s. 59. Zdaniem autora zarówno „duch narodu” jak i „duch czasu” 
mają objawiać się w: a). Zmieniającym się kierunku potrzeb społecznych, b) w 
tzw. communis opinio doctorum, c) w tzw. opinii publicznej (Tamże..., s. 59). 
Autor wprowadził również pojęcie „opinii publicznej” , z którą ma być zgodny 
„duch czasu”. Wydaje się jednak, iż jest ono zbieżne z pojęciem „ducha narodu”, 
tym bardziej, iż Janisch powołuje się na takich przedstawicieli szkoły historycznej 
jak Bluntschli, Niebuhr i Holtzendorf (Tamże..., Nr 10, s. 73).
43 Tamże, Nr 11, s. 81.
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Janisch zwraca uwagę na konieczność śledzenia przez prawodawców 
„ducha czasu”, ażeby tworzone prawo było z nim zgodne4'1. Przykładów na 
taką harmonię ma dostarczyć nam prawo rzymskie. Możemy bowiem 
zaobserwować w nim zanikanie instytucji prawnych, które w poprzednich 
okresach czasu były bardzo popularne, jak np. emphyteusa i fideikomis4\  
Przykładu dostosowania prawa do zmieniającego się ducha czasu ma 
również dostarczyć ewolucja pozycji prawnej cudzoziemców w prawie 
rzymskim46.

Zdaniem Janischa „duch ustawy” powinien odpowiadać „duchowi 
czasu”. Jak jednak sam zauważa szybkie tempo zmian życia społecznego 
może doprowadzić do kolizji, której mają zapobiec rozporządzenia4 . 
Wzorem ma być tutaj prawo rzymskie, gdzie rozporządzenia odnosiły się 
do bieżących problemów, wymagających szybkiej regulacji. Autor podaje 
tutaj za Iheringiem przykład lex Licinia Sextie z 387 r. p.n.e. 4S. która w 
interesie drobnych właścicieli ziemskich oznaczyła maksymalny obszar 
ziemi na 500 jugerów. Było to jednak zarządzenie policyjne, 
odpowiadające bieżącej potrzebie49.

Należy zaznaczyć, iż pogląd Savigny’ego o potrzebie zgodności 
powstającego prawa z „duchem narodu” pojawiał się również w 
piśmiennictwie prawniczym w XX wieku. Szczególną okazję ku temu 
stanowił projekt prawa małżeńskiego uchwalony przez Komisję 
Kodyfikacyjną w 1929 r., który spotkał się z surową oceną środowisk 
katolickich, wskutek czego nie wszedł w życie50. Juliusz Makarewicz,

44 Tamże, Nr 9, R-XXII, s. 65.
45 Tamże.
46 Tamże..., s. 65 i n. Autor powołując się na przykład Iheringa zauważa, iż 
cudzoziemcy pierwotnie nie mieli żadnych praw. Dopiero później pojawia się 
instytucja hospitium, dzięki której obcego kupca mógł reprezentować wchodzący 
z nim w kontakty handlowe obywatel rzymski. Następnie powstaje tzw. hospitium 
publice datum, na podstawie którego państwo rzymskie zawierało na zasadzie 
wzajemności umowę z innym państwem.
47 Tamże, Nr 11, s. 81 oraz Nr 12, s. 89.
48 Co do samej ustawy zob. M. Kaser, Das römische Privatrecht, t. I, München 
1971, s. 168
49 Tamże, Nr 12, s. 89.
50 Co do jego krytyki zob. m.in. Ankieta w sprawie projektu prawa małżeńskiego 
uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjną, Lublin 1932 ; I. Czuma, Ogólne 
uwagi o projekcie prawa .iiałżeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej R.P, Poznań 1931 
; S. Biskupski, O nowe prawo małżeńskie w Polsce, Włocławek 1932 ; K. 
Karłowski, Uwagi o projekcie prawa małżeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej, 
Poznań 1932. Z pewnością na oddzielne opracowanie zasługują zarzuty stawiane 
projektowi
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wybitny polski specjalista prawa karnego z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, wypowiadając się negatywnie o samym projekcie, 
powołuje się na szkołę historyczną i stwierdza, że: „Prawo, to wola 
społeczeństwa, a nie wola Rządu albo choćby elity społecznej, rozsądny 
ustawodawca nie narzuca społeczeństwu takiego prawa, którego większość 
społeczeństwa nie chce lub nie rozumie”51.

IV
Głównym zarzutem z jakim spotkała się w polskim piśmiennictwie XIX 
wieku teoria prawa szkoły jest przecenianie znaczenia prawa 
zwyczajowego w hierarchii źródeł prawnych. I tak np. apoteozę prawa 
zwyczajowego zarzuca szkole Romuald Hube52. Uczony wprawdzie nie 
neguje istnienia prawa zwyczajowego, ale stwierdza, iż: „Rzymianie czcili 
zwyczaj jako źródło praw, lecz podrzędne zawsze przeznaczali mu miejsce 
między innymi źródłami”53. Jego zdaniem „Do zwyczaju przywiązuje 
człowieka tylko uczucie54. W toku rozwoju uznaje człowiek, iż źródłem 
prawodawstwa jest rozum a on sam „dla siebie może być prawodawcą”55.

Poglądy Hubego spotkały się z krytyką Augustyna Heylmana, który 
uznał, iż nastąpiła błędna interpretacja poglądów Savigny’ego 56. Heylman 
wyróżnia za niemieckim prawnikiem żywioł polityczny (das politische 
Element), przez który należy rozumieć prawo powstające z wewnętrznego 
życia narodu i istniejące w jego świadomości, oraz żywioł techniczny (das

51 Zob. J. Makarewicz, w: Ankieta w sprawie projektu prawa małżeńskiego 
uchwalonego przez Komisję Kodyfikacyjną, Lublin 1932, s. 47.
52 R. Hube, Uwagi nad systemem kodeksu cywilnego francuskiego, Them. Pol.
1829, t. V, z. 3, s. 304., s. 304. Sylwetka naukowa Hubego została m.in. 
przedstawiona przez:. W. Sobocińskiego, Romuald Hube, PSB, t., s. ; A. 
Rembowskiego, w: Pisma, 1.1, Warszawa 1901, s. 405 i nn.; S. Lagunę, Romuald 
Hube i jego działalność naukowa, Ateneum 1890, t. III, s. 594 i nn.; K. Dunin, 
Romuald Hube (1803-1890) -  Studium biograficzne -  bibliograficzne, w: 
Romuald Hube, Pisma, 1.1, Warszawa 1905, s. V i nn. Dorobek naukowy Hubego 
z zakresu prawa karnego przedstawiła A. Grześkowiak, Poglądy Romualda 
Hubego na karę, CPH 1974, t. XXVI, z. 2, s. 151 i nn.
53 R. Hube, Niektóre uwagi nad historią nauki prawa, Them. Pol. 1830, t. VII, z. 2, 
s. 166 i n.
54 Tamże, s. 167 i n.
55 Tamże, s 168 i n.
56 Zob. A. Heylman, Wywód zasad ogólnych nauki i prawodawstwa, Them. Pol.
1830, t. VII, z. 1, s. 1 i nn. Co do osoby prawnika zob. m.in. K. Małkowski, 
Heilman August, Tygodnik Illustrowany 1872, t. X, s. 133.
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technische Element), czyli prawo rozwijane przez prawników'7. Zdaniem 
Heylmana przez prawo zwyczajowe rozumiał Savigny oba elementy, z 
których daje się wyprowadzić „ową ogromną całość organiczną prawa 
rzymskiego”58. Jak wskazuje uczony Savigny nie przeciwstawił prawu 
zwyczajowemu prawa ustawowego, tak jak chciał to widzieć Hube. 
Aprobował on prawo stanowione (positives Recht) wtedy gdy było ono 
oparte na prawie zwyczajowym. Sprzeciw Savigny’ego miało natomiast 
wzbudzać prawo ustawowe narzucone narodom siłą59.

Dla wyjaśnienia koncepcji powstania prawa Savigny’ego, posłużył się 
Heylman prawem rzymskim. Jak pisze, ustawa XII tablic przewidywała 
całkowitą swobodę testowania. Została ona następnie ograniczona przez 
nowelę 115 Justyniana, w ten sposób, że testator chcący pominąć 
najbliższych krewnych musiał ich wydziedziczyć vel nominatim lub inter 
ceteros. W społeczeństwie rzymskim miał obudzić się „żal powszechny”, 
który uznawał za niesprawiedliwe pominięcie przez testatora najbliższych 
krewnych. Dlatego też miała powstać pod koniec republiki querela 
inofficiosi testamenti. Zgodnie z zapatrywaniem szkoły historycznej 
instytucja ta nie powstała w drodze ustawowej, ale jako norma prawa 
zwyczajowego, które istniało w świadomości narodu60. Nawet przeciwnik 
szkoły historycznej Gans miał przyznać, iż querela inofficiosi testamenti 
powstała w drodze zwyczajowej61. A zatem ten przykład ma udowodnić, iż 
prawo powstaje najpierw jako norma zwyczajowa, istniejąca w 
świadomości narodu, a dopiero później jest włączana do prawa 
ustawowego.

Inny polski historyk prawa - Aleksander Kraushar uważa, iż 
akcentowanie przez szkołę historyczną prawa zwyczajowego nie ma 
większego praktycznego znaczenia w XIX stuleciu, albowiem znalazło się 
ono w kodyfikacjach powstałych w starożytności i średniowieczu6'.

57 Tamże, s. 15 i nn.
58 Tamże.
59 Tamże, s. 17 i nn.
60 Tamże, s. 19 i nn. Pogląd, iż skarga ta wykształciła się w drodze zwyczajowej 
nie jest jednoznacznie przyjęty w doktrynie. I tak np. R. Taubenschlag, W. 
Kozubski (Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1947, s. 
12), uważają iż ąuerela Inofficiosi testamenti wykształciła się dzięki praktyce 
sadowej i wchodzi w skład tzw. prawa jurystów, które jednak jest, jak przyznają 
sami autorzy, pewną odmianą prawa zwyczajowego.
61 Tamże..., s. 21.
62 Zob. A. Kraushar, Uwagi nad historią prawa, Warszawa 1868, s. 80. Jak autor 
sam podkreśla w przedmowie (s. V i n), rozprawa zdobyła drugie miejsce w 
konkursie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji warszawskiej 
Szkoły Głównej. Cała praca składa się z pięciu rozdziałów, z których cztery
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Uczony główną zasługę szkoły widzi: „nie tyle w tym, iż po raz pierwszy 
w obronie praw zwyczajowych stanęła, ile w tym, że wykazała, jaką wagę 
mogą mieć te prawa dla prawoznawstwa i kodyfikacji "63. Zdaniem autora 
sukces jaki odnieść mieli rzymscy juryści spowodowany był m.in. faktem, 
iż zajmowali się oni w głównej mierze prawem, które utrwalone było „w 
narodzie zwyczajem”64.

Zagadnienia prawa zwyczajowego w ujęciu szkoły historycznej 
spotkały się także z reakcją wybitnego lwowskiego cywilisty Ernesta 
Tilla65. Uczony uważa, iż w czasach mu współczesnych jest łatwiejszy 
związek ustaw z życiem prawnym, albowiem prace ustawodawcze 
odbywają się „na oczach ludzi”66. Till nie zgadza się z poglądami 
Savigniego i Puchty, dotyczącą prawa zwyczajowego. Jego zdaniem: 
„dzisiaj zwyczaj nie może być źródłem prawa, chyba że w 
społeczeństwach zacofanych”67.

Problem wzajemnych relacji pomiędzy prawem zwyczajowym a 
prawem ustawowym w prawie rzymskim w ujęciu niemieckiej szkoły 
historyczno-prawnej pojawia się w wielu podręcznikach romanistycznych. 
I tak liczne odniesienia do szkoły historyczno-prawnej zawarł Ferdynand 
Zródłowski w swoim podręczniku pandektów. Jak zaznacza „Przekonanie, 
zapatrywanie prawne narodu nie jest źródłem prawa. Ono jest tylko 
motywem do tworzenia się prawa, - zasobem, z którego źródła prawa, a

omawiają szkoły historyczno-prawne w nauce prawa, począwszy od szkoły 
francuskiej z XVI wieku, a ostatni rozdział poświęcony został historii prawa w 
Polsce. Centralne miejsce wśród szkół historyczno-prawnych przyznaje autor 
historycznej., charakterystyka poglądów przedstawicieli szkoły a zwłaszcza 
Savigny’ego i Puchty zajmuję większą część czwartego rozdziału pracy.
63 Tamże.
64 Tamże.
65 Co do osoby wybitnego cywilisty zob. m.in. R. Longchamps de Berier, Ernest 
Till jako cywilista, Lwów 1926.; K. Sójka-Zielińska, Ernest Till (1846-1926), 
KPP 1997, z. 1, s. 395 i nn. Till był autorem jednego z najlepszych opracowań 
prawa prywatnego austriackiego, 6-tomowego systemu (tom I został wydany w 
1884 r. a ostatni w 1904 r, poszczególne tomy były również wznawiane. Należy 
zaznaczyć, iż lwowski prawnik odegrał dużą rolę w pracach kodyfikacyjnych 
jakie toczyły się w II Rzeczypospolitej. Wraz z Romanem Longchamps de 
Berierem był autorem projektu części szczegółowej projektu polskiego prawa 
obligacyjnego (Zob. Polskie prawo zobowiązań -  część szczegółowa -  projekt 
wstępny z motywami, Lwów 1928). Samodzielnie opracował natomiast Till 
projekt części ogólnej prawa obligacyjnego (Zob. E. Till, Polskie prawo 
zobowiązań -  część ogólna -  projekt wstępny z motywami, Lwów 1923).
66 E. Till, O pracach przygotowywawczych do ustawy cywilnej niemieckiej, PSi 
A, Nr 31, s. 250.
67 E. Till, O prawie zwyczajowym, PSiA, Nr 22, s. 176.
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tymi są ustawa i zwyczaj korzystają”68. Podkreśla dalej autor, iż 
„Przekonanie prawne narodu” jest terminem mało konkretnym, tymczasem 
źródła prawa muszą być „pewnymi, widocznymi formami w jakich się 
prawo objawia”69. Krytykuje Źródłowski wprost szkołę historyczną za to, 
iż ma ona wychodzić z założenia, iż: „Przekonanie prawne ma moc 
obowiązującą. W zwyczaju ujawnia się owe przekonanie ludowe 
bezpośrednio, w ustawie pośrednio”70. Autor nazywa powyższe 
twierdzenia jedynie: „filozoficznymi objaśnieniami”71. Zwraca uwagę na 
to, iż moc obowiązująca prawa jest faktem historycznym, często jak np. w 
razie narzucenia wskiKek wojny systemu prawnego, przypadkowym”72. 
Widać wyraźny wpływ na Zródłowskiego szkoły teleologicznej Iheringa, 
gdyż powołując się na wybitnego niemieckiego prawnika stwierdza, iż: „z 
potrzeb praktycznych wynika prawo”73. Lwowski romanista podejmuje 
również polemikę z twierdzeniem Puchty, iż prawo zwyczajowe jest 
normą prawną a nie faktem, a zatem nie musi być dowodzone przed 
sądem74. Następnie autor przedstawia ewolucję prawa zwyczajowego i 
ustawowego, dochodząc do wniosku, iż początkowo przewagę ma prawo 
zwyczajowe, które stopniowo jest wypierane przez prawo ustawowe7'.

V
Następnym zagadnieniem podjętym w opracowaniu jest ocena przez 
polskie piśmiennictwo ubiegłego stulecia stanowiska szkoły wobec 
problemu kodyfikacji. W szczególności interesować nas będzie pytanie, 
czy polscy prawnicy powoływali się na szkołę historyczno-prawną chcąc 
udowodnić, iż naród polski nie „dorósł” jeszcze do kodyfikacji76.

68 Zob. F. Źródłowski, Pandekta prywatnego prawa rzymskiego, Lwów 1889, s. 
33.
69 Tamże.
70 Tamże..., s. 34.
71 Tamże.
72 Tamże.
73 Tamże.
74 Tamże..., s. 34 i n.
75 Tamże..., s. 35.
76 Wprawdzie okres zaborów nie sprzyjał, czy wręcz uniemożliwiał tworzenie 
prawa narodowego, ale w ciągu XIX wieku istniały okresy, w których polscy 
prawnicy mogli brać udział w pracach ustawodawczych. Podjęte pod zaborami 
prace z zakresu prawa prywatnego dotyczyły przede wszystkim zmiany Kodeksu 
Napoleona. W ciągu wieku XIX niektóre przepisy Kodeksu Napoleona zostały 
zastąpione przez ustawy szczególne, spośród których należy wymienić: Prawo 
hipoteczne z 1818 i 1825 r., Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r., 
zawierający prawo osobowe, który zastąpił księgę I oraz tytuł V księgi III
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I tak np. Augustyn Heylman uzasadniając przedwczesność prac 
ustawodawczych wskazuje na niski poziom polskiej jurysprudencji . 
Szczególną role w wykształceniu prawników ma odegrać prawo rzymskie, 
które uczony określa jako: „najdoskonalszą szkołę prawników”. Zwraca 
uwagę, iż w nauce prawa rzymskiego nie można ograniczyć się jedynie do 
wiedzy potrzebnej po to, aby zdać egzamin. Zdaniem autora w ostatnich
20 latach miał miejsce duży postęp w „wyświecaniu ducha prawa 
rzymskiego”. W Polsce doskonałą metodę w jego nauczaniu miał 
wprowadzić Wacłav. Aleksander Maciejowski78. Pomimo tych wszystkich 
korzystnych zmian Heylman dochodzi do wniosku, iż „Obecna chwila 
zatem nie zdaje się być powołaną do utworzenia prawodawstwa 
doskonałego i narodowego”79.

Autorem wskazującym na konieczność pochodzenia prawa polskiego 
z „życia narodowego” był Cyprian Zaborowski. Jego zdaniem Landrecht 
Pruski oraz ustawodawstwa austriackie są obce polskiemu narodowi tak 
jak prawa chińskie, czy też tureckie. Podobnie miał zostać narzucony 
Księstwu Kodeks Napoleona80.

Kodeksu Napoleona, Prawo o małżeństwie z 1836 r. Po powstaniu listopadowym 
pojawiły się próby zmiany Kodeksu Napoleona. Kodyfikacja ta stała się jednak 
symbolem walki przeciwko planom rusyfikacji polskiego systemu prawnego co 
doprowadziło do zachowania trzonu przepisów Kodeksu aż do czasów II 
Rzeczpospolitej (Zmiany w Kodeksie Napoleona omawiają m.in. A. Okolski, 
Zasady prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskim, Warszawa 1885, 
s. 4 i nn.; F. Jeziorański przedstawił najważniejsze zmiany Kodeksu Napoleona w 
podręczniku J. K. Wołowskiego, Kurs Kodeksu Cywilnego, Warszawa 1868, s. 
XV i nn.; W. Sobociński, Rozwój ustawodawstwa cywilnego w Królestwie 
Polskim i Rosji do rosyjskiej reformy sądowej, Annales UMCS, Sectio G, XII, 
1965, z. 4, s. 124 i nn.). Pomyślne warunki do rozwoju ustawodawstwa pojawiła 
się także w Galicji. Wskutek przegranej przez Austerię wojny z Prusami z 1866 r., 
zdecydowano się na przeprowadzenie szeregu reform mających na celu 
polepszenie pozycji Węgrów, Czechów i Polaków. Rozpoczął się w Galicji okres, 
który historycy określają mianem „autonomii”. Polacy mogli brać udział w 
pracach ustawodawczych jakie toczyły się w Sejmie Krajowym jak i w 
centralnych organach prawodawczych monarchii Austro-Węgier. Por. m.in. M. 
Źywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1990, s. 507 i nn. ; J. 
Buszko, Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1984, s. 89 i nn.
77 A. Heylman, Myśli o nauce, s. 112 i nn.
78 Tamże, s. 138.
79 Tamże, s. 13.9.
80 Zob. C. Zaborowski, Jurysprudencja sądu kassacyjnego Xsięstwa 
Warszawskiego i związek instytucyi kassacyiney z ogólnem życiem prawnem w 
kraju, Them. Pol. 1829, t. VI, z. 3, s. 364 i nn.
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Za Savignym wyróżnia Zaborowski element polityczny i techniczny 
w prawie, zaliczając do pierwszego prawo osobowe i familijne a do 
drugiego zobowiązania81. Pomimo krytyki obcego ustawodawstwa, polski 
uczony opowiada się przeciwko gwałtownie podejmowanym pracom 
kodyfikacyjnym. Prace takie powinny być poprzedzone osiągnięciami 
nauki prawa, której stan został poddany surowej krytyce. Zdaniem 
Zaborowskiego należy pilnie podjąć badania nad prawem polskim 
obowiązującym przed 1794 rokiem8“. Postulowane podjęcie badań 
historyczno-prawnych w celu stworzenia współczesnej kodyfikacji 
narodowej zgodne jest w całej pełni z poglądami Savigniego.

Bez wątpienia ocena kodyfikacji justyniańskiej jakiej dokonał 
Zaborowski pokrywa się ze stanowiskiem Savigny’ego. Polski prawnik tak 
bowiem charakteryzuje czasy, w których powstała kodyfikacja: „Za 
czasów Justyniana geniusz prawniczy opuścił już Rzymian, nauka zamiast 
postępować dalej i doskonalić, nachylała się do upadku i w takim 
położeniu rzeczy Justynian kazał ułożyć swą sławną kompilację, która 
lubo składała się z fragmentów dzieł prawników najznakomitszych, 
przecież nie wytrzymała wstecznego biegu prawodawstwa”81.

Pojawiły się jednak w polskim piśmiennictwie XIX wieku głosy 
opowiadające się za bezwarunkową kodyfikacją prawa, niezależnie od 
warunków w jakich miałyby być prowadzone prace ustawodawcze. I tak 
np. Romuald Hube uważał, iż: „Każdy naród jest zdolny utworzyć dla 
siebie prawo i to w każdym czasie”84. Podobnie zdawał się sądzić Ignacy 
Maciejowski, który nie zgadza się z krytyką Kodeksu Napoleona 
dokonaną przez szkołę historyczną. Polski uczony traktuje kodyfikację 
francuską tak jak rodzimą uważając, iż: „Jakiekolwiek są
niedostateczności praw naszych, jakimkolwiek naganom ze strony 
naukowej uledz mogą: nie przestają przecież być nam droższemi i 
lepszymi dla nas jak prawa innych narodów”85.

Należy także zaznaczyć, iż uwagi o braku powołania do stanowienia 
prawa pojawiły się również w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 
1919 r, kiedy to przystąpiono do tworzenia nowego systemu prawnego. I 
tak wyraźnie do słynnego dzieła Savigny’ego „O powołaniu...” nawiązuje 
opracowanie Alfonsa Parczewskiego, w którym autor analizuje warunki

81 Tamże, s. 366.
82 Tamże, s. 370.
83 Zob. C. Zaborowski, Rozbiór krytyczny dzieła pod tytułem „Rzecz o 
sądownictwie najwyższym...”, Them. Pol., t. IV, z. 1, s. 24.
84 Zob. R. Hube, Uwagi nad systemem, s. 298.
85 I. Maciejowski, Uwagi nad stanem prawodawstwa francuskiego, Them . Pol.
1830, t. VII, z. V, s. 378.
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kodyfikacji prawa prywatnego w II Rzeczypospolitej86. Podobnie jak 
niemiecki prawnik w odniesieniu do swojego państwa, Parczewski 
dochodzi do wniosku, iż: „Obecnie w państwie polskiem czas jest 
stanowczo nieodpowiedni dla kodyfikacji prawa cywilnego”87.

VI
Uprawnione wydaje się być twierdzenie, iż w polskim piśmiennictwie XIX 
wieku teoria prawa szkoły historycznej spotkała się ze sporym 
zainteresowaniem badaczy. Wyróżnić możemy dwa okresy w których 
najczęściej powoływano się na szkołę ; był to okres Królestwa Polskiego 
(1815 -  1830) oraz Galicji po uzyskaniu autonomii w 1866 r. Stworzono 
wówczas Polakom możliwości brania udziału w pracach ustawodawczych, 
a zatem siłą rzeczy pojawił się podatny grunt dla recepcji teorii prawa 
szkoły.

Bez zastrzeżeń przyjęte zostały podstawowe założenia tej teorii 
mówiące o potrzebie związku prawa z „życiem prawnym narodu” czy też
o „historycznym” rozwoju źródeł prawa, począwszy do prawa 
zwyczajowego, przez prawo prawnicze i prawo ustawowe. Należy zwrócić 
uwagę na pracę Ludwika Janischa, który omawiając teorię szkoły 
wprowadził nie znane jej pojęcia jak: „duch ustawy” i „duch czasu”.

Poważne dyskusje dotyczyły prawa zwyczajowego w ujęciu szkoły. 
Spotkała się ona bowiem z zarzutem przeceniania jego znaczenia, kosztem 
prawa ustawowego. Do grona uczonych, którzy przeciwnie do szkoły 
wskazywali na malejące znaczenie zwyczaju wśród źródeł prawnych 
należy zaliczyć: Romualda Hubego, Ernesta Tilla i Ferdynanda
Źródłowskiego . Większość wymienionych uczonych wywarła duży 
wpływ na rozwój polskiego ustawodawstwa. Zwłaszcza Hube główny 
twórca Kodeksu głównego kar głównych i poprawczych z 1845 r. i Till, 
który wywarł spory wpływ na kształt polskiego kodeksu zobowiązań z 
1933 r, przyczynili się do powstania ustaw, mających duże znaczenie dla 
rozwoju prawa polskiego.

86 A. Parczewski, Uwagi nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce, Wilno 1925.
87 Tamże., s. 65. Jego zdaniem: „Ogólna atmosfera życia przepojona jest 
elementami, które podkopały wszystkie podstawy, na których dotąd opierał się 
cały porządek prywatno-prawny i w dalszym ciągu grożą zupełnem ich 
załamaniem. Etatyzm wdziera się do szpiku kości. Jednolitej szkoły i typu 
myślenia prawnego, dotąd wśród polskich prawników nie ma. Język prawniczy 
nie ujednostajniony i na tym polu są wielkie tarcia i niezadowolenia. Wreszcie 
organy ustawodawcze nie stoją na wysokości zadania, aby kodeks prawa 
cywilnego przedyskutować i artykułami głosować. Słowem, obecny czas nie 
nadaje się do stworzenia jednolitego dla całej Polski kodeksu .”
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W polskim piśmiennictwie XIX wieku powoływano się również na 
stanowisko szkoły w celu uzasadnienie, iż naród polski nie „dojrzał’" 
jeszcze do kodyfikacji. Swoje zdanie, tak jak i Savigny w odniesieniu do 
narodu niemieckiego, polscy prawnicy motywowali przede wszystkim 
słabością polskiej jurysprudencji.
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