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1. Christoph-Eric Mecke 

2. Dyplom ukończenia studiów podstaw prawa francuskiego („Diplôme d’Études 

Juridiques Générales Françaises”) na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Tours 

(Francja) uzyskany w 1986 r. po odbyciu rocznych studiów zagranicznych. 

Dyplom ukończenia studiów prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Georga 

Augusta w Getyndze uzyskany w 1991 r. (prawniczy egzamin państwowy pierwszego 

stopnia). 

Dyplom ukończenia dwuletnich aplikacji prawniczych i uzyskanie tytułu asesora prawa 

(uprawnia do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora oraz adwokata) przyznanego 

przez Wyższy Sąd Krajowy w Celle w 2007 r. (prawniczy egzamin państwowy drugiego 

stopnia). 

Stopień naukowy doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa 

Uniwersystetu im Georga Augusta w Getyndze dnia 17 lipca 2007 r. na podstawie 

egzaminu prawniczego („Rigorosum”) oraz przedstawionej rozprawy monograficznej 

pt. Begriff und System des Rechts bei Georg Friedrich Puchta [= Pojęcie i system prawa 

w myśli prawnej Georga Friedricha Puchty] z najwyższą możliwą oceną końcową i 

wyróżnieniem „summa cum laude”. 

3. Informacja o zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

1991–1993 – młodszy pracownik naukowy w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu im. Georga Augusta w Getyndze;  

od 1 lutego 2008 r. do 31 marca 2016 r. – pracownik naukowy w Katedrze Prawa 

Cywilnego i Historii Prawa oraz wykładowca na Wydziale Prawa na Uniwersytecie im. 

Leibniza w Hanowerze, tam do nadal nauczyciel akademicki w dziedzinie historii 

prawa; 

od 15 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. – pracownik naukowy w Katedrze Prawa 

Rzymskiego i Pandektystyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Georga Augusta w 

Getyndze; 

od 1 stycznia 2018 r. do nadal – pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Prawa 

„Brunswick European Law School” w Wyższej Szkole Studiów Stosowanych „Ostfalia. 

University of Applied Sciences” w Brunszwiku (Braunschweig). 
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4. Osiągnięcia naukowe w rozumieniu art. 16 ustawy o stopniach i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – monografia 

Begriff des Rechts und Methode der Rechtswissenschaft bei Rudolf von Jhering. 

Pojęcie prawa i metoda nauki prawa w dziele Rudolfa von Jheringa 

Wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht unipress, Göttingen 2018, ss. 747 

(recenzenci: Stephan Meder, Stanley L. Paulson). 

Uczony prawa Rudolf von Jhering (1818–1892) należy do niewielu niemieckich postaci 

nauki prawa zaliczanych rzeczywiście do uczonych o randze światowej. Globalna recepcja i 

transfer dzieła Jheringa mają miejsce do dziś. Świadczą o tym chociażby tylko ukazujące się 

wciąż na całym świecie nowe tłumaczenia dzieła Jheringa „Walka o prawo”, np. w 1977 r. i 

1991 r. w Seoulu, w 2000 r. – w Tbilisi, w 2007 r. – w Bogocie, a w Hiszpanii nowa historyczno-

krytyczna edycja tego dzieła jest obecnie w trakcie przygotowania. W połowie XX wieku 

Jhering uchodził w Stanach Zjednoczonych wśród przedstawicieli dominującego tam wtedy 

prawniczego nurtu legal realism nawet za „ojca chrzestnego” nauk prawniczych (William 

Seagle 1945). Także już za życia miał uczniów swojej nauki, również zagranicą, w tym też w 

Europie Wschodniej i Środkowej, jak np. w Rosji czy na Węgrzech, a nawet w Japonii, skąd 

cesarz wysyłał do uczonego z prowincjonalnej Getyngi delegację swoich urzędników. Właśnie 

w Getyndze Jhering spędził bowiem ostatnie dwadzieścia lat swojego życia i tam również 

znajduje się główna część jego ogromnej spuścizny naukowej w formie około dwudziestu 

tysięcy stron manuskrytpów, które w przedstawionej monografii zostały wykorzystane w takim 

wymiarze, w jakim wymagał tego temat monografii. Ponadto po raz pierwszy w literaturze na 

temat Jheringa uwzględnione zostały jego zapisane ręcznie notatki i komentarze na marginesie 

stron jego osobistych egzamplarzy czterotomowego dzieła pt. „Duch prawa rzymskiego na 

różnych etapach jego rozwoju” (1852-1865). 

a) Cel monografii 

Pierwszym i głównym celem monografii była analiza przekonań Jheringa o prawie pod 

kątem historycznym, merytorycznym i metodologicznym. Drugim celem było znalezienie w 

świetle nieznanych jeszcze dotychczas dokumentów ze spuścizny Jheringa odpowiedzi na 

dyskutowane przez cały XX wiek pytanie, czy w dziele Jheringa dokonał się rzeczywiście – jak 

to sugerował sam Jhering – całkowity przełom, czy też Jhering w drugiej fazie działalności nie 

był przypadkiem niewłaściwym interpretatorem swej własnej twórczości z pierwszej fazy, jak 

to np. w 1981 r. sugerował Maximilian Herberger. Pytanie to związane jest nie tylko z 
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interpretacją samego dzieła Jheringa, lecz sięga o wiele dalej aż do genezy dogmatyki prawa 

obowiązującego, która dzisiaj tworzy właściwe opus proprium nauki prawa. Jhering był 

pierwszym pandektystą, który nie tylko chwalił metodę rzymskich prawników, lecz także 

sformułował kompleksową teorię metody prawnej. Podczas gdy Puchta, nauczyciel Jheringa, 

uniwersalnej części prawa rzymskiego ze szczególnym rygoryzmem poszukiwał jeszcze w – 

jak to określał – „wewnętrznym systemie” tego prawa, czyli w jego treściach normatywnych, 

Jhering – w młodych latach z nie mniejszym rygoryzmen – owej uniwersalej części prawa 

rzymskiego szukał w jego metodzie. Jhering był przekonany, że metoda rzymskich prawników 

– i tylko metoda – jest wiecznym wzorem dla wszystkich krajów świata, podczas gdy z kolei 

treści prawa rzymskiego są zmiennym zjawiskiem historycznym, nawet jeżeli niektóre pojęcia 

prawne, na przykład w dziedzinie prawa rzeczowego, utrzymały się w prawie już przez ponad 

dwa tysiące lat. 

b) Metoda monografii 

Metoda całej monografii polega na podejściu systematycznym, czyli badaniu 

fundamentalnych aspektów dzieła Jheringa, z których wynika sformułowane przezeń pojęcie 

prawa i jego rozumienie nauki prawa zgodnie ze specyficzną metodą tej nauki. Pojęcie prawa 

obejmuje wszystkie formalne i merytoryczne warunki tworzenia i istnienia prawa. Założonymi 

przez Jheringa warunkami tworzenia prawa zajmuje się pierwsza część monografii 

(Geltungsvoraussetzungen, s. 31–260). Natomiast o założeniach merytorycznych Jheringa 

dotyczących wszelkiego prawa od początków cywilizacji prawnej traktuje pierwsza połowa 

drugiej części monografii o zasadach równego traktowania i o urzeczywistnieniu wolności 

człowieka w ewolucji prawnej (s. 261–408). Uniwersalną – według Jheringa – część prawa, 

czyli metodę jego zastosowania jako podstawę nauki prawnej, analizuje druga połowa drugiej 

części rozprawy (s. 411–631). Z kolei w załączniku książki opisano i poddano analizie pod 

względem czasu ich prawdopodobnego powstania manuskrypty Jheringa z jego spuścizny, 

których transkrypcja była istotna ze względu na badania podjęte w monografii. 

Systematyczne podejście do analizowanego materiału badawczego pozwoliło uniknąć 

przedwczesnej odpowiedzi na pytanie, czy dzieło Jheringa – powstałe w przeciągu 

pięćdziesięciu lat i sięgające od nieopublikowanych koncepcji uniwersalnej historii prawa 

tworzonej jeszcze w duchu Hegla z wczesnych lat 40. XIX wieku aż do koncepcji antropologii 

kulturowej z wczesnych lat 90. XIX wieku – było w ciągu jego rozwoju homogeniczne czy też 

wewnętrznie sprzeczne. Z punktu widzenia metodologicznego wybrano zatem właśnie dlatego 

podejście systematyczne, a nie na przykład biograficzne, aby odpowiedzi na wzbudzające 
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kontrowersje w XX wieku pytanie o ciągłość lub istotny zwrot w dziele Jheringa nie 

wyprzedzać przed przeprowadzeniem analizy. 

Przeprowadzone w monografii w sposób systematyczny badanie dotyczy w pierwszej 

kolejności fundamentalnych w dziele Jheringa pojęć co do pochodzenia prawa („ducha narodu 

i czasu”), co do sposobu, w jaki normy społeczne uzyskują obowiązującą moc prawną („źródła 

prawa”), co do minimalnych merytorycznych warunków pojęcia prawa w historycznym 

rozwoju („popędy podstawowe” /„Grundtriebe”) oraz co do metody zwanej przez Jheringa 

„metodą historycznoprzyrodniczą”. W ramach tych systematycznych badań uwzględniono 

ponadto również wszelkie zmiany poglądów, które dokonały się u Jheringa w przeciągu lat. Po 

raz pierwszy w literaturze fachowej w sposób systematyczny przeanalizowano dokonywane 

przez Jheringa zmiany tekstu we wszystkich wydaniach głównych jego dzieł, zwłaszcza w 

późniejszych wydaniach wszystkich tomów monumentalnej pracy „Geist des römischen Rechts 

auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung” („Duch prawa rzymskiego na różnych 

etapach jego rozwoju”, 1852–1865). Dzieło to co prawda po opublikowaniu czwartego tomu w 

1865 r. nie zostało ukończone przez Jheringa, ale w jego spuściźnie znalazły się nie tylko 

zapisane plany kontynuacji dzieła i mnóstwo notatek oraz szkiców tekstów, lecz również 

szczegółowo wypracowane teksty przygotowanego do druku, nieopublikowanego już jednak 

piątego tomu tego dzieła. Całkowitym zaskoczeniem w trakcie prac transkrypcyjnych było 

odkrycie dowodu na to, że Jhering aż do 1890 r., czyli prawie do końca życia, pracował jeszcze 

nad ukończeniem „Geist des römischen Rechts…”, z czego – według dotyczasowych 

przypuszczeń prezentowanych w literaturze – miał rzekomo zrezygnować już w latach 60. XIX 

w. Rzuca to zupełnie nowe światło na pozostałe teksty Jheringa. 

Odkryta treść wymienionych manuskryptów pozwala nie tylko na nowe spojrzenie na 

warsztat Jheringa, lecz również na ustalenie tego, co w jego poglądach na temat pojęcia prawa 

i funkcji „metody historycznoprzyrodniczej” rzeczywiście się zmieniło, a co zostało 

potwierdzone przez twórczość uczonego w późniejszej fazie działalności. Ta metoda oparta 

zarówno na opublikowanych, jak i na nieopublikowanych tekstach uniezależnia ocenę naukową 

od twierdzeń o dziele Jheringa – nawet od tych, które pochodzą od niego samego. Tylko w taki 

sposób możliwe stało się udowodnienie, iż Jhering sam mocno przesadnie potępiał własne 

dzieło sprzed 1860 r., nie chcąc zauważyć ciągłości własnej twórczości. 

Jednocześnie podejście systematyczne nie zwalnia z naukowego obowiązku 

uwzględnienia ówczesnego kontekstu historycznego przy analizie pojęć i kategorii myślowych 

Jheringa. Dotyczy to przede wszystkim takich konstruktów intelektualnych, które w sposób 
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oczywisty odbiegają od dzisiejszych. Szczególnym tego przykładem jest określenie przez 

Jheringa specyficznej metody w dogmatyce prawa jako „metody historycznoprzyrodniczej”. 

Określenie to nie było, jak się okazuje, jedynie retoryczne, nie może też stanowić dowodu na 

to, że Jhering nie potrafił rozróżniać między nauką prawa i naukami ścisłymi. W drugiej 

połowie XIX wieku nie był on wśród przedstawicieli nauki prawa i innych kierunków 

humanistycznych, jak również samych nauk przyrodniczych, jedynym uczonym, który 

reprezentował przekonanie, że paradygmat nauk ścisłych dla wszystkich pozostałych nauk jest 

głęboko uzasadniony z powodu istnienia równoległych prawidłowości w świecie materialnym 

i niematerialnym. Przeświadczenie to było wówczas – zanim nastąpił kategoryczny rozłam 

między naukami nomotetycznymi badającymi przyrodę a idiograficznymi badającymi 

przedmioty tworzone historycznie – dość ogólnie rozpowszechnione i należy je jak najbardziej 

uwzględnić, aby prawidłowo zrozumieć i ocenić odmienny język naukowy i sposób wyrażania 

wyobrażeń naukowych tamtego czasu. 

c) Sposób postępowania w trakcie analizy 

W pierwszym rozdziale monografii zajmuję się źródłem prawa w koncepcji 

Jheringa. Moją tezą jest, że już młody Jhering pod koniec lat 40. XIX wieku stworzył koncepcję 

źródła prawa, która tylko na pierwszy rzut oka zbliżona była do koncepcji historycznej szkoły 

prawa w rozumieniu Savigny’ego, natomiast w rzeczywistości już istotnie od niej odbiegała. 

Inaczej niż Savigny, założyciel historycznej szkoły prawa, Jhering odchodzi od idealizowania 

rozwoju prawa i uwzględnia w badaniu początków prawa rzymskiego również takie czynniki, 

jak na przykład przemoc. Pod względem terminologicznym nowe podejście młodego Jheringa 

kryje się jedynie za małą zmianą, mianowicie za zastąpieniem centralnego pojęcia historycznej 

szkoły prawa – „ducha narodu” (Volksgeist) – pojęciem „ducha narodu i czasu”. Pod względem 

merytorycznym zmiana ta jest jednak zasadnicza. Funkcję „ducha narodu” w rozumieniu 

Monteskiusza jako czynnika historycznego rozwoju prawa Jhering redukuje bowiem zaledwie 

do jednego spośród dalszych czynników, szczególnie czynnika czasowego, znajdującego wyraz 

w zbiorowych przekonaniach społecznych danej epoki, które nie muszą być ograniczone do 

jednego narodu i stale ulegają zmianie. Legitymacji obowiązujego (pozytywnego) prawa to 

nowe podejście nie wywodzi już zatem jedynie z jego historycznej genezy, lecz rozróżnia 

między legitymacją tego prawa pod względem filozoficznym (1), jego naukowym 

rozwinięciem pod względem dogmatycznym (2) oraz jego ewolucją pod względem 

historycznym (3). 
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W dalszej części rozprawy zbadane zostają skutki wskazanego nowego podejścia 

Jheringa dla jego spojrzenia na historię prawa i na współczesne mu prawo obowiązujące (część 

1, rozdział 2). Ukazane zostaje również, że Jhering już w latach 50. XIX wieku jako historyk 

prawa rzymskiego operuje dwoma różnymi pojęciami „pozytywności prawa”, rozróżniając z 

jednej strony prawo pozytywne w sensie wszystkich norm, które obowiązują jak prawo 

ustawowe i zwyczajowe, i z drugiej strony „prawo faktyczne” w sensie wszystkich norm – 

niekoniecznie tylko prawnych – które znajdowały zastosowanie i były uznawane w 

rzeczywistości społecznej danego zakresu prawa rzymskiego. Różnica między prawem 

formalnym i faktycznym może być według Jheringa tak daleko idąca, że – używając dosadnego 

języka uczonego – prawo „faktyczne” „gwałci” prawo formalne, innymi słowy formalnie 

obowiązujące przepisy w ogóle nie oddają rzeczywistości prawnej danego czasu. Okazuje się, 

że przez takie rozróżnienie prawa formalnego i „faktycznego” Jhering wypracowuje już w 

latach 50. XIX wieku – wtedy co prawda jeszcze ograniczone do badania prawa starożytnego 

– podstawy intelektualne nowego, socjologicznego podejścia również do aktualnego prawa, 

które znalazło wyraz w późniejszej myśli Jheringa z lat 70. i 80. XIX wieku oraz w jego drugim 

głównym dziele pt. „Cel w prawie” (część 1, rozdział II). 

Istotne konsekwencje nowego spojrzenia na teorię Jheringa o różnych źródłach 

prawa rozpatrzone zostały w osobnym rozdziale (rozdział III). Dotyczy to po pierwsze stosunku 

między prawem zwyczajowym i prawem ustawowym, a po drugie wyznaczenia przez Jheringa 

funkcji nauki prawa. „Produktywność” nauki prawa pozytywnego nabiera u Jheringa całkiem 

innego znaczenia niż w dotychczasowych koncepcjach, ponieważ nie nawiązuje już do 

wnioskowania prawniczego i analogii prawniczej, lecz do techniki dogmatyki prawniczej. 

Ważnym i dyskutowanym szeroko w literaturze zagadnieniem w tym kontekście jest kwestia, 

w jakim stopniu Jhering rzeczywiście zmienił swoje poglądy na temat „produktywności” nauki 

prawa, kiedy to po określonym później metaforycznie „przeżyciu pod Damaszkiem” w związku 

z pewnym konkretnym kazusem zmienił się w swoich poglądach naukowych rzekomo „z 

Szawła na Pawła”. Według tezy wypracowanej w mojej monografii należy stwierdzić, iż nauka 

prawa nadal została gwarantem dla prawdy naukowej, ale jako źródlo prawa nauka w koncepcji 

Jheringa po 1858 r. została zastąpiona przez sądownictwo. 

Po wyjaśnieniu warunków formalnych obowiązywania prawa w drugiej części 

monografii przedstawiono badanie merytorycznych przesłanek istnienia prawa w koncepcji 

Jheringa. W wyniku przeprowadzonej analizy jego spuścizny da się udowodnić, że młody 

Jhering wbrew rozpowszechnionej w literaturze fachowej opinii już w latach 40. XIX wieku w 

ogóle nie był takim wiernym przedstawicielem szkoły Savigny’ego, lecz znajdował się pod 
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wpływem prawa natury a posteriori (wbrew koncepcji Kanta). To zmieniło się co prawda po 

1850 r., ale aż do końca życia pozostał u Jheringa pochodzący w gruncie rzeczy z filozofii 

Oświecenia optymizm odnośnie stałego rozwoju prawno-kulturalnego i cywilizacyjnego. W 

pierwszej połowie drugiej części monografii zajmuję się zagadnieniem, jakie uniwersalne 

kryteria Jhering wiązał z pojęciem prawa, mimo, iż uważał już od lat 50. XIX wieku, że 

wszystkie przepisy i pojęcia prawne każdego prawa, z prawem rzymskim włącznie, są wyrazem 

historycznej zmiany.  

Fundamentalne znaczenie mają u Jheringa – w następującej kolejności – zasada 

równości w formalnym sensie równego traktowania oraz zasada wolności (rozdział I. 3). W 

tym kontekście nastąpiły dwie istotne zmiany w myśleniu prawnym Jheringa. Pierwotny 

rygoryzm związany – szczególnie dla znawcy prawa rzymskiego – z całkiem nietypowym 

odrzuceniem idei aequitas Jhering zmodyfikował po 1858 r. (część 2, rozdział I. 2). W latach 

70. XIX wieku również stosunek między zasadą wolności indywiduum a zasadą solidarności 

społecznej uczony zmienił na korzyść tej ostatniej pod oczywistym wpływem rosnącej 

ówcześnie krytyki nieludzkich skutków nieograniczonego liberalizmu ekonomicznego w 

Niemczech pod koniec XIX wieku (rozdział I. 3). 

Cała druga połowa drugiej części monografii zajmuje się metodą prawniczą w 

ujęciu Jheringa. W pierwszej kolejności omówiony zostaje stosunek między systemem prawa, 

którego treści w przekonaniu uczonego również tracą charakter uniwersalny, a metodą nauki 

prawa, którą Jhering idealizuje jako uniwersalną, a jednocześnie posiadającą taką samą wartość 

pod względem naukowości jak metody innych nauk podstawę specyficznej naukowości 

jurysprudencji. Inaczej niż wszyscy uczeni prawa od czasów humanizmu w XV i XVI wieku 

aż do okresu szkoły historycznej w pierwszej połowie XIX wieku Jhering nie ograniczał się 

jednak do ogólnych pochwał uniwersalnej metody prawniczej w ówczesnej formie 

„wynalezionej” przez rzymskich prawników pod koniec republiki rzymskiej i na początku 

rzymskiego pryncypatu. Zamierzeniem Jheringa jest sformułowanie pierwszej prawdziwej 

teorii praktyki prawniczej. W teorii tej mieszają się całkiem różne co do genezy ideowej 

wpływy, a mianowicie inspiracje płynące z jurysprudencji rzymskiej i grecko-rzymskiej 

filozofii starożytnej, z sięgających aż do filozofii średniowiecznej europejskich koncepcji logiki 

w zakresie kombinatoryki (np. koncepcja Rajmunda Llulla), z nurtu racjonalizmu 

nowożytnego, a wreszcie wpływy ówczesnych nauk ścisłych, np. chemii. Te ostatnie 

wyemancypowały się w przeciągu XIX wieku na tle filozofii i w wyniku zastosowania 

indukcyjnych metod badań oraz w związku z rewolucyjnymi odkryciami awansowały do nauk 

przejściowo wiodących, ustanawiających paradygmat naukowości dla pozostałych nauk.  
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W odróżnieniu od wielu rozpraw z XX wieku na temat metodologii Jheringa 

przedłożona przeze mnie monografia uwzględnia nie tylko czynniki wpływające na myśl 

Jheringa wychodzące poza szkołę historyczną prawa, lecz rozróżnia również w jego 

metodologii to, co podyktowane było okresem, w którym żył uczony, od tego, co niezależnie 

od historycznego uwarunkowania nabrało znaczenia dla dzisiejszej teorii prawa. Fakt, że 

stosowane przez Jheringa analogie o charakterze przyrodniczym nie odgrywały już żadnej roli 

w nauce prawa w XX wieku i że Jhering – jak później sam przyznał – w pierwszej części swej 

działalności naukowej do końca lat 50. XIX wieku mocno przecenił rolę nauki prawa dla 

rozstrzygnięcia kazusów w praktyce orzecznictwa, nie oznacza jednak automatycznie, iż cała 

jego metodologia straciła znaczenie dla późniejszej teorii i dogmatyki prawa. W terminologii 

oraz sposobie myślenia Jheringa, które podyktowane były uwarunkowaniami jego czasów, 

odkryć bowiem można również liczne aspekty wyznaczające późniejszą drogę myśli prawnej 

[patrz niżej pod d) o rezultatach rozprawy]. Dają się one odkryć jednak jedynie wtedy, jeśli w 

amalgamacie prawno-teoretycznej koncepcji Jheringa dokona się rozróżnienia między jego 

teorią o ogólnych strukturach prawa, która nie jest ograniczona do danego porządku prawa 

[rozdział II. 2 a)], a jego dogmatyką obowiązującego wówczas w Niemczech prawa 

pandektystycznego [rozdział II. 2. b) bb)] oraz teorią dotyczącą zastosowania tego prawa w 

konkretnym kazusie [rozdział II. 2. b) cc)]. 

Treść całej rozprawy została podsumowana w formie 55 tez, również w języku 

polskim, w końcowej części rozprawy monograficznej. 

d) Rezultaty rozprawy 

Główne rezultaty przeprowadzonego w rozprawie monograficznej badania wyszczególnić 

można według ich znaczenia z jednej strony dla naszej wiedzy o Jheringu i z drugiej strony dla 

historii nauki prawa jako takiej. 

Jeśli chodzi o dzieło samego Jheringa, monografia zmienia dotychczasową wiedzę szczególnie 

w następujących punktach: 

 W wyniku analizy nieznanych do tej pory tekstów ze spuścizny Jheringa na temat 

filozofii prawa w ogromnym stopniu wzrosła wiedza o myśli naukowej młodego 

profesora w pierwszych dziesięciu latach jego działalności akademickiej (1842-1852). 

W przeciwieństwie do rozpowszechnionej w literaturze opinii Jhering wyemancypował 

się już na początku lat 40. XIX wieku zasadniczo od Savigny’ego, ale wahał się to 

upubliczniać aż do momentu śmierci Savigny’ego w 1861r. 
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 Dzięki analizie przeprowadzonej w monografii udało się obalić rozpowszechnioną 

dotychczas tezę, że Jhering w okresie publikowania czterech kolejnych wydań swego 

czterotomowego głównego dzieła „Duch prawa rzymskiego na różnych etapach jego 

rozwoju“ w latach 1866-1888 nie podzielał już zawartych tam poglądów. Na podstawie 

skrupulatnej analizy wszystkich zmian w tekstach nowych wydań jego dzieła udało się 

wykazać, że po kryzysie naukowym w latach 1858/59 Jhering dopasowywał już na 

przykład szczególnie ważne, drugie wydanie pierwszych trzech tomów z lat 1866-1869 

do zmian reprezentowanych przez niego poglądów nie zarzucając przy tym innych. 

Okazało się zatem, że nawet w obliczu rzeczywistych zmian kontynuacja myśli prawnej 

uczonego jest większa niż rozłam w jego nauce. 

 Na podstawie analizy tekstów powstałych po 1860r. udało się ponadto udowodnić, że 

w drugiej fazie działalności naukowej Jhering co prawda relatywizował znaczenie 

wyników metody zwanej przez niego „historycznoprzyrodniczą” dla rostrzygnięcia 

danych kazusów, ale wbrew przyjętej dotychczas ogólnie opinii nie tylko nie potępiał 

jednak tej metody samej w sobie, lecz w drugim dziele pt. „Cel w prawie” (1877/1883) 

chciał nawet jeszcze rozszerzyć zakres jej zastosowania na normy pozaprawne. 

 Niemalże sensacyjne jest odkrycie dokonane na podstawie odnalezionych przeze mnie 

rękopisów ze spuścizny naukowej Jheringa, że uczony ten prawie aż do śmierci nie 

przestał pracować nad pierwszym, niedokończonym dziełem pt. „Duch prawa 

rzymskiego na różnych etapach jego rozwoju“, mimo iż od 1877r. zaczął wydawać już 

drugie, również niedokończone główne dzieło pt. „Cel w prawie”. Na podstawie tego 

odkrycia można stwierdzić, że drugie dzieło nie miało zastąpić pierwszego, lecz je 

komplementować, co rzuca całkiem nowe światło na związek pomiędzy tymi dwoma 

dziełami. 

 Po raz pierwszy w sposób systematyczny uwzględnione zostały wszystkie znane do dziś 

listy Jheringa do innych uczonych prawa oraz od nich do Jheringa. Szczególnie 

korespondencja z uczonym, Carlem Friedrichem von Gerberem udowadnia, że w sferze 

prywatnej Jhering już w latach 50. XIX wieku w dużej mierze krytykował w ówczesnej 

pandektystyce wszystko to, co publicznie dopiero w 1884r. nazwał polemicznie 

„jurysprudencją pojęciową“ („Begriffsjurisprudenz”), na przykład niespójność z 

realiami współczesnego życia czy też puryzm źródłowy odnośnie corpus iuris civilis. 

Wbrew dotychczasowej prezentacji w podręcznikach osobista samokrytyka Jheringa 

jest w tym aspekcie, jak się okazuje, o wiele mniej uzasadniona niż się to wcześniej 

wydawało. 
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 Proces osobistej zmiany poglądów po 1860r. dotyczył natomiast innego aspektu 

pierwotnej myśli prawnej, który jednak w mniejszym stopniu związany był z wadami 

ówczesnej pandektystyki. Chodzi mianowicie o rygoryzm młodego Jheringa w 

zastosowaniu prawa bez uwzględnienia zasady „aequitas” jako w jego mniemaniu 

rzekomego wyrazu samowoli, co stanowiło całkiem nietypowe podejście do prawa na 

tle pozostałej ówczesnej pandektystyki. Głębszą przyczyną tego nietypowego w 

pandektystyce rygoryzmu młodego Jheringa było jego wtedy jeszcze bardzo zawężone 

rozumienie sprawiedliwości. Dopiero późniejsze rozszerzenie pojęcia sprawiedliwości 

przez Jheringa po kryzysie jego myśli naukowej w 1859r. pozwoliło mu na nowe 

spojrzenie na wyniki metody „historycznoprzyrodniczej”. Po raz pierwszy w literaturze 

fachowej monografia poddaje analizie zmianę w rozumieniu sprawiedliwości przez tego 

uczonego. 

 Monografia ukazuje również po raz pierwszy, że społeczno-realistyczne spojrzenie 

Jheringa na rzeczywistość prawa nie jest dopiero wynalazkiem Jheringa z drugiej fazy 

jego działalności naukowej. Już jako historyk prawa rzymskiego rozróżniał w latach 50. 

XIX wieku formalnie i faktycznie istniejające prawo, z którego rozróżnienia rozwinęło 

się później z jednej strony prawne pojęcie i z drugiej strony socjologiczne pojęcie 

prawa. 

Jeśli chodzi o naukę prawa samą w sobie, monografia uzupełnia dotychczasową wiedzę 

szczególnie w następujących punktach: 

 Teoria Jheringa o metodzie „historycznoprzyrodniczej“ nie jest tylko pierwszym 

przykładem samorefleksji prawno-metodologicznej o randze spójnej teorii, lecz 

również ważnym fundamentem w niemieckojęzycznej teorii prawa dla nurtu 

prawnoanalitycznego w XX wieku. 

 Ważnym aspektem w myśli prawnej Jheringa dla przyszłej jurysprudencji jest uznanie 

antagonizmu interesów indywidualnych i społecznych jako twórczych dla rozwoju 

prawa. Monografia wykazuje, że co prawda to właśnie Jhering wprowadził owo nowe 

podejście do historycznej szkoły prawa, ale poza kierunkiem szkoły historycznej 

patrząc chociażby na takich uczonych jak Lorenz von Stein lub Wilhelm Arnold nie był 

– jak się okazuje – jedynym, który reprezentował takie podejście. 

 Krytycznym rezultatem monografii jest stwierdzenie, że pomimo swego teatralnego 

odwrócenia się od „jurysprudencji pojęciowej“ Jhering w odróżnieniu od Savigny’ego 

do jednej ważnej części dzisiejszej nauki prawa, a mianowicie do hermeneutyki prawnej 

nie wniósł jednak nic istotnego. 
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 Przez relatywizowanie znaczenia nauki prawa dla jurysprudencji w drugiej fazie 

działalności naukowej uczony otworzył drogę w kierunku nowego spojrzenia na 

dogmatykę prawa, które aż do dziś jest aktualne i określane często jako „proces 

dwusuwowy” (Jürgen Basedow). Tę metodę podejścia do prawa przejęli w swojej myśli 

prawniczej w drugiej połowie XX wieku na przykład Josef Esser lub Robert Alexy, 

którzy – podobnie jak niegdyś Jhering –przy zastosowaniu prawa rozróżniają również 

dwa etapy: najpierw systematyczne podejście dogmatyki prawnej, potem 

pozadogmatyczną kontrolę ze względu na prawidłowość wyników dogmatyki prawnej. 

Rozróżnienie Jheringa w drugiej fazie działalności naukowej między „prawdą“ i 

„prawidłowością“ stało się zatem ważnym kierunkowskazem dalszego rozwoju myśli 

prawnej. 

 Monografia pokazuje w końcu, że charaterystyka funkcji dogmatyki prawnej Jheringa 

odpowiada częściowo – nawet już w samych sformułowaniach – dzisiejszym opisom 

funkcjonowania dogmatyki prawnej, jak choćby w aspekcie zarówno odciążającej , jak 

i stabilizującej funkcji dogmatyki, jej funkcji kontrolnej, czy też funkcji heurystycznej 

i dydaktycznej.  

 

5. Charakterystyka pozostałej części dorobku naukowego 

Cały dorobek naukowy obejmuje ponad 30 publikacji, o niemal 3.000 stron 

drukowanych. Należą do niego cztery monografie. Poza tymi rozprawami monograficznymi 

dorobek obejmuje zwłaszcza scharakteryzowane poniżej publikacje. 

a) Prace z historii myśli prawnej XIX wieku 

Po obronie mojej pracy doktorskiej na temat Begriff und System des Rechts bei Georg 

Friedrich Puchta [= Pojęcie i system prawa w dziele Georga Friedricha Puchty], Göttingen 

2009, ss. 975, historia nauk prawa cywilnego w XIX wieku została nadal i pozostaje w 

dalszym ciągu stałym punktem moich zainteresowań i badań naukowych. Moje 

zainteresowanie historią nauk w XIX wieku wiąże się pod względem metodologicznym po 

pierwsze z ogólnoteoretycznym podejściem do prawa, po drugie z samą historią prawa w XIX 

wieku. Ogólnoteoretyczne podejście wynika z faktu, że właśnie nauka prawa cywilnego stała 

się w XIX wieku napędem dla całej nauki prawnej najpierw w Niemczech, a potem również w 

innych krajach europejskich. Jeżeli dzisiaj przynajmniej większość uczonych prawa pretenduje 

do założenia, iż badanie prawa obowiązującego ma charakter naukowy, to należy przy tym 

pamiętać, że takie podejście do fachowego zajmowania się prawem pochodzi w czasach 
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nowożytnych właśnie z okresu początków XIX wieku. Wcześniej jedynie prawo natury, a nie 

– w ówczesnym rozumieniu – przypadkowe prawo stanowione wydawało się godnym 

przedmiotem naukowego badania. Nawet jeszcze Gustav Hugo, prekursor historycznej szkoły 

prawa, uważał, że zajmowanie się prawem stawionym jest tylko „rzemiosłem” lub „kunsztem” 

prawa (prudentia iuris), ale nie nauką sensu stricto. Co prawda po 1800 r. prawo natury nigdy, 

również w Niemczech, nie zaniknęło całkiem, ale straciło swój wielowiekowy monopol na 

naukowość, który utrzymywał się w średniowieczu pod paradygmatem teolologicznym, a 

potem za czasów racjonalizmu XVII i XVIII wieku pod paradygmatem filozofii świeckiej na 

podstawie założeń o ludzkim rozumie. Można więc powiedzieć, że akurat w XIX wieku 

otwierały się w Europie – w jednych krajach wcześniej, w innych później – drzwi do takiego 

zrozumienia i metodologii nauki prawa, którą dzisiaj kojarzymy z tak zwaną nowoczesną nauką 

prawa. To bezpośrednie połączenie między nauką prawa z XIX wieku i nauką prawa w naszych 

czasach pokazałem przykładowo na podstawie dzieł Georga von Puchty i Rudolfa von Jheringa 

w artykule pt. Puchtas und Jherings Beiträge zur heutigen Theorie der Rechtswissenschaft [= 

Wkład Puchty i Jheringa do dzisiejszej teorii prawa], który ukazał się w założonym w 1907 r. 

czasopiśmie „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie“ [= „Biblioteka Filozofii Prawnej i 

Społecznej”], tom 95, 2009, s. 540–562. 

Podejście historyczne zastosowałem z kolei w przypadku tych samych dwóch postaci 

nauki prawa w XIX wieku w artykule Objektivität in Recht und Rechtswissenschaft bei G.F. 

Puchta und R. v. Jhering [= Pojęcie obiektywności naukowej w prawie i w nauce prawa G.F. 

Puchty i R. v. Jheringa], opublikowanym w „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” (tom 

94, 2008, s. 147–168). Historyczne podejście nie szuka – przyjmniej nie na pierwszym planie 

– połączeń ideowych i metodologicznych z późniejszymi lub nawet dzisiejszymi nurtami w 

myśleniu o prawie, lecz skupia się na kontekście historycznym. W wyżej wymienionym 

artykule wykazuję, że obaj wymienieni uczeni prawnicy są z pewnością nie wyłącznym, ale 

jednak najlepszym przykładem na to, że bez uwzględnienia historycznego kontekstu ich 

myślenia – w przypadku Puchty pod paradygmatem ówczesnej filozofii niemieckiego 

idealizmu, a w przypadku Jheringa pod wpływem ówczesnych nauk ścisłych – nie można w 

odpowiedni sposób rozumieć również tych koncepcji, pomysłów i pojęć prawnych, które 

najbardziej odbiegają od dzisiejszego myślenia i wnioskowania we współczesnej nauce prawa.  

Taką odmienność od dzisiejszego myślenia o prawie – która wydawać się może nawet 

ekscentryczna – można zaobserwować u Jheringa zwłaszcza w pierwszym okresie jego 

działalności naukowej do końca lat 50. XIX wieku. O genezie myśli prawnej tego uczonego w 

pierwszym okresie, w więc przed rokiem 1852, wiedzieliśmy do tej pory niewiele, ponieważ 
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Jhering po habilitacji w 1843 r. co prawda dużo pisał, ale tylko mało opublikował, a jeżeli 

publikował artykuły, to często anonimowo. Od lat 20. XX w. trwają zatem badania w 

poszukiwaniu wydanych anonimowo artykułów Jheringa. Tego właśnie problemu dotyczy 

opublikowana przeze mnie monografia Rudolf von Jhering. Anonym publizierte Frühschriften 

und unveröffentlichte Handschriften aus seinem Nachlaß. Mit Textsynopsen, Erläuterungen 

und werkgeschichtlicher Einordnung [= Rudolf von Jhering. Anonimowo opublikowane 

artykuły z początków działalności naukowej Jheringa oraz nieopublikowane manuskrypty z 

jego spuścizny wraz z synopsami tekstów, komentarzami naukowymi i kwalifikacją tekstów ze 

względu na całość twórczości Jheringa], Göttingen 2010, ss. 277. Monografia ta składa się z 

trzech różnych części. Pierwsza część zawiera bardzo obszerną analizę specyficznego języka 

Jheringa, która okazała się możliwa dopiero w wyniku intensywnej pracy nad zbadaniem 

opublikowanych i nieopublikowanych tekstów oraz listów tego wybitnego prawnika.  

W ten sposób powstała synopsa tekstów, która w wyniku szczegółowego – językowego 

i merytorycznego – porównania tekstów jednoznacznie potwierdzonego autorstwa Jheringa z 

dwoma opublikowanymi anonimowo artykułami w sześciu seriach czasopisma „Literarische 

Zeitung” z lat 1843 i 1845/1846 z bardzo dużym prawdopodobieństwem  wskazuje na 

autorstwo Jheringa. Druga część monografii obejmuje transkrypcję nieznanych do tej pory 

jeszcze manuskryptów Jheringa z jego spuścizny wraz z uwagami edytorskimi na temat 

rzymskiego ius gentium oraz dotyczących różnic tworzenia prawa w czasach starożytnych i w 

czasach nowożytnych. W przypadku tych manuskryptów nie jest wątpliwe autorstwo Jheringa, 

lecz okres ich powstania. Zagadnienie to zostaje w mojej monografii zbadane w świetle całości 

dzieła naukowego uczonego oraz jego listów do innych uczonych. W trzeciej części następuje 

interpretacja naukowa tych zebranych tekstów w kontekście pozostałego dzieła Jheringa i 

ówczesnej literatury fachowej. 

Kolejnym zakresem moich badań jest historyczna szkoła prawa. Tematem tym 

zajmowałem się i zajmuję się w dalszym ciągu, ponieważ w XIX wieku tworzyło się to, co 

nazywamy nauką prawa w dzisiejszym ujęciu, a historyczna szkoła prawa odgrywała w tej 

genezie bezpośrednio i pośrednio kluczową rolę, obejmując swymi wpływami nie tylko same 

Niemcy. Tak samo jak już w przypadku moich badań dotyczących Puchty i Jheringa stałym 

punktem mojego zainteresowania naukowego jest wskazanie, że ani historyczna szkoła prawa, 

ani określany pejoratywnie nurt jurysprudencji pojęciowej w XIX wieku nie tworzyły 

jednolitego bloku, jak to często wydaje się w literaturze fachowej z drugiej połowy ubiegłego 

wieku. Szczególnie w dziedzinie hermeneutyki prawnej odnaleźć można bardzo istotne różnice 

między przekonaniami Savigny’ego a np. Puchty, który był przecież bezpośrednim uczniem 
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tego pierwszego, a nawet nazywano go wówczas ironicznie „podporucznikiem króla” 

(„lieutnant de Roi”), czyli właśnie Savigny’ego. Puchta odrzucał całkiem nowe podejście do 

interpretacji ustaw, które Savigny opracował dla jurysprudencji na podstawie hermeneutyki 

odnowionej wówczas w sposób rewolucyjny przez takich teologów, jak Friedrich 

Schleiermacher, czy też innych twórców nowoczesnej filologii. Nie tylko Puchta, lecz cała 

jurysprudencja XIX wieku nie zrozumiała jeszcze znaczenia nowego, krytycznego podejścia 

Savigny’ego do tekstu, który problematyzuje stosunek między każdym, nawet rzekomo 

jednoznacznym, przepisem prawnym z jednej strony a odbiorcą tego przepisu z drugiej, który 

- będąc sędzią, urzędnikiem lub uczonym – ma za zadanie zastosowanie normy prawnej. Tym 

całym zagadnieniem zajmuje się artykuł „Regeln werden nur den Schwachköpfen dienen, um 

sie des eigenen Denkens zu überheben“ – Puchtas und Savignys juristische Hermeneutik im 

Vergleich [= „Tylko niezbyt rozgarnięci potrzebują specjalnych przepisów do zastosowania 

prawa, żeby darować sobie samodzielne myślenie“ – Porównanie hermeneutyki prawnej w 

dziełach Puchty i Savigny`ego, w: Stephan Meder / Gaetano Carlizzi / Christoph-Eric Mecke / 

Christoph Sorge (red.), Juristische Hermeneutik zwischen Vergangenheit und Zukunft  [= 

Hermeneutyka w jurysprudencji między przeszłością i przyszłością], Baden-Baden 2013, s. 37–

58. 

Nie jedyną, ale istotną i do tej pory w literaturze fachowej całkiem pomijaną przyczyną 

tego, że Savigny znalazł drogę do nowego podejścia w interpretacji tekstów prawnych, są z 

wielkim prawdopodobieństwem dość ścisłe kontakty bardzo młodego Savignyego ze 

środowiskiem przedstawicieli romantyzmu niemieckiego w jego najwcześniejszym okresie 

jeszcze przed rokiem 1800. Wykazać można to szczególnie na podstawie licznych listów 

młodego Savigny’ego. Z dwóch powodów fakt ten jest dość zaskakujący. Po pierwsze odkrycie 

to rewiduje rozpowszechnioną w literaturze fachowej opinię, że wkład – późniejszego – 

niemieckiego romantyzmu ogranicza się do nauki o „duchu narodu” („Volksgeist”) jako źródle 

prawa i o najbliższej temu duchowi formie prawa, czyli o prawie zwyczajowym. Po drugie 

okazuje się, że romantyzm literacki miał jeszcze bardziej subtelne, a nawet większe znaczenie 

dla jurysprudencji, niż do tej pory sądzono. Zagadnienie to omówione zostaje w dwóch pracach: 

Savignys Rechtsdenken im Spiegel deutscher und italienischer Romantik [= Myśl prawna 

Savigny’ego na tle romantyzmu niemieckiego i włoskiego], „Quaderni Lupiensi di Storia e 

Diritto” (tom 6, 2016, s. 189–215) oraz Friedrich Carl von Savigny und die Romantik [= 

Friedrich Carl von Savigny i romantyzm], w: Walter Pape (red.), Romantik und Recht. 

Rechtsfälle und Gerechtigkeit [= Romantyzm i prawo. Kazusy prawne i sprawiedliwość], Berlin 

2018, s. 34–59. 
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Całkiem innym okresem i sposobem myślenia prawnego XIX wieku zajmuje się z kolei 

opublikowany przeze mnie w ostatnim roku artykuł w języku angielskim pt. Rudolf von 

Jhering’s „struggle for law“ – the rejection of alternative forms of dispute resolution?, w: 

Transformacje Prawa Prywatnego, zeszyt 4, 2017, s. 37–50. Książka Jheringa „Walka o 

prawo”, którą wydano na podstawie słynnego wiedeńskiego wykładu pożegnalnego z 1872 r. 

jeszcze w tym samym roku dwa razy w języku niemieckim, jak również w języku polskim, 

należy do dnia dziesiejszego w wymiarze globalnym do najczęściej przetłumaczonych, ale 

chyba również do najczęściej błędnie interpretowanych tekstów nowoczesnej literatury 

prawnej. Ówczesny język, który już w tytule nawiązuje do „struggle for life” Charlesa Darwina, 

czyli do najnowszych wtedy teorii ewolucji, prowadziłby w błąd, jeżeli zostałby odebrany jako 

usprawiedliwienie walki zamiast prawa, przy czym prawo było dla Jheringa nie tylko 

narzędziem interesów, lecz także wyrazem ewolucji cywilizacji ludzkiej. Artykuł pisany jest 

nie tylko z perspektywy prawnohistorycznej, lecz nawiązuje też do nabierających również 

dzisiaj wciąż coraz większego znaczenia sądów arbitrażowych, które odgrywają szczególnie 

dużą rolę w sporach transnarodowych między koncernami. W moim artykule wykazuję, że 

teoria Jheringa o zastosowaniu obowiązującego prawa, która wtedy była jedną z pierwszych 

teorii w zakresie prawa procesowego, nie wymaga od każdego wierzyciela bezwzględnego 

przeforsowywania własnego roszczenia drogą sądową, lecz pozwala wierzycielowi w 

zdecydowanej większości przypadków pójść na kompromis z dłużnikiem w ramach 

alternatywnych form procesualnych, jak np. drogą arbitrażu, którego początki sięgają nawet 

prawa rzymskiego.   

Z kolei wymiarem międzynarodowym historycznej szkoły prawa zajmuję się na 

przykładzie ówczesnej polskiej nauki w następujących pracach: Savignys Programmschrift 

„Vom Beruf unsrer Zeit“ im zeitgenössischen Kontext polnischer Rechtswissenschaft (1800-

1830) [= Manifest Savigny’ego „O powołaniu naszych czasów” na tle współczesnej nauki 

prawa w Polsce (1800-1830)], w: Stephan Meder/Christoph-Eric Mecke (red.), Savigny global 

1814-2014. Vom ‚Beruf unsrer Zeit‘ zum transnationalen Recht des 21. Jahrhunderts [= 

Savigny w wymiarze globalnym (1814-2014). Od manifestu ‚O powołaniu naszego czasu‘ do 

prawa transnarodowego w XXI wieku], Göttingen 2016, s. 419–492, oraz w opublikowanym w 

języku polskim artykule pt. Kontrowersje na temat zagadnień zasadniczych w prawie polskim 

w pierwszej serii „Themidy Polskiej“ w świetle tez programowych Historycznej Szkoły Prawa 

w Niemczech, w: „Forum Prawnicze” 2018. Kierując się metodologią badań transferu na 

przykładzie polskiej nauki prawa w Polsce Kongresowej publikacja ta obejmuje zarówno 

recepcję idei programowych historycznej szkoły, jak również ich modyfikację, dopasowanie 
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się do lokalnych warunków lub ich częściowe czy pełne odrzucenie. Świadczą o tym doskonale 

liczne artykuły w pierwszej serii czasopisma „Themis Polska”, która ukazywała się od 1828 r. 

aż do okresu represji rosyjskich po powstaniu listopadowym. Osiem tomów „Themis Polska”, 

obejmujących prawie 3.000 stron, poddałem w tej publikacji systematycznej analizie pod 

względem transferu idei między ówczesną nauką prawa w Niemczech i w Królestwie Polskim. 

Transfer myśli – odbywający się częściowo przez bezpośrednie kontaktakty polskich uczonych 

z ich niemieckimi kolegami, częściowo przez zagraniczne czasopisma, jak francusko-belgijskie 

czasopismo „Thémis” – ukazuje, że manifest Savigny’ego nie był tylko zjawiskiem o znaczeniu 

narodowym ze względu na przyszłą kodyfikację prawa cywilnego w Niemczech, lecz również 

– z dzisiejszej perspektywy nawet przede wszystkim – cezurą na skalę europejską, jeśli chodzi 

o ewolucyjno-historyczne podejście do prawa po minionej epoce racjonalizmu XVIII wieku. 

Następująca praca z zakresu historii nauki prawa w XIX wieku jest pokłosiem 

konferencji, która odbyła się w Sztokholmie w 2013 r., ale tom konferencyjny ukazuje się 

dopiero teraz. Jest ona zatytułowana: „Ich würde gegen den Namen eines Philosophen 

protestiren“ – ein Plädoyer für Jurisprudenz ohne Philosophie? Puchtas Rechtsdenken und die 

Philosophie des Deutschen Idealismus [= „Protestowałbym, gdyby nazwano mnie filozofem” 

– postulacja jurysprudencji bez filozofii? Myśl prawna Puchty i filozofia niemieckiego 

idealizmu], w: Claes Peterson/Marie Sandström (red.), Die idealistische Philosophie und die 

Juristen I [Filozofia idealistyczna i prawnicy I], Stockholm 2018, s. 149–212, a zajmuje się 

zagadnieniem, na ile filozofia niemieckiego idealizmu miała istotny wpływ na historyczną 

szkołę prawa na przykładzie Puchty, jednego z jej bardziej znanych przedstawicieli. To 

dyskutowane kontrowersyjnie już od XIX wieku zagadnienie przeanalizowano, biorąc za 

podstawę kluczowe pojęcia filozofii idealizmu (wolność, rozsądek, ludzka wola i ludzki duch, 

historia, nauka i system). 

b) Historia prawa rodzinnego 

Międzynarodowa historia kodeksów prawa rodzinnego jest drugim punktem 

ciężkości mojej pracy naukowej. Impulsem do badań w tym zakresie był grant federalnej 

Fundacji Badań Naukowych („Deutsche Forschungsgemeinschaft” – „DFG”). Prawo rodzinne 

wydało się być tradycyjnie – i w opinii niektórych uczonych jest jeszcze nadal – zakresem 

prawa, który tak ściśle związany jest z warunkami narodowymi lub nawet lokalnymi, że nie 

nadaje się do porównań ponadnarodowych. Ruch kobiecy na rzecz poprawy pozycji prawnej 

kobiet i dzieci w prawie cywilnym, w tym zwłaszcza rodzinnym, udowodnił jednak już w 

licznych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, że ta od 
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dłuższego czasu dość powszechna opinia jest w całości błędna. Właśnie metodą porównawczą 

kobiety oraz na przykład w Anglii, we Francji i w Niemczech również niektórzy popierający je 

mężczyźni uzasadnili żądania kobiet na rzecz reformy prawa cywilnego, wskazując za każdym 

razem na pojedyncze, bardziej korzystne przepisy – szczególnie w odniesieniu do kobiet 

pozostających w związku małżeńskim oraz dzieci ze związków pozamałżeńskich – w 

poszczególnych krajach europejskich lub w pojedynczych stanach federalnych w Stanach 

Zjednoczonych. Faktem jest, iż kobiety szczególnie w związkach małżeńskich traktowane były 

długi czas w niemal wszystkich prawach cywilnych na równi z dziećmi, a mało tego – w Anglii 

do połowy XIX wieku po zawarciu związku małżeńskiego pod względem prawnym nawet 

„przestawały” istnieć („one person in law”). Ze względu na zakaz dopuszczenia kobiet do 

studiów nauk prawnych aż do początku XX wieku protagonistki ruchu reformatorskiego 

musiały jako „autodydaktycy” własnym sumptem kształcić się w kompleksowej dziedzinie 

prawa cywilnego. Dzięki temu opracowywane były w ramach ruchu kobiecego szczegółowe 

projekty zmian, np. w dziedzinie prawa majątkowego, przeznaczone dla danego narodowego 

ustawodawcy. Te ustawodawcze projekty w Europie Zachodniej wzięto całościowo pod uwagę 

co prawda dopiero w drugiej połowie XX wieku, ale już pod koniec XIX wieku rozpoczęła się 

transnarodowa i transatlantyczna, fachowa współpraca pozarządowych organizacji kobiecych 

pod patronatem zwierzchnim założonej w 1888 r. w Washingtonie międzynarodowej 

organizacji International Council of Women (ICW). To wszystko jest tematem omówionym w 

Introduction, [w:] Stephan Meder/Christoph-Eric Mecke (red.), Family Law in Early Women’s 

Rights Debates. Western Europe and the United States in the 19th and early 20th centuries, 

Köln/Weimar/Berlin 2013, s. 11–20 oraz jeszcze obszerniej w ponad stostronicowym wstępie: 

Einführung: Familienrechtspolitische Reformforderungen der Frauenrechtsbewegungen in 

Westeuropa und den USA im langen 19. Jahrhundert [= Wprowadzenie do temtu: Prawno-

polityczne żądania ruchów kobiecych postulujące reformy prawa rodzinnego w krajach Europy 

Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych w „długim XIX wieku”] do tomu zbiorowego 

Reformforderungen zum Familienrecht international. Band 1: Westeuropa und die USA 1830-

1914 [= Żądania reform prawa rodzinnego w kontekście międzynarodowym. Tom 1: Europa 

Zachodnia i Stany Zjednoczone 1830–1914], Köln/Weimar/Wien 2015, s. 11–105. Należałoby 

przy tym nadmienić, że ta ostatnia praca, ze względu na jej objętość, mogłaby stanowić odrębną 

monografię i w recenzji została tak też nawet zakwalifikowana („livre en soi”) przez Leilę 

Scheuch [w:] Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne (IFHA) 2017, mis en ligne 

le 1 février 2017, s. 2 (URL: http://ifha.revues.org/8664). 
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Całkiem innym aspektem historii prawa rodzinnego w XIX wieku zajmuje się 

publikacja: Otto Gradenwitz‘ Berliner Familienrechtsvorlesung von 1892. Nach einer 

Mitschrift von Salvatore Riccobono im Kontext von Spätpandektistik und Familienrechtspolitik 

am Vorabend des BGB [= Wykład berliński Otto Gradenwitza z roku 1892. Na podstawie 

notatek studenckich Salvatora Riccobonego w kontekście późnego okresu pandektystyki oraz 

politycznej dyskusji na temat prawa rodzinnego w przededniu wprowadzenia 

ogólnoniemieckiego kodeksu prawa cywilnego], w: Riccobono und die Entwicklung der 

Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. 

Jahrhundert. Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli 

e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento [= Riccobono i rozwój krytyki metodą 

interpolacji. Transfer metod wśród europejskich prawników w późnym okresie XIX. wieku], 

Tübingen 2018, s. 157–213. Praca ta powstała na podstawie rękopiśmiennych notatek słynnego 

włoskiego romanisty Salvatore Riccobono (1864–1958) odnalezionych przed jakimś czasem w 

prywatnej własności jego rodziny w Palermo na Sycylii. Młody Riccobono odbywał w 1892 r. 

staż podyplomowy w Niemczech i był słuchaczem wykładów również jeszcze młodego 

niemieckiego romanisty i specjalisty od interpolacji w corpus iuris civilis – Ottona Gradenwitza 

(1860–1935). Kariera akademicka tego bardzo utalentowanego ucznia Theodora Mommsena 

była w Niemczech po jego habilitacji w 1888 r., mimo wsparcia ze strony promotora i innych 

słynnych romanistów, jak np. Ernst Immanuel Bekker, przez długie lata wstrzymywana ze 

względu na pochodzenie żydowskie Gradenwitza. Z tego względu Gradenwitz wykładał 

jeszcze w lecie 1892  r. nadal bez stanowiska na uniwersytecie berlińskim na nietypowy dla 

niego temat pandektystycznego prawa rodzinnego. Pierwszym celem publikacji było przede 

wszystkim odcyfrowanie i uzupełnienie na podstawie prawa rzymskiego bardzo dorywczo i 

podczas wykładu szybko zapisywanych notatek Riccobono w języku niemieckim i włoskim, 

tak aby krok po kroku móc zrekonstruować autentyczny tekst, który pozwoliłby następnie 

ocenić wykład Gradenwitza pod względem merytorycznym. W pracy przeanalizowano w 

dalszej kolejności cały wykład w kontekście ówczesnej dyskusji w pandektyce późnego wieku 

XIX oraz w kontekście dyskusji politycznej kilka lat przed ukończeniem prac nad 

ogólnoniemieckim kodeksem cywilnym w Niemczech, a także pod kątem ówczesnego 

orzecznictwa niemieckiego Sądu Najwyższego („Reichsgericht”). Na podstawie analizy 

wykładu Gradenwitza, który oprócz pracy habilitacyjnej o rzymskim Senatusconsultum 

Velleianum mało opublikował na temat pozycji prawnej kobiety, praca ukazuje stanowisko 

uczonego w trzech istotnych dziedzinach ówczesnej pandektystyki prawa rodzinnego, czyli w 

dziedzinie małżeńskiego prawa majątkowego, szczególnie w kwestii posagu (dos), oraz w 
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dziedzinie władzy rodzicielskiej, względnie ojcowskiej (patria potestas), a także w dziedzinie 

opieki prawnej przez kuratora (cura i tutela). 

Podczas opisanych badań ówczesnej pandektystyki w zakresie prawa rodzinnego 

okazało się, że rzymskie prawo rodzinne odgrywało w prawie cywilnym XIX wieku o wiele 

większą rolę, niż to do tej pory zakładano. W literaturze fachowej rzymskie prawo rodzinne 

przedstawiane było – o tyle jeszcze słusznie – jako wyjątek od reguły nowożytnej recepcji 

prawa rzymskiego w Niemczech. W porównaniu z pozostałymi zakresami prawa cywilnego 

prawo rodzinne stało się rzeczywiście w najmniejszym stopniu prawem subsydiarnym i w 

największym stopniu zastępowane było w praktyce prawnej przez lokalne prawa pochodzenia 

germańskiego. Jednak jak się okazuje, nie odpowiada rzeczywistości rozpowszechniona do tej 

pory konkluzja wywodzona z faktu w miarę rzadkiego zastosowania rzymskiego prawa 

rodzinnego przez sądy niemieckie, że ta część prawa rzymskiego miała mniejsze znaczenie dla 

wykszałcenia prawnego na ówczesnych uczelniach i dla uzasadnień wyroków w niemieckim 

orzecznictwie. Już nawet wstępne porównanie ówczesnych zestawień wykładów na wydziałach 

prawa liczących się niemieckich uczelni, np. w Heidelbergu, Lipsku lub Getyndze, pozwala na 

stwierdzenie, że rzymskie prawo rodzinne – mimo jego niestosowania – dominowało na 

wszystkich wykładach na temat prawa rodzinnego na niemieckich uniwersytetach. Mało tego, 

nawet w orzecznictwie niemieckiego Sądu Najwyższego rzymskie prawo stanowiło stale 

wymieniany wzór dla prawa rodzinnego, mimo że w konkretnie danym kazusie zastosowane 

zostało prawo lokalne. Nawiązywanie zarówno w nauce, jak i w orzecznictwie do prawa 

rzymskiego akurat w tym zakresie jest na tle istniejającej literatury fachowej na tyle 

zaskakujące, iż wymaga systematycznego zbadania niezależnie od wspomnianego wykładu 

Gradenwitza w osobnej monografii, której publikacja planowana jest przeze mnie w następnym 

roku. 

c) Współczesne prawo rodzinne 

Obecne rozwiązania w systemach prawa rodzinnego w europejskim porównaniu należą 

do kolejnego zakresu moich prac badawczych. Jednym z głównych wątków jest przy tym 

aktualnie obowiązujący ustrój małżeńskiego prawa majątkowego. W obliczu coraz krótszego 

okresu trwania wielu małżeństw i kolejnych związków małżeńskich rozwiedzionych partnerów 

sprawa podziału majątku zdobytego podczas jednego małżeństwa staje się coraz bardziej 

aktualna i kontrowersyjna. Jednakże nie tylko wzrastajająca częstotliwość rozwodów, lecz 

także zmiany społeczne i harmonizacja europejska wymagają zasadniczego ponownego 

przemyślenia różnych modeli ustrojów prawa majątkowego. Dochodzi do tego fakt, że coraz 
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więcej małżeństw w europejskich krajach ma jakiś „element” międzynarodowy, badź z powodu 

pochodzenia małżonków z różnych krajów, bądź z powodu migracji obu partnerów zagranicę. 

Tą tematyką zajmuje się artykuł Güterrechtliche Grundsatzfragen. Zur Legitimation und 

Dogmatik güterrechtlicher Teilhabe im Zeichen gesellschaftlichen Wandels und europäischer 

Harmonisierungsbestrebungen [= Zagadnienia zasadnicze małżeńskiego ustroju majątkowego. 

Legitymacja i dogmatyka wzajemnego współudziału majątkowego na tle zmian społecznych i 

europejskiej harmonizacji prawa] w: Archiv für die civilistische Praxis, tom 211, 2011, s. 886-

929. Analiza przeprowadzona w artykule pozwoliła na sformułowanie w końcowej części 

rozprawy (s. 917-928) kilku żądań skierowanych de lege ferenda do niemieckiego 

ustawodawcy. Ustrój majątkowy w Niemczech należałoby bowiem w taki sposób zmienić, aby 

w przyszłości małżonkowie mieli rzeczywisty wybór między ustawowym ustrojem 

majątkowym, który polega na separacji majątku podczas małżeństwa, a ustrojem majątkowym 

ustalonym przez małżonków drogą umowną, który polegałby według wzoru prawa polskiego 

lub francuskiego na zasadzie automatycznego stworzenia wspólnej własności obu małżonków 

odnośnie wszystkich rzeczy nabytych podczas trwania małżeństwa. Warto przy tym zaznaczyć, 

że czasopismo „Archiv für die civilistische Praxis” (AcP) [= Biblioteka praktyki 

cywilistycznej], założone w 1818 r., jest najstarszym wydawanym do dzisiaj czasopismem 

zajmującym się obowiązującym prawem cywilnym w Niemczech posiadającym wśród 

uczonych prawa cywilnego w Niemczech tak wysoką rangę, że do druku przyjmowane są 

niemal wyłącznie artykuły habilitowanych już naukowców. Przyjęcie wymienionego artykułu, 

obejmującego zresztą ponad 40 stron, przez redakcję tego czasopisma było zatem wyjątkowym 

uznaniem. 

Z małżeńskim prawem majątkowym w Niemczech wiąże się jeszcze dodatkowo 

szczególny problem. Ustawowym ustrojem majątkowym jest w Niemczech od 1958 r. 

mianowicie – w tłumaczeniu dosłownym – „wspólność przyrostu majątku” 

(„Zugewinngemeinschaft”), która w rzeczywistości polega jednak – paradoksalnie – na stałej 

rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa i na wyrównaniu dorobków 

majątkowych dopiero po rozwiązaniu związku małżeńskiego. Taki majątkowy system prawny 

ma, jak każdy model majątkowy, swoje wady i zalety. Bez wątpienia jedną z wad jest fakt, iż 

w Niemczech do tej pory w chwili zawierania związku małżeńskiego faktycznie nie ma się zbyt 

dużego wyboru, mimo że w drodze odrębnej umowy majątkowej można oczywiście odstąpić 

od ustawowego ustroju majątkowego. Zagadnieniem tym zajmuje się w obszernym rozdziale 

Zwölf Thesen zu einem künftigen Güterrecht in Deutschland [= Dwanaście tez na temat 

przyszłego ustroju majątkowego w Niemczech], zawartym w monografii: Gerd 



- 21 - 

 

Brudermüller/Barbara Dauner-Lieb/Stephan Meder (red.), Wer hat Angst vor der 

Errungenschaftsgemeinschaft? Auf dem Weg zu einem partnerschaftlichen Güterrecht – 

Schlussfolgerungen aus dem 1. Gleichstellungsbericht [der Bundesregierung] [= Kto się boi 

małżeńskiej wspólności majątkowej? W drodze ku prawu majątkowemu na zasadach 

partnerskich – wnioski na podstawie pierwszego sprawozdania [rządu niemieckiego] na temat 

równego traktowania mężczyzn i kobiet], Göttingen 2013, s. 111–185. Praca ta analizuje 

wiążący obecnie w Niemczech ustrój majątkowy ze wszystkimi możliwymi modyfikacjami 

drogą umowną pod względem kluczowych kryteriów na tle małżeńskich ustrojów majątkowych 

w innych krajach europejskich, w tym również w Polsce. Naukowa analiza pozwoliła na 

sformułowanie w artykule dwunastu szczegółowo uzasadnionych tez możliwego przyszłego 

ustroju majątkowego w Niemczech na czas trwania małżeństwa wzorowanego na zasadach 

polskiego i francuskiego modelu wspólności majątkowej jako ustroju ustawowego. Zarówno 

artykuł, jak i cały tom zbiorowy wydany przez znanych specjalistów z zakresu prawa 

rodzinnego, miał nie tylko cel czysto naukowy. Zamierzeniem publikacji było również 

zachęcenie rządu niemieckiego do opracowania projektu ustawy w celu gruntownej reformy 

małżeńskiego ustroju majątkowego w Niemczech. W wyniku zmian personalnych w 

niemieckim ministerstwie ds. rodzinnych ta oddolna inicjatywa ze strony fachowców została 

później co prawda w sferze politycznej wstrzymana, ale sam problem pozostaje i czeka w 

dalszym ciągu na rozwiązanie. Polega on przede wszystkim na tym, że według naukowo 

reprezentatywnych sondaży zdecydowana większość małżonków w Niemczech nie rozumie 

nawet ogólnych zasad ustawowego ustroju małżeńskiego: na przykład po dwudziestu latach 

trwania małżeństwa – jak się okazuje – nawet 94% małżonków myśli błędnie, że żyje w ustroju 

wspólności majątkowej. Jednocześnie ustawodawca niemiecki pozwala sobie zachować w 

Kodeksie cywilnym 113 przepisów o całkowitej wspólnocie majątkowej (§§ 1405 do 1518) 

pozostających w praktyce faktycznie przepisami „martwymi”, gdyż ten przewidziany przez 

ustawodawcę jako alternatywny ustrój całkowitej małżeńskiej wspólnoty majątkowej od 

kilkudzięsięciu lat prawie nigdy nie jest wybierany i ustalany w drodze umowy przez 

małżonków, ponieważ nadużywa on zasady solidarności między małżonkami. W obecnym 

kształcie przepisów, które w większości pochodzą jeszcze z 1900 r., decydując się na całkowitą 

małżeńską wspólnotę majątkową, nie można np. wykluczyć w drodze umowy wzajemnej 

odpowiedzialności cywilnej małżonków wobec osób trzecich, nawet na przykład za długi 

małżonka z okresu przed zawarciem związku małżeńskiego. Potrzebne jest więc nowe 

wyważenie pomiędzy zasadą solidarności małżeńskiej a zasadą indywidualności. Zajmuję się 

tym w artykule o usprawiedliwieniu wzajemnego udziału majątkowego i wymiaru tego udziału 
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w małżeństwie na tle historii i w czasie dzisiejszym: Legitimation güterrechtlicher Teilhabe im 

Spannungsverhältnis von Solidarität und Individualisierung [= Legitymacja współudziału 

majątkowego małżonków w świetle odbiegających się od siebie zasad solidarności i 

indywidualności], [w:] „Rechtswissenschaft. Zeitschrift für rechtswissenschaftliche 

Forschung” [= „Nauka Prawa. Czasopismo Badań Prawnonaukowych”] 2014, s. 1–26.  

Z kolei po sporządzeniu – w ramach dużego projektu naukowego – zleconej ekspertyzy 

zrodziła się idea przekształcenia jej w monografię na temat władzy rodzicielskiej w sześciu 

krajach europejskich, m.in. w Niemczech i w Polsce: Gemeinsame Elternverantwortung. Eine 

rechtsvergleichende Studie zu den Grundfragen und Problemen beim Elternkonflikt 

getrenntlebender Eltern [= Wspólnie sprawowana władza rodzicielska. Prawnoporównawcza 

analiza zasadniczych pytań i problemów w przypadku konfliktów między rodzicami nie żyjącymi 

razem], Göttingen 2018. Zawarta w tej ukazującej się obecnie książce analiza skupia się na 

problemach, które powstają w związku z przyznaniem wspólnej władzy rodzicielskiej 

rodzicom, którzy po rozwodzie, po separacji lub w innych okoliczościach nie mieszkają razem. 

Wymienione sytuacje stanowią w ostatnich latach wciąż rosnące zjawisko. Jest ono z jednej 

strony spowodowane zmianami społecznymi we wszystkich krajach europejskich, np. ze 

względu na znaczący wzrost rodzin typu „patchwork”, ale z drugiej strony również przez 

ustawodawstwo i orzecznictwo, które inaczej niż w przeszłości preferuje obecnie, o ile to tylko 

możliwe, przyznawanie lub potwierdzanie wspólnej zamiast pojedynczej władzy rodzicielskiej 

tego rodzica, który mieszka razem z dzieckiem. Przeprowadzona analiza prawnoporównawcza 

ukazuje, że wśród zbadanych kontynentalnoeuropejskich systemów prawa w zakresie wspólnej 

władzy rodzicielskiej rozdzielnie żyjących rodziców po rozwodzie, separacji lub faktycznym 

rozdzieleniu prawo polskie stosuje najbardziej funkcjonalne rozwiązanie. Zostawia bowiem w 

życiu codziennym rodzicowi, który mieszka z dzieckiem, szereg autonomii w podejmowaniu 

dezycji. Z drugiej strony polskie prawo unika skutków ekstremalnej autonomii rodziców i osób 

trzecich uprawnionych do wychowania dziecka, która została wprowadzona w Anglii i Walii 

przez Children Act z 1989r. 

d) Pozostałe obszary moich badań naukowych 

Dalsze zakresy moich prac naukowych dotyczą porównania obowiązującego obecnie 

prawa polskiego i niemieckiego poza dziedziną prawa rodzinnego oraz filozofię prawa w XVII 

i XVIII wieku, a także niemiecką historię prawa za czasów narodowego socjalizmu w XX 

wieku. 
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Zasada proporcjonalności w prawie, która należy to najstarszych zasad prawa, 

począwszy od samych początków myśli prawnej w ogóle, jest przedmiotem pracy Die 

Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips im Zivilrecht unter besonderer Berücksichtigung 

des deutschen und des polnischen Rechts [= Znaczenie zasady proporcjonalności w dziedzinie 

prawa cywilnego ze szczególnym względem prawa niemieckiego i polskiego], w: Piotr 

Szymaniec (red.), Zasada proporcjonalności a prawa człowieka i obywatela w systemach 

prawnych państw członkowskich UE, Wałbrzych 2016, s. 351-376. Zasada proporcjonalności 

uzyskała w niemieckim prawie po drugiej wojnie światowej i po doświadczeniach totalitaryzmu 

za czasów socjalizmu narodowego najpierw w niemieckiej dogmatyce i orzecznictwie prawa 

publicznego fundamentalne znaczenie. Praca udowadnia, że zasada proporcjonalności ma 

jednak również ogromne, chociaż na pierwszy rzut oka mniej dostrzegalne znaczenie również 

w prawie cywilnym, i to zarówno niemieckim, jak i polskim. Nie przez przypadek rozwinięta 

w drugiej połowie XX wieku w niemieckim prawie publicznym dogmatyka zasady 

proporcjonalności przejęta została również w zagranicznym prawie konstytucyjnym, np. w 

Hiszpanii po upadku dyktatury Franco w 1975 r. i po upadku komunizmu po 1989 r. w Polsce. 

Innym, na początku XXI wieku coraz bardziej aktualnym zagadnieniem szczególnie w 

zachodnich krajach ze wzmożonym zjawiskiem imigracji jest wolność religijna. W Niemczech 

wolność religijna stała się już od czasów reformacji i rozłamu jedności religijnej w XVI wieku 

zasadniczym wyzwaniem politycznym, a w XVII wieku przyczyną wojen w wymiarze 

europejskim. Dzisiaj sytuacja w Europie jest co prawda mniej „krwawa”, ale za to jeszcze 

bardziej niejasna i skomplikowana, ponieważ zróżnicowanie nurtów i postaw w stosunku do 

religii w społeczeństwach wielu państw europejskich sięga dzisiaj od wojującego ateizmu z 

jednej strony do skrajnego fanatyzmu pod szyldem religii z drugiej strony, a obszar pomiędzy 

tymi odbiegającymi od siebie skrajnie podejściami zajmują nie tylko wyznania chrześcijańskie, 

lecz także inne religie wyznawane przez migrantów pochodzących spoza kręgu kultury 

zachodniej. Jak z tak kompleksową sytuacją społeczną stara zmierzyć się niemiecka konstytucja 

i aktualne orzecznictwo niemieckiego trybunału konstytucyjnego, jest tematem mojej bardzo 

obszernej, mającej przeszło trzy arkusze wydawnicze, pracy w języku polskim: Wolność do 

religii czy wolność od religii? Antagonizm między prawem do swobody wyznawania religii a 

prawem do życia bez niej w świetle zasady neutralności państwa wobec religii w Niemczech, 

w: P. Szymaniec (red.), Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie. Dimensions of 

Religious Freedom in Contemporary Europe, Wałbrzych 2017, s. 345-385. 

W dziedzinie filozofii i historii prawa przedmiotem moich zatinteresowań jest od kilku 

lat w coraz większym stopniu również myśl prawna w XVII wieku. Pierwszymi rezultatami 
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tych badań są dwa artykuły na temat prawdopodobnie ostatniego „uniwersalnego” uczonego, 

jakim był niewątpliwie Gottfried Wilhelm Leibniz, oraz recepcji jego myśli prawnej w XIX i 

XX wieku. Mimo że Leibniz był myślicielem o randze światowej, nawet w samych Niemczech 

znany jest bardziej jako filozof, matematyk i wynalazca nowoczesnego systemu binarnego, 

czyli podstawy technologii komputerowej, niż jako prawnik. Mało kto wie, iż Leibniz był z 

wykształcenia przede wszystkim podwójnym doktorem – filozofii oraz prawa. Przez cały okres 

swojej działalności podkreślał też ścisły związek między filozofią a prawem, a ponadto od 

samego początku działalności naukowej (nawet już w swojej filozoficznej pracy doktorskiej na 

temat „De arte combinatoria”) aż do końca życia zajmował się szczególnie intensywnie prawem 

rzymskiem. Fakt ten jest do tej pory mało znany nawet wśród niemieckich uczonych prawa, 

ponieważ dostęp do pism Leibniza, który dużo pisał, ale mało publikował, jest o tyle 

utrudniony, iż większość niemieckich prawników nie włada w dostatecznym stopniu językiem 

łacińskim czy francuskim, a prace nad historyczno-krytyczną edycją całego dzieła Leibniza 

trwają już od 1901 r. i przeciągną się jeszcze przynajmniej do roku 2055. W związku z tym 

mało znany jest też fakt, że biorąc za podstawę prawo rzymskie, można wytyczyć bezpośrednią 

linię począwszy od odkrywającego czasy antyczne renesansowego humanizmu XV i XVI 

wieku do Leibniza, który nawiązywał do wybitnych przedstawicieli humanizmu, jak np. 

włoskiego teologa Lorenzo Valla, oraz dalej od Leibniza do historycznej szkoły prawa w XIX 

wieku, której przedstawiciele traktowali Leibniza w sposób całkiem uzasadniony jako swego 

prekursora, mimo że jego naukowa myśl wywodzi się z okresu racjonalizmu. Właśnie tym w 

swoim czasie nietypowym i indywidualnym myślicielem zajmuje się praca: Die Rezeption des 

Rechtsdenkens von Gottfried Wilhelm Leibniz durch Gustav Hugo (1764-1844) und Rudolf von 

Jhering (1818-1892) [= Recepcja myśli prawnej Gottfrieda Wilhelma Leibniza w dziełach 

Gustava Hugo (1764-1844) i Rudolfa von Jheringa (1818-1892)] w: Tilmann 

Altwicker/Francis Cheneval/Matthias Mahlmann (red.), Leibniz‘ Rechts- und Staatsphilosophie 

[= Filozofia prawa i państwa w dziele Leibniza], Tübingen (Mohr Siebeck) 2019. Wskazuję w 

niej między innymi na modyfikacje i wybiórczość w recepcji myśli prawnej Leibniza przez 

Gustava Hugo, który nawet pewne kluczowe pojęcia z dzieła młodego Leibniza „Nova 

methodus discendae docendaeque jurisprudentiae” (1667) – celowo czy nie – przetłumaczył z 

łaciny na język niemiecki częściowo błędnie i częściowo selektywnie. Z kolei tematu 

usiłowania tworzenia fałszywej tradycji nawiązującej do ogólnofilozoficznej i politycznej 

myśli Leibniza przez niektórych niemieckich uczonych prawa za czasów narodowego 

socjalizmu dotyczy praca: Leibniz und seine Instrumentalisierung durch Juristen in der NS-Zeit 

[= Leibniz i instrumentalizacja jego dzieła przez prawników w okresie socjalizmu narodowego] 
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w: „Für unser Glück oder das Glück anderer“. Vorträge des X. Internationalen Leibniz-

Kongresses. Hannover, 18.-23. Juli 2016 [= „Dla naszego szczęścia i dla szczęścia innych”. 

Referaty na X Międzynarodowym Kongresie na temat Leibniza. Hanower, 18–23 lipca 2016 

r.], tom 2, Hildesheim/Zürich/New York, 2016, s. 305–318. Zdaje się, że chęć bezwzględnego 

legitymowania własnej ideologii przez nawiązanie do wielkiej postaci w historii europejskiej 

filozofii prowadziła czasem nawet do jak najbardziej absurdalnej instrumentalizacji Leibniza. 

Nawet jego filozoficzne spojrzenie na świat jako harmonijny system zbudowany przez Boga z 

monad, czyli z pojedynczych bytów duchowych, został przez niektórych ówczesnych uczonych 

prawa zinstrumentalizowany do celów nazistowskich. 

Również tematyką narodowego socjalizmu, ale tym razem nie w związku z 

instrumentalizacją obcych myśli, lecz w związku z otwartym propagowaniem autorytarnych i 

nazistowskich idei w dziedzinie prawa zajmuje się artykuł w języku polskim: Helmut Nicolai 

– niedoszły założyciel „teorii prawa” ruchu narodowosocjalistycznego, w: „Studia nad 

Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, Wrocław 2018. Prawnik Helmut Nicolai należał już przed 

1933 r. i nawet jeszcze po 1945 r. do wiernych wyznawców nazizmu. W ostatnich latach 

Republiki Weimarskiej utracił państwową posadę jako prawnik z powodu 

antydemokratycznych przekonań, a po przejęciu władzy przez Hitlera w 1933r. był przekonany, 

że nadszedł w końcu „jego” czas i że to właśnie on stworzy oficjalną teorię państwa i prawa dla 

narodowosocjalistycznej dyktatury w Niemczech i że zrobi karierę jako „pierwszy prawnik” 

Trzeciej Rzeszy. Po kilku publikacjach został jednak już w 1935 r. zdymisjonowany, a nawet 

wyrzucony z partii NSDAP. Jego błąd polegał na tym, że nie zorientował się w porę, iż 

Hitlerowi, który nienawidził prawników, nie chodziło wcale o stworzenie autorytarnego 

państwa narzędziami prawa, lecz o stworzenie zupełnie bezprawnej i nieograniczonej żadnym 

prawem osobistej władzy wyłącznie zgodnie z własną, arbitralną wolą wodza („Führerwille”). 

Już w 2016 r. do druku oddany został po udanej procedurze peer review artykuł 

encyklopedyczny w języku angielskim pt. Jurisprudence of Interests, w: Encyclopdedia of the 

Philosophy of Law and Social Philosophy, o powstałym na początku XX wieku kierunku w 

dziedzinie nauki określanym jako „szkoła jurysprudencji interesów” 

(„Interessenjurisprudenz”). Artykuł zajmuje się genezą tego nurtu, a mianowicie całkiem 

nowym spojrzeniem na prawo na skutek antagonistycznych interesów społecznych powstałych 

w drugiej połowy XIX wieku, analizuje rozwój tego nurtu do 1933 r. oraz wykazuje brak 

odporności jego głównych przedstawicieli, jak np. Philippa Hecka, na wpływy ideologii 

nazistowskiej. Krytyczne stwierdzenie tego faktu pociągnęło za sobą modyfikację nauki tego 
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nurtu po 1945 r., jak również zmianę jego nazwy na „szkołę jurysprudencji wartościującej” 

(„Wertungsjurisprudenz”). Artykuł ukaże się w wydawnictwie Springer w roku 2019. 

 

 


