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PRZEDMOWA

„...all law (...) is anchored in history...”1

Podręcznik Historia państwa i prawa polskiego. Tom I (966–1795) przedstawia rozwój
ustroju i prawa dawnej Polski od początku państwowości zaznaczonego doniosłą pod
względem dziejowym datą porzucenia pogaństwa i przyjęcia chrześcijaństwa przez księ-
cia Mieszka I w 966 r. aż po trzeci rozbiór Polski i utratę niepodległości w 1795 r. W ciągu
przeszło ośmiu wieków następowały: powstanie i uformowanie państwa (X–XIII w.), jego
rozwój i umocnienie (XIV–XVI w.), rozkład i upadek zawiniony przez elity społeczne oraz
agresję mocarstw ościennych (XVII–XVIII w.). W odniesieniu do tych kolejnych etapów
historii państwa polskiego w pracy przedstawiono główne instytucje ustrojowe i prawne
odnoszące się do organizacji państwa oraz jego podstawowych struktur politycznych
i społecznych. W niniejszym opracowaniu zerwano z aparatem pojęciowym i metodo-
logią marksistowską, dominującą w polskiej historii prawa w czasach PRL i obecną
w wielu pracach syntetycznych, a także podręcznikach akademickich wydawanych dru-
kiem po dziś dzień. Nowością jest w szczególności periodyzacja, czyli podział na okresy,
w którym zrezygnowano z kryteriów typu i formy państwa. Nowatorski charakter ma
autorskie ujęcie ewolucji ustroju politycznego przez posłużenie się konstrukcją zasad
ustrojowych, czyli formuł syntetyzujących główne cechy ustroju społecznego i politycz-
nego, występujące w państwie polskim w danym okresie historycznym. Ujęcie to po-
zwoliło na wykazanie istotnej ciągłości w rozwoju polskiej państwowości. W porównaniu
z innymi podręcznikami rozbudowane zostały rozważania o źródłach prawa, w których
starano się pokazać trwałe osiągnięcia kultury prawnej dawnej Polski oraz jej ewolucję.
Obszerne są także fragmenty poświęcone dawnemu prawu polskiemu politycznemu
i sądowemu. Chodzi o pokazanie dorobku Polski w tym zakresie. Prawo dawnej Polski
wyszło z użycia w następstwie utraty niepodległości w końcu XVIII wieku. Mimo to,
przedstawienie jego głównych instytucji oraz podstawowych zasad pozwala poznać
i ocenić dorobek dawnych pokoleń w dziedzinie prawa, a nadto lepiej zrozumieć analo-
giczne współczesne instytucje prawne. Przecież wiele z nich, jak system parlamentarny,
samorząd, własność i inne prawa rzeczowe, małżeństwo, opieka, spadkobranie, spółka,
weksel, wywodzi się z przeszłości. Zawarty w niniejszej książce obraz instytucji ustrojo-
wych i prawnych przedrozbiorowej Polski pokazany został – zgodnie z przekonaniem
autora – rzetelnie i bez uprzedzeń ideologicznych i politycznych, tak charakterystycznych
dla historiografii minionej epoki. Uznając prawdę za fundamentalny cel badań nad prze-
szłością, instytucje, a także zasady organizacji i funkcjonowania dawnego polskiego pań-
stwa i prawa przedstawione zostały z uwzględnieniem wszystkich swoich blasków i cieni.

1 R. Dworkin, Freedom's Law. The Moral Reading of the American Constitution, Oxford 1999, s. 11.
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Dawne państwo polskie nie zasłużyło ani na jednoznaczne potępienie, ani na przesadne
uwielbienie. Wiedza o przeszłości państwa i prawa stanowi wielką skarbnicę doświad-
czeń, którego wartość jest nie do przecenienia. Przodkowie współczesnych Polaków, Lit-
winów, Ukraińców, Białorusinów, a także Niemców i innych nacji, zbudowali państwo –
Rzeczpospolitą, będącą wspólnotą wielu narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Przez
stulecia było ono tarczą cywilizacji europejskiej. Państwo to po latach swojej świetności
upadło wskutek niezdolności jego struktur do sprostania wyzwaniom nowych czasów.
Negatywną rolę odegrał upadek moralności publicznej, prywata i egoizm w łonie elit,
rodzące niezdolność podjęcia gruntownych i skutecznych reform ustrojowych i społecz-
nych.

Książka adresowana jest do studentów prawa, a także historii, politologii, socjologii,
europeistyki, kulturoznawstwa oraz do wszystkich czytelników zainteresowanych po-
znaniem ustroju politycznego i prawa sądowego dawnej Polski. Ułatwieniem w korzys-
taniu z podręcznika winny być zamieszczone na marginesach hasła przedmiotowe, syg-
nalizujące treść poszczególnych akapitów. Dziękuję panu dr. Maciejowi Mikule, adiunk-
towi w Katedrze Historii Prawa Polskiego UJ, za pomoc w ich przygotowaniu.

Pierwsze wydanie podręcznika ukazało się w 2010 r. Wzbudziło ono zainteresowanie
środowiska historyków ustroju i prawa polskiego oraz historyków. Dyskusja potwierdziła
trafność poszukiwań nowego w swej formie i treści przekazu wiedzy historyczno-praw-
nej o Polsce oraz konieczność przedstawienia jej zgodnie z aktualnym stanem badań,
odpowiednio do współczesnych potrzeb poznawczych i dydaktycznych. Postulatom tym
stara się wyjść naprzeciw niniejsze opracowanie, w którym opis przeszłości skoncentro-
wany został na instytucjach ustrojowo-prawnych oraz na zasadach tworzących funda-
ment kultury prawnej i politycznej dawnej Polski. W porównaniu z wydaniem drugim,
które ukazało się w 2013 r., w niniejszej trzeciej edycji wprowadzono niezbędne korekty
oraz uzupełnienia merytoryczne. Wzbogacono też bibliografię o prace ostatnio opubli-
kowane. Nowością jest także indeks przedmiotowy, którego nie było w poprzednich
wydaniach.

Na treść książki wpłynęły dyskusje prowadzone w Katedrze Historii Prawa Polskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za możliwość twórczej i częstej wymiany poglądów dzię-
kuję zwłaszcza św. p. prof. dr. hab. Stanisławowi Płazie. Szczególne podziękowania skła-
dam mojej małżonce Barbarze, której osobiste zaangażowanie i troska o moje zdrowie
i byt codzienny pozwoliły mi tę pracę, rozpoczętą przed kilkunastoma laty, doprowadzić
do pomyślnego końca. Książkę tę niezmiennie dedykuję pamięci naszego syna Adama
Uruszczaka, asystenta w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zmarłego 16 paź-
dziernika 2005 r. Jako były student prawa nieustannie przypominał mi o potrzebie przy-
gotowania nowej syntezy dziejów ustroju i prawa polskiego i na jej powstanie oczekiwał.

 
Kraków, w czerwcu 2015 r.

Wacław Uruszczak
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Rozdział 1

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Przedmiot historii państwa i prawa polskiego

Historia prawa jest jedną z wielu dyscyplin naukowych wchodzących
w skład tzw. prawoznawstwa, czyli nauki o prawie. Historia prawa jest dys-
cypliną wiedzy, której doniosłość poznawcza nie ogranicza się do kręgów
prawniczych. Od początku swego istnienia historia prawa, będąc integralną
częścią prawoznawstwa, stanowi zarazem jedną z wiodących dyscyplin his-
torycznych. Ze względu na znaczącą, a nawet decydującą rolę prawa w dzie-
jach społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych pole badawcze
historii prawa wykraczało daleko poza płaszczyznę normatywną. Jest to sui
generis naturalną konsekwencją tego, że wiele, a może nawet większość pod-
stawowych dla życia społecznego i narodowego instytucji istnieje i funkcjo-
nuje dzięki prawu. Dotyczy to w pierwszej kolejności podstawowej instytucji
życia zbiorowego, jaką jest państwo, które – jak pisał Władysław Leopold
Jaworski, znakomity prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – jest
„całością prawa, to jest całością norm prawnych”. Wielu historyków prawa
zajmuje czołowe miejsca w panteonie najbardziej zasłużonych polskich his-
toriografów. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska, jak: Michał Bobrzyński,
Oswald Balzer, Stanisław Kutrzeba, Bogusław Leśnodorski. Historia prawa
jest jednak, a może przede wszystkim, dyscypliną prawniczą. Odsłaniając
przeszłość w sferze prawa, czyni to nie z próżnej ciekawości, ale zawsze z in-
tencją przekazania współczesnym i przyszłym pokoleniom rzeczywistych
historycznych doświadczeń w sferze prawa i następstw jego stosowania
w określonym miejscu i czasie. Historia prawa jest więc tą dyscypliną nauko-
wą, w której tradycja odgrywa z natury rzeczy znaczną rolę.

Historia prawa dzieli się na działy merytoryczne, które same stanowią dość
rozbudowane dyscypliny szczegółowe. Są nimi: historia prawa politycznego
oraz historia prawa sądowego.

Prawo polityczne to zbiór norm prawnych regulujących stosunki władzy
w społeczeństwie, czyli relacje między rządzącymi i rządzonymi. Dzisiejsze
prawo polityczne zawarte jest przede wszystkim w konstytucji, czyli ustawie
zasadniczej państwa. Źródłem tego prawa są częstokroć inne akty prawa, jak
umowy międzynarodowe, ustawy czy uchwały parlamentarne. Szczegółowe

przedmiot historii
państwa i prawa
polskiego

prawo polityczne –
definicja
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zasady formułuje także w swych orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny. Ze
względu na decydującą rolę konstytucji, będącej podstawowym źródłem
norm określających stosunki władzy w państwie, współcześnie prawo poli-
tyczne nazywane jest prawem konstytucyjnym. Terminu tego nie da się jed-
nak odnieść do czasów dawniejszych, kiedy nie było jeszcze konstytucji,
a stosunki między rządzącymi a rządzonymi regulowane były przez normy
zwyczajowe lub akty umowne. Z punktu widzenia historycznego termin
„prawo polityczne” jest więc właściwszy dla określenia działu prawa normu-
jącego stosunki władzy.

Prawo sądowe to zbiór norm prawnych regulujących stosunki zachodzące
w społeczeństwie między jednostkami i grupami społecznymi, których celem
jest ochrona dóbr i interesów prywatnych lub zbiorowych. Nazwa „prawo
sądowe” wiąże ten dział prawa z wymiarem sprawiedliwości, czyli osądza-
niem ludzkich czynów przez upoważnione do tego władze. Do prawa sądo-
wego należą szczegółowe działy, zwane także gałęziami prawa, a mianowicie:
prawo karne, prawo cywilne, prawo procesowe, prawo organizacji wymiaru
sprawiedliwości.

Prawo polityczne i prawo sądowe składają się z instytucji prawnych, czyli
zespołów norm regulujących pewne wybrane dziedziny życia. Instytucjami
prawnymi są też osoby lub grupy osób wykonujących prawnie określone
funkcje publiczno-polityczne lub społeczne2. Termin „instytucja” wywodzi
się z języka łacińskiego, w którym oznaczał „urządzenie”, „założenie”, „usta-
nowienie”. Historia prawa polskiego – politycznego i sądowego – jest w swej
istocie historią instytucji prawnych w zakresie stosunków władzy oraz innych
podstawowych stosunków społecznych zachodzących w społeczeństwie pol-
skim od początków jego historii aż po czasy współczesne.

2. Historia dyscypliny

Historia prawa polskiego jest dyscypliną wiedzy o dawnym rodowodzie.
Jej początki sięgają XVI wieku, kiedy powstawały pierwsze prace poświęcone
prawu polskiemu, w których instytucje ustrojowo-prawne przedstawiane
były w sposób historyczny. Jako pierwszą pracę tego rodzaju należy wymienić
dzieło Marcina Kromera pt. Polonia sive de situ, moribus, magistratibus et Repu-
blica regni Polonici libri duo [Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach Rzeczy-
pospolitej Królestwa Polskiego], wydane w Krakowie w 1577 r. Jej autor, wybitny
polski humanista i pisarz, dyplomata, współpracownik kanclerzy Piotra Gam-
rata i Samuela Maciejowskiego, z urodzenia mieszczanin, przedstawił w tym
dziele Królestwo Polskie i jego społeczeństwo. Koncentrując się na opisie in-
stytucji ustrojowych swoich czasów, nawiązywał często do przeszłości, po-
kazując ich historyczną genezę.

prawo sądowe –
definicja

Marcin Kromer

2 Instytucja  prawna  jest  to  zespół  norm  prawnych  regulujących  określony  typ  stosunków
prawnych, np. własność. Zob. Wielka encyklopedia prawa, red. E. Smoktunowicz, Białystok–Warszawa
2000, s. 296.

20



Wybitne dzieła poświęcone prawu politycznemu dawnej Polski powstały
w XVIII wieku. W 1742 r. ukazało się drukiem w Gdańsku opracowanie Got-
fryda Lengnicha pt. Ius publicum Regni Poloniae [Prawo publiczne Królestwa Pol-
skiego]. Polski przekład tego dzieła ukazał się w Warszawie w 1761 r. W 1787 r.
wyszło w Warszawie dzieło Wincentego Skrzetuskiego pt. Prawo polityczne
narodu polskiego. Obie powyższe prace przedstawiały prawo polityczne obo-
wiązujące, ale w szerokiej perspektywie historycznej. Tego rodzaju podejście
do opisu instytucji prawnych znalazło się też w pracy Teodora Ostrowskiego
pt. Prawo cywilne narodu polskiego (Warszawa 1784), będącej syntetycznym
opracowaniem staropolskiego prawa sądowego.

W XVIII wieku, w związku z kryzysem ustrojowo-politycznym państwa,
wielu autorów podejmowało zagadnienia reformy instytucji publicznych po-
litycznych i prawnych państwa. W swoich dziełach z reguły przedstawiali
stan aktualny, ale z uwzględnieniem jego historycznej genezy, aby następnie
proponować konieczne reformy. Do takich dzieł należy zwłaszcza opraco-
wanie Stanisława Konarskiego pt. O skutecznym rad sposobie (1760–1763), po-
święcone sejmowi polskiemu i koniecznym jego reformom. Ostrej krytyce
poddał on instytucję liberum veto. Był zagorzałym orędownikiem ustroju mo-
narchii konstytucyjnej na wzór angielski. Osiągnięciem Konarskiego było
także rozpoczęcie w 1732 r. publikacji drukiem zbioru ustaw polskich
pt. Volumina legum, które przygotowywał wespół z Józefem Andrzejem Za-
łuskim. Wydali oni łącznie 6 tomów obejmujących całość polskiego ustawo-
dawstwa do 1736 r. Dwa dalsze tomy, zawierające ustawy sejmowe z czasów
rządów króla Stanisława Augusta, ogłosili ojcowie pijarzy w 1782 r. Równo-
legle w tym samym czasie Maciej Dogiel opracował i wydał drukiem Codex
diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae [Kodeks dyplomatyczny
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I, IV i V], w którym opu-
blikowane zostały traktaty międzynarodowe zawarte przez Polskę. Oba
wspomniane wydawnictwa upowszechniały dorobek prawodawczy dawnej
Polski od średniowiecza po epokę oświecenia.

Wiele opracowań o znaczeniu historyczno-prawnym powstało w okresie
Sejmu Wielkiego (1788–1792). Miały one często charakter publicystyczny, jak
zwłaszcza utwory Jacka Jezierskiego, Hugona Kołłątaja czy Stanisława Sta-
szica. O systemie politycznym dawnej Polski wypowiadali się też wybitni
autorzy zagraniczni, jak zwłaszcza czołowi reprezentanci francuskiego
Oświecenia – Gabriel Mably i Jan Jakub Rousseau. O ustroju dawnej Polski
pisano też obszernie w Wielkiej encyklopedii D'Alamberta i Diderota. Dziełem
Rousseau był słynny traktat pt. Considération sur le gouvernement de Pologne
[Uwagi nad rządem Polski]. Jako czołowy rzecznik teorii umowy społecznej,
autor ten dostrzegał w polskich instytucjach parlamentarnych wiele pozy-
tywnych cech, bliższych ideałowi demokracji, niż było to w angielskiej mo-
narchii konstytucyjnej.

Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów w następstwie rozbiorów nie
zahamował zainteresowań przeszłością polskiego prawa. Badania nad daw-
nym prawem, zarówno politycznym, jak i sądowym, w czasach zaborów

Gotfryd Lengnich

Wincenty
Skrzetuski

Teodor Ostrowski

Stanisław Konarski

Volumina legum

Maciej Dogiel

Jan Jakub Rousseau
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historia prawa
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