


C z a s y  N o w o ż y t n e ,  tom xi (XII)
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Grzegorz Jędrejek 
(Lublin)

Kilka uwag dotyczących oceny niemieckiej 
szkoły historyczno-prawnej w  polskiej nauce prawa

I

W XX stuleciu, a zwłaszcza w latach 50. i 60., toczyła się w piśmiennictwie 
polskim dyskusja dotycząca niemieckiej szkoły historyczno-prawnej, a w szczegól
ności oceny jej dwóch kierunków: germanistycznego i romanistycznego. Zarówno 
upływ czasu jak  i nowe informacje co do samej szkoły uprawniają do przyjrzenia 
się argumentom podnoszonym w tolu tej dyskusji. Nikogo nie trzeba przecież prze
konywać o znaczeniu szkoły dla prawoznawstwa w Polsce w XIX wieku. I to 
zarówno prawa rzym skiego1, prywatnego jak  i prawa publicznego2. Szkoła wpły
nęła także na teorię i filozofię prawa na ziemiach polskich w XIX stuleciu3.

Nie można mówić o znaczeniu szkoły dla polskiej nauki prawa jedynie w 
czasie przeszłym. Również i obecnie występuje wpływ szkoły na polski system

1 Co do prawa rzymskiego zob. szerzej G. Jędrejek, Wpływ Fryderyka C. von Savigny'ego 
na prawo rzymskie w Polsce w XIX wieku, Czasopismo Prawno-Historyczne 2000, t. LII, 
z. 1-2, s. 259 i nn.

21 tak np. zdaniem K. Opałka i J. Wróblewskiego (Historyzm w polskim prawoznawstwie 
początkówXIX wieku, [w:] Studia i materiały z dziejów nauki polskiej 1966, seria A, z. 9, s. 
192), Stanisław Staszic i Hugo Kołłątaj w swoich pracach wychodzą z założeń prawno- 
naturalnych, które przekształcają następnie w stanowisko o pewnych cechach history- 
zmu. Jak piszą dalej: „Rozważania Kołłątaja, podobniejak i Staszica stanowiąnajważniej- 
sze koncepcje historyzmu w naszej nauce o państwie, prawie i społeczeństwie w okresie 
oświecenia” (Tamże, s. 179). Podejście historyczne ma być również widoczne u takich 
historyków jak Lelewel czy też Rakowiecki (Tamże, s. 183. Por. także J. Adamus, Lelewel 
jako historyk prawa, Czasopismo Prawno-Historyczne 1962, t. XIV, z. 1, s. 9-34).

3 Zob. szerzej G. Jędrejek, Teoria prawa niemieckiej szkoły historyczno-prawnej w świetle 
piśmiennictwa polskiego z XIX wieku, Czasy Nowożytne 2000, t. VIII (IX), s. 175 i nn.
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prawny. Przykładem tego m ogą być konstrukcje dogmatyczno-prawne, wykształ
cone przez przedstawicieli szkoły (głównie Puchtę i Savigny’ego), które przez nie
miecki kodeks cywilny (BGB) trafiły do współczesnej polskiej cywilistyki4. Nic 
można również zapominać, że szkoła stworzyła naukowe uzasadnienie dla metody 
historycznej w prawoznawstwie5. M etoda ta będzie zawsze obecna w naukach 
historyczno-prawnych i prawnodogmatycznych6.

Artykuł składa się z siedmiu części. Oprócz uwag wstępnych przedstawio
no dyskusje, jaka toczyła się w latach 50. i 60. co do tła ideowego całej szkoły (II) 
jak  i jej dwóch kierunków: romanistycznego i germanistycznego (III). Następnie 
dokonano próby oceny tej dyskusji (IV-VI). Całość zamykają sumarycznie zesta
wione wnioski (VII).

4 Co do wpływu BGB na prace kodyfikacyjne w II Rzeczypospolitej zob. szerzej L. Górnicki, 
Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1919-1939, Wrocław 2000. Obowiązujący obecnie polski kodeks cywilny z 1964 r. w 
dużej mierze oparty został na wynikach prac przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej. Por. 
m.in. J. Skąpski, Kodeks cywilny z 1964 r. Blaski i cienie kodyfikacji oraz je j perspekty
wy, Kwartalnik Prawa Piywatnego 1992, z. 1-4, s. 74 i nn.; S. Grzybowski, Zagadnienia 
kodyfikacji polskiego prawa cywilnego (organizacja i wyniki pracy 1918-1992), Kwar
talnik Prawa Prywatnego 1992, z. 1—4, s. 103 i nn.

5 Powstanie metody historycznej jest związane z istniejącą w XVI wieku we Francji szkołą 
historyczną reprezentowaną przez Cujaciusa (1522-1590) i Donellusa (1527-1591). Uczeni 
ci w sposób antykwaryczny dążyli do poznania „czystego” prawa justyniańskiego, bada
jąc wszelkie naleciałości, którym w ciągu wieków ono podlegało. Por. E. Jarra, Ogólna 
teorja prawa, Warszawa 1927, s. 17. W. Holewiński (Rzut oka na szkoły prawa rzymskie
go we Włoszech i we Francji, Themis Polska 1919, seria II, 1.1, z. 1, s. 24) określa tę szkołę 
jako „pierwszą szkołę historyczną w nauce prawa”. Jak zwraca jednak uwagę C. Kundere- 
wicz (Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995, s. 9) kierunek historyczno-filologiczny repre
zentowany przez Cuiaciusa i Donellusa nie zdołał wywalczyć zwycięstwa, albowiem „był 
zupełnie oderwany od życia właśnie w tym czasie, kiedy odbywała się najbardziej inten
sywna recepcja przepisów kodyfikacji justyniańskiej w wielu krajach Europy, w szczegól
ności w Niemczech, i kiedy nawet w Anglii domagano się wprowadzenia prawa rzymskie
go”. Dopiero jednak niemiecka szkoła historyczna w pełni rozwinęła metodę historyczną, 
a wiek 19 i 20 jest określany jako „Zeitalter der systematischen Ausbildung der histori
schen Methodik” (Por. A. Feder, Lehrbuch der historischen Methodik, Regensburg 1921, 
s. 48).

6 Na konieczność współistnienia w naukach prawnych podejścia historycznego (czyli me
tody historycznej) i metody formalno-dogmatycznej zwraca uwagę W. Szubert, Refleksje 
nie—historyka nad historią prawa, Państwo i Prawo 1994, z. 1, s. 5.
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II

W polskim piśmiennictwie z zakresu historii doktryn historyczno -  praw
nych istnieje różnica stanowisk co do tła ideowego szkoły. I tak Jan Kodrąbski 
uważa, iż niemiecka szkoła historyczno -  prawna powstała na gruncie „polityczne
go rom antyzmu”, który łączył w  sobie miłość do historii własnego narodu z dąże
niami do zjednoczenia państwa niemieckiego7. Zdaniem Kodrąbskiego pomimo 
pewnych cech pozytywnych „romantyzm polityczny”, w przeciwieństwie do pol
skiego stanowił bazą dla rozwoju nacjonalizmu8.

Uczony ocenia szkołą jako reakcyjną, jego zdaniem była ona reakcją na 
rewolucją francuską i występowała przeciwko reformom burżuazyjnym i postępo
wi, czego dowodem miał być opór przeciwko Kodeksowi N apoleona9. Kodrąbski 
powtarza zarzuty o irracjonalizm i religijność (fideizm) szkoły10. Zdaniem uczone
go: „Szkoła historyczna jest zdecydowanie antyliberalna i jednostką podporządko
wuje społeczeństwu, pojętemu jako naród. Stąd średniowiecze z jego stanową i 
hierarchiczną budową społeczeństwa było jej ideałem” ".

Podobnie tło powstania szkoły widzi Henryk Olszewski12. Zwraca on uwa
gą, iż szkoła pozostawała pod wpływem rom antyzmu13, była reakcjąna rewolucją 
francuską14, była irracjonalna, głosiła kult narodu15, jak i fideistyczna16.

Poglądy Olszewskiego nic zgadzają sią ze stanowiskiem Kodrąbskiego co 
do oceny stosunku szkoły wobec burżuazji. Zdaniem Olszewskiego szkoła doce
niała aspiracje burżuazji chcąc w ten sposób zneutralizować aspiracje rewolucyj
n e17. Miała ona widzieć zmiany społeczne nie na drodze rewolucyjnej lecz ewolu
cyjnej. Jak zauważa Olszewski: „W tym wiąc zakresie niemiecka szkoła historycz
na była klasyczną ideologią wrastania kapitalizmu w feudalizm, czyli tzw. pruskiej 
drogi do kapitalizmu” 18.

7 Zob. J. Kodrąbski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Łódź 1978, s. 174 i nn.
8 Tamże, s. 174.
9 Tamże, s. 175.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1986, s. 238 i nn.
13 Tamże, s. 238.
14 Tamże, s. 239.
15 Tamże, s. 241.
16 Tamże, s. 243.
17 Tamże, s. 244.
18 Tamże. H. Olszewski (Etapy rozwoju mitologii pastwa pruskiego, [w:] Studia z dziejów 

myśli politycznej w Niemczech XIX i XX  wieku, pod red. H. Olszewskiego, Poznań 1982, 
s. 16) zwraca uwagą, iż czołowi przedstawiciele szkoły historycznej Savigny i Niebuhr 
mieli dostrzegać znaczącą rolę Prus, które stały się symbolem niemieckości oraz synoni
mem i nadziejąjedności, były także traktowane jako zapora wobec liberalizmu, parlamen
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Autorami najpoważniejszego opracowania przedstawiającego w polskiej li
teraturze niem iecką szkołą historyczną prawną są Kazimierz Opałek i Jerzy Wró
blewski19 . Zdaniem autorów szkoła powstała „w specyficznych warunkach pru
sko -  feudalnej reakcji w Niemczech w pierwszej połowie XIX wieku, w atmosfe
rze strachu klas posiadających przed burżuazyjnymi przemianami o charakterze 
rewolucyjnym”20.

Autorzy okreśłająNiem cy z początku XIX wieku jako kraj zacofany w roz
woju społeczno -  gospodarczym, kraj w którym feudałowie wciąż jeszcze m ają 
grać główne skrzypce21. Zwracają oni uwagę na Prusy, które były głównym siedli
skiem szkoły i gdzie na czoło m a się wysuwać „reakcyjne junkierstwo22” .

Zdaniem Opałka i Wróblewskiego na konstrukcje szkoły historycznej wpły
nęły: „feudalno -  reakcyjne oblicze klas rządzących, kompromisowość i niedoro
zwój inteligencji feudalno -  burżuazyjnej, dążenia nacjonalistyczne wyrażające się 
w oporze przeciw Napoleonowi i ideom niesionym przez jego armie oraz w ideali- 
zacji romantycznej przeszłości, religianctwo, a wreszcie osiągnięcia filozofii ideali
stycznej”23 . Szkoła historyczna ma stać po stronie żywiołów reakcyjnych wyraża
jąc w ten sposób doskonale postawę przeważającą w ówczesnej niemieckiej na
uce prawa.

Swoje oceny dotyczące szkoły podtrzymał K. Opałek w swojej monografii 
poświęconej prawu podmiotowemu. Jego zdaniem: „W gruncie rzeczy niemiecka 
szkoła historyczna zwalcza burżuazyjną doktrynę praw podmiotowych każdego 
człowieka w imię praw nabytych feudałów”24.

W literaturze polskiej podobną ocenę szkoły jak  Opałek i Wróblewski, przed
stawił także Igor Andrejew25. Jego zdaniem: „Pisarze zgrupowani w „szkole histo
rycznej” działają w zacofanych w rozwoju Niemczech końca w. XVIII -  pierw
szej połowy w. XIX -  reprezentują wsteczne interesy feudałów, przeciwstawiają 
rewolucyjnym prądom burżuazji -  nacjonalizm, tradycjonalizm, ewolucjonizm w 
parze z klerykalizm em ”26.

taryzmu, demokracji oraz socjalizmu. Szczególnie Niebuhr pracując w pruskim aparacie 
władzy opowiadał się za absolutyzmem królewskim, będąc wrogo ustosunkowany do 
„konstytucjonalizmu”.

19 K. Opałek, J. Wróblewski, Niemiecka szkoła historyczna w teorii prawa, Przegląd Nauk 
Historycznych i Społecznych 1954, t. V, s. 237 i nn.

20 Tamże, s. 237.
21 Tamże, s. 243.
22 Tamże.
23 Tamże, s. 246.
24 K. Opałek, Prawo podmiotowe, Warszawa 1957, s. 164.
25 Por. I. Andrejew, O „szkołach " w nauce prawa, Państwo i Prawo 1950, z. 5-6, s. 76 i nn.
26 Tamże, s. 80.
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III

W piśmiennictwie polskim istnieje również duża różnica stanowisk w ocenie 
znaczenia dwóch kierunków szkoły: romanistycznego i germanistycznego. Roma- 
niści zwracali uwagą na konieczność poznania oprócz historii prawa germańskiego 
również prawa rzymskiego, które było jednym  ze źródeł prawa prywatnego w 
Niemczech. Germaniści byli generalnie przeciwni obowiązywaniu prawa rzym
skiego i nawoływali do stworzenia ogólnoniemieckiej kodyfikacji opartej głównie o 
rodzime prawo germańskie27.

27 K. Opałek i J. Wróblewski (Niemiecka szkoła, s. 301 i n.) wyróżniają dwa kierunki o 
odłamie germanistycznym szkoły: reakcyjny, opowiadający się za nawrotem do staroger- 
mańskiej tradycji (np. Grimm) oraz postępowy mający na celu stworzenie prawa dostoso
wanego do potrzeb burżuazji. Zdaniem Opałka i Wróblewskiego spór między romanistami 
a germanistami nie dotyczył szczegółów doktryny szkoły historycznej, ale zazębiał się z 
problemami społeczno-politycznymi. Germanistów różnił również od romanistów stosu
nek do tworzenia prawa jak i praktyki prawniczej. W 1839 r. dokonał się ostateczny rozłam 
między oboma kierunkami w szkole historycznej, czego wyrazem było powołanie przez 
germanistów swojego organu: Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswis
senschaft. Germaniści wysuwali względem romanistów wielorakie zarzuty dotyczące nie
właściwego rozumienia lub wręcz przeceniania znaczenia prawa rzymskiego. I tak np. 
August Ludwig Reyscher (1802-1880) widział u Savigny’ego „metodyczną niekonse
kwencję” (methodische Inkonsequenz) w tym, że polecał on prawo rzymskie a zwłaszcza 
przedjustyniańskie, jako jeszcze nie obumarłą część historycznego materiału. Zdaniem 
Reyschera zamiast prawa rzymskiego historyczne pogłębienie prawa musi zostać ukie
runkowane przez dawne prawo germańskie (Por. W. Sellert, Rechtswissenschaft und Zi
vilrechtskodifikation im Spannungsfeld der nationalen Einheit Deutschlands im 19. 
Jahrhundert, [w:] Law in History, Evolution ofthejudical Law in XIX Century, 1.1, red. G. 
Górski, Lublin 2000, s. 134). Stanowisko Reyschera zaostrzył Georg Beseler ( 1809-1888). 
W swojej pracy Volksrecht und Juristenrecht nie akceptował on recepcji prawa rzym
skiego określając ją  jako „verschuldetes Nationalglück” (Tamże, s. 136). Beseler, ażeby 
przerwać władztwo prawa rzymskiego żądał natychmiastowej kodyfikacji. Nie był on jed
nak nieprzejednanym wrogiem prawa rzymskiego, chciał bowiem wspólnej pracy pandek- 
tystów i germanistów nad kodeksem. Zamierzał stopić w organicznąjedność prawo rzym
skie „mit dem deutschrechtlichen Element zu einer höheren”. Beseler widział dzięki naro
dowej kodyfikacji możliwość wyjścia z partykularyzmu i rozdrobnienia ku organicznej 
jedności (Tamże, s. 197). Czołowym reprezentantem szkoły germanistycznej był również 
znakomity prawnik niemiecki Otton von Gierke (1841-1921), stał się on sławny dzięki 
batalii o germanistyczną reinterpretację niemieckiego kodeksu cywilnego, nazbyt prze
pojonego jego zdaniem elementami romanistycznymi oraz dzięki teorii realnej osoby praw
nej, której jest głównym twórcą (Por. S. Ehrlich, Otton von Gierke mniej znany, Czasopi
smo Prawno-Historyczne 1977, t. XXIX, z. 2, s. 189 i nn.). Gierke zarzucał szkole historycz
nej, a ściślej rzecz biorąc jej romanistycznemu kierunkowi, sprzeniewierzenie siępodsta- 
wowym założeniom, co miało polegać na niedocenianiu znaczenia prawa rodzimego, czyli
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Jak piszą K. Opałek i J. W róblewski: „Kierunek romanistyczny szkoły histo
rycznej haseł historyzmu używa w tym celu, by bronić i uzasadnić obowiązujące 
normy prawa rzymskiego w ich przystosowaniu do ustroju prawno -  politycznego 
feudalizmu oraz opartą na nich praktyką prawniczą wobec zakursów proburżu- 
azyjnego ustawodawstwa i postępowych tendencji w naucc prawa”28. Romaniści 
prócz haseł historyzmu, który miał uzasadnić konstrukcje teologiczno -  feudalne, 
mieli nie dać nic poza dogmatyką prawa obowiązującego, która określana jest przez 
autorów jako  dogmatyka o zabarwieniu zdecydowanie reakcyjnym29. A zatem ro
maniści nie zrealizowali haseł historyzmu.

Autorzy pracy tak charakteryzują dwa odłamy szkoły historycznej: „reak
cyjno -  feudalny, kosmopolityczny i oderwany od praktyki, wrogi bezpośredniej 
kodyfikacji obóz romanistów oraz raczej liberalno burżuazyjny, skrajnie nacjonali
styczny, stopniowo coraz bardziej skłonny do kodyfikacji obóz germanistów”30. 
Jak piszą dalej: „Tradycyjne cnoty przodków z teutońskich borów, podlane sosem 
schelingowskiej idealistycznej i romantycznej metafizyki, stanowiły dogodne uza
sadnienie dla tradycyjnego „knuta feudalnego”31. Zdaniem Opałka i Wróblewskie
go: „Historyzm szkoły historycznej jest zasadniczo przeciwstawny materializmowi 
historycznemu”32.

Poglądy Jerzego Wróblewskiego i Kazimierza Opałka dotyczące ideowego 
tła powstania szkoły spotkały sią z polem iką Konstantego Grzybowskiego, Kata
rzyny Sójki -  Zielińskiej i Stanisława Salmonowicza.

Zdaniem pierwszego z autorów można wyróżnić trzy kierunki ideologii poli
tycznej i prawnej ówczesnych Niemiec: kierunek „historyczny”, „reformy” i w ła
sny kierunek gruntownej rewizji istniejącego stanu rzeczy33. Drugi z kierunków 
ma reprezentować szkoła historyczna, którą Grzybowski uważa za: praw ny wy
raz i praw ną ideologią pruskiej drogi do kapitalizm u34.

Błądne poglądy Opałka i Wróblewskiego mają być z jednej strony spowodo
wane oderwaniem szkoły historycznej od potrzeb praktyki, a z drugiej niewłaści
wym zrozumieniem poglądów szkoły na prawo rzymskie35. Grzybowski wskazuje,

prawa germańskiego. Z jednej bowiem strony przedstawiciele szkoły zwracają uwagę na 
narodowy rozwój prawa, a z drugiej ząjmująsię prawem rzymskim a nie prawem germań
skim. Swoje stanowisko względem kierunku romanistycznego Gierke przedstawił w pra
cy: Die historische Rechtsschule und die Germanisten, Berlin 1903.

28 K. Opałek, J. Wróblewski, Niemiecka szkoła, s. 301 i n.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 316.
31 Tamże, s. 316 in.
32 Tamże, s. 317.
33 K. Grzybowski, O miejscu niemieckiej szkoły historycznej w rozwoju nauki prawa, Cza

sopismo Prawno-Historyczne 1956, t. VIII, z. 2, s. 339 i n.
34 Tamże, s. 340.
35 Tamże, s. 340.
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iż Savigny był również praktykiem prawa, będąc sędzią pruskiego „Najwyższego 
Trybunału dla krajów francuskiego i powszechnego prawa”, a później ministrem 
dla spraw rewizji ustawodawstwa36. Ponadto prawo rzymskie miało służyć nie 
tyle konserwowaniu feudalnych stosunków lecz potrzebom burżuazji, która nie 
walczyła z feudalizmem lecz szła z nim na kompromis37.

Z polem iką wobec poglądów Opałka i Wróblewskiego wystąpiła również 
Katarzyna Sójka-Zielińska38. Zdaniem autorki błędna jest ocena, iż kierunek ro- 
manistyczny szkoły historycznej chciał przystosować normy prawa rzymskiego dla 
obowiązujących stosunków feudalnych i miał zdecydowanie charakter reakcyjny, 
natomiast germaniści zwrócili się ku badaniu prawa rodzimego i byli mniej konser
watywni od romanistów, zbliżając się niekiedy do pewnego liberalizmu burżuazyj- 
nego39. Tymczasem jak  zauważa Sójka-Zielińska ocena obydwu kierunków po
winna wypaść odwrotnie40.

Zdaniem autorki to kierunek romanistyczny był „bardziej antyfcudalny, bar
dziej zbliżony do ideologii burżuazyjnej i do nowoczesnego „ducha” prawa”41. Po 
początkowych poprawnych stosunkach obu kierunków pojawia się niechęć ger
manistów do kierunku romanistycznego, który miał przesadnie akcentować zna
czenie prawa rzymskiego42. Ta postawa w latach 40-tych przybrała formę manife
stacji narodowo -  patriotycznej43.

Następnie doszło jednak do współpracy obu kierunków czego wyrazem było 
ponowne wydawanie wspólnego czasopisma: „Zeitschrift fur Rechtsgeschichte” z 
wyodrębnionymi później dwoma działami prawa rzymskiego i germańskiego44. 
Należy podkreślić, iż czasopismo to jest wydawane po dzień dzisiejszy.

Sójka-Zielińska zgadza się z główną tezą pracy Grzybowskiego, iż kierunek 
romanistyczny szkoły był ideologią pruskiej drogi do kapitalizmu45. Zdaniem ba
daczki: „ahistoryczny kult prawa rzymskiego był w rzeczywistości specyficzną 
formą tworzenia burżuazyjnego systemu prawnego, dostosowanego do nowych 
potrzeb ekonomicznych”46.

36 Tamże, s. 341.
37 Tamże, s. 342.
38 K. Sójka-Zielińska, W sprawie oceny romanistycznego i germanistycznego kierunku 

szkoły historycznej w niemieckiej nauce prawa lpot. XIX w., Czasopismo Prawno-Histo- 
ryczne 1959, t. XI, z. 2, s. 129 i nn.

39 Tamże, s. 130.
40 Tamże.
41 Tamże, s. 131.
42 Tamże, s. 132 i n.
43 Tamże.
44 Tamże, s. 134.
45 Tamże, s. 135.
46 Tamże.
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Dalej udowadnia Sójka-Zielińska, iż niechęć do kodyfikacji wcale nie musi 
świadczyć o feudaliźmie szkoły47. Zresztą jak  się powszechnie przyjmuje Savigny 
nie negował „w ogóle” potrzeby kodyfikacji lecz uważał jedynie, że nie ma sprzy
jających warunków do jej przeprowadzenia48.

Twierdzenie, iż romaniści zaliczali się do obozu reform na gruncie sojuszu 
burżuazyjno -  szlacheckiego ma potwierdzać ich stanowisko w szczegółowych 
zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego49. I tak np. Savigny miał przyznawać 
moc wsteczną i możność naruszania praw nabytych w szczególnych warunkach50. 
Wprawdzie Savigny był przeciwnikiem rewolucji, ale niewłaściwe jest umieszcze
nie go w obozie reakcji feudalnej51.

Zdaniem Sójki -  Zielińskiej wskrzeszenie idei prawa rzymskiego wypływało 
nie z pobudek „antynarodowych” lecz antyfeudalnych52. Następnie autorka udo
wadnia, iż to germaniści stali na straży feudalizmu53. Zdaniem badaczki: „Łatwo 
można wykazać, skąd wzięły się poglądy o postępowości germanistów i wstecz- 
nictwie kierunku romanizującego. Głosili to przede wszystkim epigoni doktryny 
germanistycznej”54.

Stanisław Salmonowicz również zwraca uwagę na konieczność przy ocenie 
niemieckiej szkoły historyczno-prawnej „zajęcia stanowiska metodologicznie ostroż
nego, uwzględniającego m.in. ewolucję twórczości samego Savigny’ego, jak  i ewo
lucję postaw i tendencji w łonie szkoły historycznej”55.

47 Tamże, s. 136.
48 Tamże.
49 Tamże, s. 137 i n.
50 Tamże, s. 137 i n.
51 Tamże, s. 138.
52 Tamże, s. 138 i n.
53 Tamże, s. 139 i nn.
54 Tamże, s. 142.
55 Zob. S. Salmonowicz, Rec. Fryderyk Karol von Savigny, O powołaniu naszych czasów 

do ustawodawstwa i nauki prawa, Warszawa 1964, Czasopismo Prawno-Historyczne 
1965, t. XVII, z. 1, s. 282. Autor recenzji zauważa ponadto, iżK. Opałek w swojej przedmo
wie do dzieła Savigny’ego odszedł od radykalnego poglądu dotyczącego podłoża ide
owego szkoły, który poprzednio wyrażał wraz z J. Wróblewskim (Tamże). Należy jednak 
zauważyć, że w wydanym w latach 80. opracowaniu K. Opałek (Szkoły w teorii prawa, 
[w:] Szkoły w nauce, pod red. J. Goćkowskiego i A. Siemianowskiego, Wrocław -  War
szawa -Kraków -Gdańsk -Łodź 1981, s. 125) powraca do swoich wcześniejszych ocen 
dotyczących szkoły. Jego zdaniem „politycznie niemiecką szkołę historyczną cechował 
konserwatyzm (apoteoza feudalnego prawa zwyczajowego). Jej „prawe skrzydło” było 
już wyraźnie reakcyjne, a „lewe skrzydło” zaczęło się formować znacznie później, w okre
sie rozkładu szkoły” (Tamże, s. 215).
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IV

Wydaje się, że skrajne oceny całej szkołyjako „reakcyjnej” wynikały przede 
wszystkim z przeciwstawienia historyzmowi niemieckiemu marksistowskiego m a
terializmu historycznego56.

W materializmie historycznym (określanym także mianem materializmu dzie
jowego), który stanowił podłoże historiozoficzne socjalizmu Marksa i Engelsa, gło
szono hasło, iż „byt określa świadomość”, a zatem czynniki gospodarcze jak rodzaj 
narzędzi i sposób ich używania kształtują ustrój gospodarczy, który z kolei tworzy 
kulturę intelektualną, m oralną i estetyczną57.

W historyzmie niemieckiej szkoły historyczno-prawnej jedynie marginalnie 
akcentowano wpływ czynników gospodarczych na rozwój społeczny. Pojawia się 
pojęcie „ducha narodu”, które musi zostać odrzucone przez materializm marksi
stowski. Ponadto w przypadku marksizmu występuje determinizm w rozwoju hi
storycznym, który zmierza w ostateczności do panowania na całym świecie komu
nizmu. Inaczej uważali przedstawiciele szkoły historycznej, dla których rozwój na
rodu w tym także i prawa nie miał jakiegoś określonego celu, ku któremu mógłby 
zmierzać.

V

Należy uznać, iż istniejące w polskiej nauce prawa oceny romanistycznego 
kierunku szkołyjako reakcyjnego i feudalnego wynikały głównie z błędnego zrozu
mienia znaczenia prawa rzymskiego w rozwoju szkoły i przyjęcia stereotypu, że 
prawo rzymskie ma charakter reakcyjny i służyło ochronie feudalizmu. Jak trafnie 
zauważyli w  swoich publikacjach Katarzyna Sójka-Zielińska, Konstanty Grzybowski 
i Henryk Olszewski prawo rzymskie było instrumentem chroniącym interesy bur- 
żuazji.

56 Jak piszą K. Opałek i J. Wróblewski (Niemiecka szkoła, s. 317): „Historyzm szkoły histo
rycznej jest zasadniczo przeciwstawny materializmowi historycznemu”. Ich zdaniem: „Do
piero około połowy XIX wieku dokonano wielkiego odkrycia praw rozwojowych społe
czeństwa w postaci materializmu historycznego stanowi przewrót w naukach społecz
nych” (Tamże, s. 238). Sami autorzy przyznają, iż dokonują krytyki szkoły, która miała 
zaciążyć nad burżuazyjną nauką prawa, z marksistowskich pozycji metodologicznych 
(Tamże, s. 238 i n). Przez materializm historyczny rozumiano teorię procesu społecznego, 
opartą na następujących zasadach: podstawę życia społecznego stanowią trzy czynniki: 
przyrodniczy, ekonomiczny oraz kultury, zjawiska społeczne winny być ujmowane w spo
sób historyczny, człowiek winien być rozpatrywany na tle danego kontekstu społeczne
go, walka klas jest motorem zmian społecznych, periodyzacja rozwoju społecznego. Por. 
J. Kowalski, Wstęp doprawoznawstwa, Warszawa 1979, s. 15 i nn.

57 Por. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, 
W rocław-W arszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 393.

67



Niem cy w I poł. XIX wieku przeżywają ożywienie gospodarcze, którego 
skutkiem jest zaliczenie tego państwa pod koniec XIX stulecia do potęg gospodar
czych świata58. Pojawia się pytanie jaki system prawny ma zabezpieczać ten roz
wój gospodarczy. Możliwości były trzy. Po pierwsze można było recypować Ko
deks Napoleona, czy też Kodeks Cywilny Austriacki59. Z przyczyn politycznych ta 
możliwość została odrzucona. Po drugie pojawiły się postulaty uchwalenia własnej 
kodyfikacji60. I wreszcie po trzecie rolę takiego systemu mogło spełniać tzw. pra
wo powszechne, czyli prawo rzymskie obowiązujące w Niemczech w wyniku re
cepcji61. Jak wiadomo zwyciężyła ta trzecia możliwość i Niemcy aż do roku 1896 
byli pozbawieni kodyfikacji prawa cywilnego.

Nie jest przypadkiem, iż Savigny zajął się początkow ąhistoriąpraw a rzym
skiego, późniejsze zwrócenie uwagi na jego dogmatykę spowodowane było potrze
bą zaspokojenia aspiracji burżuazji, która dzięki rozwijającemu się przemysłowi 
zyskiwała na znaczeniu w ówczesnych Niemczech62. Należy przy tym podkreślić, 
iż Savigny zwracał uwagę na ogrom ną rolę mieszczaństwa przy budowaniu pań
stwa i prawa63.

58 Por. m.in. J. Feldman, Przeobrażenia społeczno-gospodarcze i kulturalne, [w:] Wielka 
historja powszechna, cz. II 1848-1914, Warszawa 1936, s. 396 i nn. R. Cameron (Historia 
gospodarcza świata, Warszawa 1999, s. 258 i n.) wyróżnia w historii gospodarczej Nie
miec w XIX wieku trzy okresy. Pierwszy z nich trwający do utworzenia Związku Celnego 
(Zollverein) w 1833 r. służył Niemcom do zapoznania się z osiągnięciami gospodarczymi 
innych państw europejskich; w okresie drugim trwającym do 1870 r. stworzone zostały 
podstawy nowoczesnego przemysłu, transportu i systemu finansowego; w trzecim Niemcy 
uzyskały supremację w gospodarce europejskiej. W polskiej literaturze znaczenie czynni
ków ekonomicznych dla powstania szkoły akcentowali Opałek i Wróblewski (Niemiecka 
szkoła, s. 237 i nn.).

59 Zwolennikiem recypowania Kodeksu Cywilnego Austriackiego (AJBGB) był K. Schmid 
(Zob. F. C. von Savigny, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki 
prawa, Warszawa 1964, s. 51 i nn.)

60 Za opracowaniem dla całych Niemiec, nowego kodeksu cywilnego opowiedział się głów
nie A. Thibaut, który swoje stanowisko zawarł w pracy: Über die Notwendigkeit eines 
allgemeinen Bürgerlichen Rechts fü r  Deutschland, Heidelberg 1814.

61 Za taką koncepcją opowiadał się m.in. A. W. Rehberg (zob. F. C. von Savigny, O powoła
niu, s. 51 i nn.).

62 Należy całkowicie zgodzić się z twierdzeniem H. Rota (Prawo stanowione, [w:] Główne 
kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995, s. 67), iż: „Wśród czynników 
determinujących potrzeby wielkich kodyfikacji jest przede wszystkim element podstawo
wy: rewolucja ekonomiczna. Rewolucja w systemie społeczno-gospodarczym przyniosła, 
gdy chodzi o wiek XIX, nowe stosunki społeczne, zrodziła też nowe potrzeby unormowań 
prawnych w interesie burżuazji usatysfakcjonowanej zdobyciem władzy”.

63 Jak pisze (Stimmen fü r  und wider neue Gesetzbücher, Zeitschrift fü r  geschichtliche 
Rechtswissenschaft 1816, t. II, s. 23): „Aber wie ohne eigentliche, wahre Bürger ein 
gefunder kräftiger Staat bestehen könne, ist nicht wohl abzusehen, und wer dieses einräumt,
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W reszcie prawo rzymskie z pewnością nie służyło feudalizmowi64. Gdyby 
bowiem tak było znikłoby razem z nim. Tak się jednak nie stało. Należy przy tym 
zaznaczyć, że w państwach, w których feudalizm był stosunkowo silny, jak  np. w 
Polsce i w Rosji, prawo rzymskie nie odgrywało dużej roli.

Niewłaściwy jest także pogląd, że m iarą reakcyjności szkoły jest jej stosu
nek do problemu kodyfikacji. Szkoła, a zwłaszcza Savigny, nie była zdecydowa
nym przeciwnikiem prawa ustawowego. Wskazywała jedynie, że na początku XIX 
wieku nie było w Niemczech sprzyjających warunków do prac kodyfikacyjnych.

Przede wszystkim jednak wspólny kodeks był i tak niemożliwy z powodu 
rozbicia politycznego Niemiec. Doświadczenie, chociażby polskie, pokazuje że 
najpierw musi zaistnieć jedność polityczna, a dopiero później można myśleć o ko
dyfikacji dla całego kraju. Warto zaznaczyć, że Niemiecki Kodeks Cywilny (BGB) 
wszedł w życie prawie 30 lat po zjednoczeniu Niemiec. W Polsce po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku pierwsze kodyfikacje pojawiają się dopiero w latach 
trzydziestych (kodeks kamy 1932, kodeks zobowiązań 1933, kodeks handlowy 1934). 
Szereg działów prawa cywilnego jak  np. prawo rodzinne, spadkowe, czy też rze
czowe nie zdołano w ogóle skodyfikować przed wybuchem II wojny światowej. 
Podobnie dzieje się w czasach współczesnych; od 1986 roku kiedy to została po
wołana Komisja do Spraw Reformy Prawa Cywilnego, której następczynią od 
1996 roku jest Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, trwają prace nad zm ia
ną kodeksu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego65. A zatem prace ko
dyfikacyjne wym agają określonego czasu. Nie da się dobrego kodeksu cywilnego 
stworzyć w ciągu kilku, czy też kilkunastu lat.

Również nie przekonuje teza, że m iarą reakcyjności szkoły jest jej negatyw
ny stosunek do Kodeksu Napoleona. Niechęć do kodyfikacji francuskiej, której 
wprowadzenie do części terytorium Niemiec porównał Savigny do wtargnięcia

wird auch die Ausstellung sichtbarer Gränzen zwischen Bürgern und Fremden nicht 
absolut verwalten können”. Ubolewa także, iż pojęcie mieszczanina (Bürger) zostało 
zastąpione przez pojęcie poddanego (Untertans), które jest bardziej wygodne (bequ
emer) i milsze (engenemer).

64 Należy przy tym zaznaczyć, iż gospodarka w państwie rzymskim nie miała charakteru 
feudalnego. W szczególności zdaniem E. Wipszyckiej (O starożytności polemicznie, 
Warszawa 1994, s. 219 i n.) „Nie powinniśmy traktować kolonatu jako zapowiedzi nowego 
systemu feudalnego”. Zdaniem autorki jeżeli z zespołu cech charakteiystycznych dla 
feudalizmu wyróżnimy jedynie istnienie zależnego chłopstwa, to doprowadzimy „perio- 
dyzację do absurdu”, będąc zmuszonym do uznania całej starożytności za epokę feudal
ną (Tamże, s. 20).

65 Zob. szerzej P. Pogonowski, Działalność Komisji Kodyfikacyjnej prawa cywilnego, [w:] 
Polski system prawny (zagrożenia -  tradycja -  kierunki rozwoju), pod red. T. Szymań
skiego, Lublin 2001, s. 43 i nn.
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raka66, w ynikała głównie nie z przyczyn merytorycznych ale politycznych. Pozy
tywny stosunek Polaków do kodyfikacji miał charakter wyjątkowy i wynikał z trak
towania wojsk napoleońskich jako armii wyzwoleńczej. Należy pamiętać, że w okre
sie zaborów Kodeks Napoleona stał się symbolem walki z rusyfikacją67. W  innych 
państwach europejskich, w których kodyfikacja została wprowadzona siłą, spotka
ła się ona ze sporą niechęcią i dopiero później dostrzeżone zostały jej walory mery
toryczne.

Nie można się ponadto do końca zgodzić z zarzutem, że szkoła podporząd
kowała jednostkę narodowi. Prawo rzymskie, jak  zarzucał to zresztą Gierke, fa
woryzowało jednostki i miało charakter indywidualistyczny68. Nie jest przecież przy
padkiem, że w prawie rzymskim nie doszło do ukształtowania się teorii osób praw
nych69. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele szkoły, a zwłaszcza jej kierunku ro- 
manistycznego zajmowali się prawem prywatnym, czyli prawem, które zgodnie 
z definicją rzymskiego prawnika Ulpiana dotyczy jednostek70. Prawo publiczne,

66 F.C. Savigny, O powołaniu, s. 49 i n. Twierdzenie Sz. Rundszteina (Kodeks Napoleona w 
Niemczech, Gazeta Sądowa Warszawska 1908, Nr 22, s. 356) o „entuzjastycznym” przyję
ciu Kodeksu Napoleona w Niemczech jest mocno przesadzone.

67 Por. m.in. J. Kodrębski, Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku, Łódź 1990, s. 167 i n; tegoż, 
Obecność prawa rzymskiego w Polsce XIX wieku, [w:] Łódzkie Towarzystwo Naukowe
-  Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych 1987, R -  XLI, s. 4; W. Sobociński, 
Prawo francuskie w Niemczech a w Polsce, Annales UMCS 1982, Sectio G, t. XXXVII, s. 
181 i nn.; K. Dunin, Jubileusz Kodeksu Napoleona, Gazeta Sądowa Warszawska 1908, Nr 
22, s. 327 i nn.; J. Szonert, Kodeks Napoleona (sto pięćdziesiąta rocznica), Palestra 
1958, Nr 3-4, s. 89inn.

68 Nie jest przypadkiem, że faszyzm niemiecki, głoszący kult narodu był wrogo ustosunko
wany do prawa rzymskiego. Jak zwraca uwagę W. Wołodkiewicz (Reżimy autorytarne a 
prawo rzymskie, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLV-  1993, z. 1-2, s. 439) negatyw
ny stosunek faszyzmu do prawa rzymskiego, wyrażony chociażby w § 19 programu NSDAP 
z 1920r. wynikał m.in. z resentymentów: „do dziewiętnastowiecznych sporów pomiędzy 
„romanistami” i „germanistami” w ramach niemieckiej szkoły historyczno-prawnej”. Pro
gram NSDAP traktował prawo rzymskie jako instrument „uniwersalistycznego materiali
zmu” oraz wyrażał postulat zastąpienia prawa rzymskiego przez „powszechne prawo nie- 
mieckie”.(Tamże, s. 438).

69 Por. m.in. W. Rozwadowski, Prawo rzymskie -  zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, 
Warszawa 1991, s. 94.

70 Przez prawo prywatne (iusprivatum) rozumiem za wzorem prawa rzymskiego ius quod ad 
singułorum utilitatem pertinet, D. 1,1,1,2. Prawo prywatne jest zatem pojęciem szerszym 
od pojęcia prawa cywilnego materialnego. Można zatem zaliczyć do prawa prywatnego 
zarówno prawo cywilne materialne, prawo handlowe jak i prawo międzynarodowe pry
watne. Co do związku prawa handlowego z prawem cywilnym istnieje poważna różnica 
stanowisk. Jedni autorzy, zgodnie z zasadą jednolitości prawa cywilnego, uważają prawo 
handlowe za dział prawa cywilnego (Por. m. in. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, 
Prawo cywilne — zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 19 i n.) inni traktują prawo
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a więc głównie prawo państwowe i administracyjne pozostawało poza głównym 
nurtem zainteresowań szkoły71.

VI

Wydaje się, że oskarżenia kierunku romanistycznego o reakcyjność wynika
ją  także z dość pośpiesznie stwierdzonych bliskich związków szkoły po pierwsze 
z romantyzmem, a po drugie z reakcyjną teorią państwa funkcjonującą w Związku 
Niemieckim po Kongresie Wiedeńskim. Elementy te zostały niemalże całkowicie 
pominięte w dyskusji dotyczącej kierunku romanistycznego szkoły, która toczyła 
się w polskim prawoznawstwie w latach 50. i 60.

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż romantyzm niemiecki miał zabarwienie 
silnie nacjonalistyczne. Stwierdzenie ścisłych związków romantyzmu z całą szkołą 
sprawia, iż niektórzy autorzy traktują oba kierunki szkoły jako reakcyjne. Podob
nie, należy uznać, iż niektórzy autorzy, którzy traktują szkołę jako feudalną, zbyt 
pochopnie widzą relacje pomiędzy reakcyjnymi teoriami prawno-państwowymi ist
niejącymi w państwach niemieckich po Kongresie Wiedeńskim, a samą szkołą 
w tym i jej kierunkiem romanistycznym.

W literaturze zagranicznej, zwłaszcza niemieckiej, pojawiły się słuszne głosy 
przestrzegające przed przecenianiem znaczenia romantyzmu dla powstania i ukształ
towania się szkoły. Z pewnością do bardziej wyważonych ocen przyczyniło się 
stanowisko Paula Koschakera, który zwrócił uwagę, iż główny twórca szkoły Frie
drich Carl von Savigny pomimo więzów osobistych łączących go z przedstawicie
lami romantyzmu, zachowywał wobec niego dystans tak ze względu na swoje 
cechy charakteru jak  i poglądy społeczno-polityczne72.

handlowe jako oddzielną dyscyplinę prawniczą (Por. K. Kruczalak, Prawo handlowe -  
zarys wykładu, Warszawa 1996, s. 20). Co do zakresu prawa międzynarodowego prywat
nego, zob. m. in. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1995. s. 13 i 
nn.

71 Prawo publiczne zgodnie z definicją Ulpiana dotyczy korzyści państwa (ius quod ad 
statum rei Romanae spectat D. 1,1,1,2). Od prawa rzymskiego wyraźnie zarysowane jest 
odróżnienie prawa prywatnego (iusprivatum) od prawa publicznego (iuspublicum). Por. 
P. Voci, Istituzioni di Diritto Romano, Milano 1954, s. 58 i n. Co do różnic pomiędzy 
prawem prywatnym a publicznym zob. także W. Łączkowski, Ustrojowe podstawy prawa 
publicznego, [w:] Studia z prawa publicznego, t. I, Współczesne problemy prawa pu
blicznego, pod red. S. Fundowicza, Lublin 1999, s. 14 i n. Ciekawe uwagi dotyczące 
wzajemnych relacji pomiędzy oboma systemami prawa przedstawiła również E. Łętowska, 
Prawo cywilne a prawo administracyjne, [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego 
prawa prywatnego -  Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskie- 
mu, Kraków 1994, s. 217 i nn.

72 Jak pisze P. Koschaker (Europa und das römische Recht, München 1958, s. 260): „Savi
gny selbst war eine durchaus unromantische Natur und ist dies trotz seiner Verschwäge-



Podobne do Kosehakera stanowisko zdaje się zajmować Dieter Nörr, autor 
najpoważniejszego opracowania poświęconego poglądom filozoficzno-prawnym 
Savigny’ego73.

Jeżeli można w ogóle mówić o wpływie romantyzmu na szkołę to przede 
wszystkim w odniesieniu do jej kierunku germanistycznego. W  ramach tego kie
runku należy przy tym wyraźnie wyróżnić dwa okresy. W pierwszym z nich trw a
jącym  do lat 40 XIX wieku germaniści zajmowali się głównie historią prawa jak 
i historią kultury niemieckiej. I tak np. zainteresowania czołowego przedstawiciela 
germanistów Jacoba Grimma (1785-1863) koncentrowały się raczej wokół historii 
języka niemieckiego niż prawa74. Uważany za ojca niemieckiej historii prawa Karl 
Friedrich Eichhorn (1781-1854)75 znany jest dzięki monumentalnej pracy, w której 
zawarł historię państwa i prawa niemieckiego aż do współczesnych mu czasów76. 
Dopiero od lat 40 XIX stulecia przedstawiciele kierunku germanistycznego, jak  np. 
Georg Beseler (1809-1888), czy też Otto von Gierke (1841-1921) zaczynają się 
interesować dogm atyką prawa.

Mówiąc o wpływie romantyzmu na kierunek germanistyczny należy wyraź
nie stwierdzić, iż był on bardziej widoczny w odniesieniu do germanistów prowa
dzących swoją działalności w I poł. XIX wieku. To właśnie tacy badacze jak  Eich
horn, czy też Grimm poprzez swoją twórczość realizują podstawowy postulat ro
mantyzmu, którym było nawoływanie do „powrotu do przeszłości”. Trudno jest 
uznać, iż romaniści zajmujący się „obcym” przecież prawem rzymskim realizowali 
podstawowe założenia romantyzmu77. Badania nad prawem rzymskim z pew no
ścią nie wypływały z pobudek nacjonalistycznych. Prawo rzymskie nie było prze
cież narodowym prawem niemieckim. O ile nikt nie kwestionuje wpływu romanty
zmu na kierunek germanistyczny szkoły, o tyle jego wpływ na kierunek romani- 
styczny należy uznać za niewielki.

rung und den Beziehungen zu romantisch-literarischen Kreisen, in die er dadurch kam, 
auch geblieben. Aus reicher Familie stammend, streng reformiert erzogen, an vornehme 
Lebensführung gewöhnt, ist seine geistige Einstellung eine durchaus klassizistische, 
sein Temperament allem Überschwang, jeder Übertreibung, allem Revolutionärem Ge
waltsamen abhold. Für Philosophie hat er keine Neigung”.

73 D. Nörr, Savignysphilosophische Lehrjahre, Frankfurt am Main 1994, s. 138 i nn.
74Zob. m.in. jego podstawowe prace: Deutsche Grammatik, t. 1-3, Göttingen 1822—1831; 

Deutsche Mythologie, wyd. 3, t. 1-2, Göttingen 1854; Geschichte der deutschen Spra
che, wyd. 4, t. 1-2, Leipsig 1880.

75 K. Michaelis, Carl Friedrich Eichhorn (1781-1854). Ein Rechtshistoriker zwischen 
Revolution und Restauration, [w:] Rechtswissenschaft in Göttingen, Göttingen 1987, s. 
168.

76K.F. Eichhorn, Deutscher Staats und Rechtsgeschichte, cz. 1-4, Göttingen 1834—1836.
77 Jak pisał czołowy przedstawiciel kierunku germanistycznego Gierke (Die historische 

Rechtsschule und die Germanisten, Berlin 1903, s. 10): „Die wirkliche Sünde derhistori-
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Ponadto na ocenę kierunku romanistycznego szkoły może wpłynąć także 
stwierdzenie zbyt pochopnie związków pomiędzy reakcyjnymi teoriami prawno- 
państwowymi istniejącymi w Niemczech po Kongresie W iedeńskim a kierunkiem 
romanistycznym szkoły78. Należy zauważyć, że twórca szkoły Savigny w okresie 
reakcji po Kongresie Wiedeńskim zajmował się głównie działalnością naukową na 
Uniwersytecie Berlińskim. Dopiero w latach 40. XIX stulecia rozpoczął działal
ność publiczną. Z całą pewnością uprawnione wydaje się być twierdzenie, że przed
stawiciele kierunku romanistycznego szkoły z reguły trzymali się z daleka od poli
tyki. Inaczej było z germanistami, którzy zaczęli łączyć postulaty jedności państwa 
z żądaniem uchwalenia ogólnoniemieckiej kodyfikacji. Jest zresztą rzeczą charak
terystyczną, że niemalże wszyscy czołowi przedstawiciele kierunku germanistycz
nego szkoły uczestniczyli aktywnie w życiu politycznym Niemiec.

Warto także zauważyć, że romaniści opowiadając się za obowiązywaniem 
recypowanego prawa rzymskiego opierali się na argumentach merytorycznych, 
a nie politycznych. Stan taki odróżnia ich chociażby od germanistów, którzy kryty
kowali głównie prawo rzymskie z powodu jego „obcości” dla narodu niemieckiego. 
Dopiero w II poł. XIX wieku, głównie w kręgach szkoły teleologicznej Iheringa, 
pojawiają się zarzuty o niedostosowaniu prawa rzymskiego do sytuacji społeczno- 
gospodarczej istniejącej w ówczesnych Niemczech.

sehen Schule beginnt vielmehr da, wo sie ihrem eigenen Prinzip untreu wurde. Solche 
Untreue gegen sich selbst aber beging sie in ihrem Verhalten zu unserem nationalen 
Recht. Hiermit leitete sie eine unheilvolle Wendung im deutschen Rechtsleben ein, die am 
deutlichsten in dem Zwiespalt zu Tagetrat, der zwischen Romanisten und Germanisten 
ausbrach” („Rzeczywisty grzech szkoły historycznej rozpoczął się wtedy gdy sprzenie
wierzyła się ona swoim podstawowym zasadom. A tą niewiarą w samą siebie wykazała w 
swoim zachowaniu wobec naszego prawa narodowego. Stąd też doprowadziła ona do 
nieszczęśliwego zwrotu w niemieckim życiu prawnym, który w sposób najbardziej wi
doczny wybuchnął w trwającym po dziś dzień rozdwojeniu między romanistami a germa
nistami”).

78 W państwach związkowych powstałych po Kongresie Wiedeńskim szczególną popular
nością cieszyły się konserwatywne teorie prawno-państwowe. 1 tak np. filozof i ekonomi
sta Adam Müller (1779-1829) akcentował konieczność powstania nowej wspólnoty eu
ropejskiej opartej o podstawy historyczne i religijne (Por. M. Wawrykowa, Dzieje Nie
miec 1789-1871, Warszawa 1980, s. 181 i n.). Podobne stanowisko zajmował m.in. Lu
dwik Haller (1768-1854), który uważany jest za czołowego ideologa konserwatyzmu (Tamże, 
s. 182 i nn.). Niektórzy autorzy piszą wręcz o „stronnictwie praw historycznych” reprezen
towanym przez takich wybitnych historyków jak Niebuhr oraz Dohlman (Por. K. Seigno- 
bos, Dzieje polityczne Europy Współczesnej, 1.1—II, Warszawa 1900, s. 380).



VII

Odnosząc się do dyskusji jaka toczyła w polskiej nauce prawa w latach 50 
i 60 należy wyróżnić ocenę całej szkoły jak  i jej dwóch kierunków: germanistycz- 
nego jak  i romanistycznego.

Wydaje się, iż ocena szkoły jako reakcyjnej wynikała w głównej mierze 
z przeciwstawienia historyzmowi niemieckiej szkoły historyczno-prawnej materia
lizmu marksistowskiego. Historyzm niemiecki, operujący pojęciem „ducha naro
du” m usiał niejako z definicji pozostawać w sprzeczności do marksizmu, który 
podkreślał znaczenie czynników materialnych w rozwoju kultury w tym także kul
tury jurydycznej. Ponadto rozwój prawa w ujęciu szkoły nie był zdeterminowany 
przez żadne czynniki zewnętrzne, w przeciwieństwie do zwolenników marksizmu, 
którzy uważali walkę klas za siłę napędową rozwoju społecznego.

Niekorzystna ocena kierunku romanistycznego szkoły wynikała z kolei z 
niezrozumienia charakteru prawa rzymskiego, a przede wszystkim z traktowania 
tego systemu prawa jako gwaranta istnienia stosunków feudalnych. Trafnie wyka
zali w polskim piśmiennictwie K. Sójka-Zielińska, K. Grzybowski i H. Olszewski, 
że prawo rzymskie służyło zabezpieczeniu interesów burżuazji.

Na błędną ocenę kierunku romanistycznego wpłynęło także zbyt pochopne 
stwierdzenie związków z romantyzmem niemieckim. O ile wpływ romantyzmu na 
kierunek germanistyczny szkoły zwłaszcza w I poł. XIX wieku był duży, o tyle 
romaniści, zajmujący się „obcym” prawem rzymskim dalecy byli od realizacji po
stulatów romantyzmu niemieckiego.

Wreszcie należy pamiętać, iż romaniści stronili od polityki, a tym samym 
poza przedmiotem ich zainteresowania pozostały reakcyjne teorie prawno-pań- 
stwowe istniejące w Europie, a zwłaszcza w państwach niemieckich po Kongresie 
Wiedeńskim. To germaniści łączyli kwestie polityczne z postulatami uchwalenie 
dla całych Niemiec kodyfikacji prawa cywilnego.

Z pew nością niniejsze opracowanie, mające charakter przyczynkowy, nie 
wyczerpuje całości problematyki. Należy mieć nadzieje, iż sama szkoła, jak  i jej 
dwa kierunki: romanistyczny i germanistyczny oraz wpływ szkoły na polski system 
prawny w X IX -X X  wieku, spotka się z dużym zainteresowaniem polskich bada
czy. Stan taki byłby zgodny z trendami istniejącymi w nauce europejskiej gdzie 
corocznie ukazuje się wiele monografii i artykułów naukowych dotyczących róż
nych aspektów działalności szkoły jak  i jej wpływu napraw o w poszczególnych 
państwach europejskich.
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