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PRZEDMOWA
Juliusza Makarewicza nie trzeba prawnikowi przedstawiać1. Chyba
każdy adept prawa w Polsce słyszał o nim podczas studiów prawniczych
– jeżeli nie na wykładach z historii prawa, to na zajęciach z prawa karnego. Ową rozpoznawalność lwowski uczony zawdzięcza wzorcowemu,
znakomitemu Kodeksowi karnemu z 1932 r., który powszechnie określa
się „kodeksem Makarewicza”. Poza granicami Polski nazwisko Makarewicza pojawia się w rozprawach naukowych za sprawą kilku publikacji
z wczesnego okresu twórczości, wydanymi po niemiecku lub francusku,
a przede wszystkim dzięki naukowemu opus vitae, czyli Einführung in die
1
Na temat prof. Juliusza Makarewicza zob. m.in. (alfabetycznie): A. Bojańczyk,
Czy Juliusz Makarewicz został uczonym radzieckim?, „Palestra” 1995/11–12, s. 106–112;
J. Fedynskyj, Prominent Polish legal scholars of the last one hundred years [w:] Polish Law
Throughout the Ages, Hoover Institution Press 1970; D. Janicka, Makarewicz a Liszt:
próba analizy porównawczej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, t. 67, z. 1,
s. 107–128; P. Kardas, Juliusza Makarewicza filozofia prawa karnego, a podstawowe zasady
odpowiedzialności karnej we współczesnym prawie karnym [w:] Dziedzictwo prawne XX wieku.
Księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 511–533; Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza – wczoraj i dziś (w 50. rocznicę śmierci), red. I. Nowikowski, P. Strzelec, Lublin
2006 (tu m.in. Stanisława Waltosia Sztuka legislacji – w hołdzie Juliuszowi Makarewiczowi,
oraz opracowania: Tadeusza Bojarskiego o odpowiedzialności karnej za podżeganie
i pomocnictwo, Lecha Gardockiego o Einführung in die Philosophie des Strafrechts…, Jana
Skupińskiego o teoriach kary i ich wymiarze, Romualda Kmiecika o „spoczywaniu
przedawnienia”, Wiesława Kozielewicza o opiniach Makarewicza na temat wykładni
kodeksu karnego przez Sąd Najwyższy, Adama Redzika o działalności dydaktycznej Makarewicza oraz Edwarda Skrętowicza i Pawła Strzelca o ostatnich latach życia Profesora); J. Koredczuk, Prawo karne a społeczeństwo obywatelskie (kilka refleksji na
kanwie poglądów Juliusza Makarewicza) [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. J. Blicharz,
J. Boć, Wrocław 2009, s. 53–65; J. Koredczuk, Poglądy Juliusza Makarewicza na zmiany
w prawie karnym niemieckim po 1933 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia
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Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage (1906), wznowionemu przed 50 laty w Amsterdamie2, a także za sprawą jego ucznia
Rafała Lemkina – autora pojęcia „genocyd” (ludobójstwo) i Konwencji
Narodów Zjednoczonych z 9.12.1948 r. w sprawie zapobiegania i karania
nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2005, t. 28, s. 379–397; G.M. Kowalski, O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersyteckich: polemika między Oswaldem
Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919–1923), „Czasopismo Prawno-Historyczne”
2004, t. 56, z. 2, s. 345–362; M. Mohyluk, Juliusz Makarewicz o radzieckim prawie karnym, „Miscellanea Iuridica” 2005/7, s. 218–231; Z. Papierkowski, Juliusz Makarewicz,
„Prawo Kanoniczne” 1977, R. 20, nr 3–4, s. 237–243; S. Pławski, Juliusz Makarewicz,
PiP 1955/7–8, s. 252–255; K. Pol, Poczet prawników polskich XIX i XX w., przejrzał
i uzupełnił A. Redzik, Warszawa 2011, s. 841–865; Prawo karne w poglądach Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005 (w książce znalazły się opracowania problemowe pracowników katedr karnistycznych KUL: Filipa Ciepłego, Mariusza Czyżaka, Małgorzaty Gałązki, Alicji Grześkowiak, Radosława Hałasa, Sławomira Hypsia,
Małgorzaty Kuć, Damiana Szeleszczuka, Małgorzaty Wąsek-Wiaderek i Krzysztofa
Wiaka, esej Genowefy Rejman oraz artykuł biograficzny niżej podpisanego pt. Profesor
Juliusz Makarewicz – życie i dzieło, s. 23–92); A. Redzik, Juliusz Makarewicz o amerykańskim systemie penitencjarnym, Ameryce i Amerykanach (na podstawie relacji z podróży do USA
w latach 1928–1929) [w:] Kamień, chleb i frak, nie Księga pamiątkowa, a uczony podarek od
przyjaciół i uczniów, mający WPanu Profesorowi Michałowi Porowskiemu de Sokoły uprzyjemnić 70. urodziny, ze specjalnym udziałem WPani Profesor Barbary Kowalskiej-Ehrlich, która
ów podarek słowem przewodnim opatrzyła, całość zredagowali A. Redzik, M. Tygielski,
Warszawa 2015, s. 265–304; A. Redzik, Janina Makarewicz czy Juliuszowa Makarewiczowa
– literatka i działaczka społeczna czy profesorowa? [w:] Kobieta w Galicji, nowoczesność i tradycja, red. J. Kamińska-Kwak, S. Kozak, D. Opaliński, seria wydawnicza „Galicja i jej
dziedzictwo”, t. 24, Rzeszów 2016, s. 342–363; O. Sochacki, Aktualność „Przebudowy
społecznej” Juliusza Makarewicza, „Miscellanea Sociologica et Philosophica” 2007/8,
s. 222–229; E. Skrętowicz, Ostatnie lata życia Profesora Juliusza Makarewicza we Lwowie,
PiP 1989/8, s. 106–109; J. Warylewski, Juliusz Makarewicz – uczony, kodyfikator i polityk
(1872–1955), „Palestra” 1999/5–6, s. 76–86; M. Wąsowicz, Poglądy Juliusza Makarewicza na niektóre problemy społeczno-ustrojowe II Rzeczpospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1983, t. XXXV, z. 2, s. 97–109; J. Widacki, Szkice z dziejów prawa karnego
i kryminologii w Krakowie. Myśli i ludzie, Kraków 2014, s. 167–178; J. Wojciechowska,
Juliusz Makarewicz (1872–1955). Kariera naukowa i polityczna, „Przegląd Prawa Karnego”
1992/7, s. 5–22; A. Zoll, Juliusz Makarewicz (1872–1955) [w:] Uniwersytet Jagielloński.
Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków
2000, s. 276–279.
2
Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage,
von J. Markarewicz, Amsterdam 1967, ss. 452. Polska wersja przetłumaczona przez
Katarzynę Jakubów ukazała się w 2009 r. nakładem Wydawnictwa KUL jako: Juliusz
Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe.
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zbrodni ludobójstwa, któremu dziś poświęca się w literaturze światowej
wiele publikacji3.
Makarewicz był człowiekiem wymagającym jako kolega i jako profesor. Wymagał od innych, ale przede wszystkim od siebie. Gdyby nie
on, zapewne nie mielibyśmy wspomnianego Kodeksu karnego z 1932 r.,
a musielibyśmy się zadowolić przeróbką rosyjskiego kodeksu Tagancewa,
co proponowali, a właściwie narzucali, prawnicy z b. Kongresówki. To
uporowi Makarewicza zawdzięczamy zablokowanie tego pomysłu i przekonanie Komisji Kodyfikacyjnej RP do rozpisania ankiety, a w konsekwencji do pracy nad nowym kodeksem karnym dla Odrodzonej Rzeczypospolitej. I choć Makarewicz nie był jedynym autorem projektu kodeksu
(znaczący wkład wnieśli inni członkowie Sekcji Prawa Karnego Komisji
Kodyfikacyjnej RP, w tym przede wszystkim Wacław Makowski oraz Emil
Stanisław Rappaport4), to jego udział był największy, co sprawiło, że kodeks „ochrzczono” właśnie nazwiskiem Makarewicza.
Makarewicz szczycił się, że wyrósł w patriotycznej rodzinie, w której oboje rodzice (Spirydion i Emilia) mieli doświadczenie zaangażowania
i walki w powstaniu styczniowym. Od młodych lat – obok pracy naukowej,
której poświęcał się przede wszystkim – interesował się polityką, początkowo dyskutował o niej z ojcem oraz teściem Bolesławem Wicherkiewiczem,
którzy w poglądach byli zbliżeni do krakowskich konserwatystów. W ten
sposób – w relacji do nich, a po trosze w opozycji – kształtowały się jego
wyraźne poglądy społeczno-polityczne, które doprowadziły do tego, że
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej aktywnie włączył się w nurt życia politycznego jako działacz chadecji. Kwestia polityki społecznej była mu bliska
także naukowo, czemu dał wyraz w kilku publikacjach, a przede wszystkim
w Demokratyzacji nowożytnych społeczeństw (Kraków 1913) i stanowiącej jej
nowe wydanie pracy Przebudowa społeczna (1923)5. Nie są to stricte naukowe
studia, ale oryginalny wywód poglądów społecznych uczonego.
3
W ostatnim okresie najważniejsze to: Ph. Sands, Est West Street: On the Origins of
Genocide and Crimes against Humanity, London 2016; D. Irvin-Erickson, Raphaël Lemkin
and the Concept of Genocide, Philadelphia 2017.
4
Zob. szerzej A. Lityński, Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej.
Dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu karnego, Katowice 1991.
5
Zob. też: J. Makarewicz, Mniejszości narodowe, Chrześcijańska Spółka Wydawnicza, Lwów 1924, s. 24 (Wydawnictwo „Głosu Pracy” 2); Sprawa robotnicza, Chrześcijańska Spółka Wydawnicza, Lwów 1924, s. 19 (Wydawnictwo „Głosu Pracy” 1); Monarchja

Juliusz Makarewicz (1872–1955) – wybitny znawca prawa karnego, filozofii prawa i historii prawa, przedstawiciel tzw. nurtu
socjologicznego w nauce prawa karnego, wieloletni profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, polityk i senator RP.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich prawników ostatnich wieków – nie tylko jako główny autor kodyfikacji prawa karnego materialnego z 1932 r., lecz także dzięki znakomitym dziełom, m.in. Einführung in die Philosophie des Strafrechts… (1906) czy
wydanej w czterech językach pracy o ewolucji kary (1897–1907).
Prowadził słynne seminarium, z którego wyszli tacy juryści jak
Rafał Lemkin.
„Juliusza Makarewicza nie trzeba prawnikowi przedstawiać. Chyba każdy adept prawa w Polsce słyszał o nim podczas studiów prawniczych – jeżeli nie na wykładach z historii prawa, to
na zajęciach z prawa karnego. Ową rozpoznawalność lwowski uczony zawdzięcza wzorcowemu, znakomitemu Kodeksowi karnemu z 1932 r., który powszechnie określa się kodeksem
Makarewicza. (...)
Owocem żmudnych prac badawczych nad prawem karnym Polski przedrozbiorowej jest
(...) dzieło zatytułowane Polskie prawo karne. Część ogólna, wydane pierwotnie przez Książnicę
Polską Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Jest ono ze wszech miar wyjątkowe nie tylko
w dorobku naukowym Juliusza Makarewicza, ale w ogóle w polskiej literaturze karnistycznej
oraz historycznoprawnej. Mimo upływu niemal 100 lat nie powstało żadne porównywalne studium nad prawem karnym Pierwszej Rzeczypospolitej w połowie XVIII stulecia. Makarewicz
wykańczał swe dzieło ze świadomością, że Polska się odradza. Robił to w zgiełku wojny. W zaciszu bibliotek i gabinetu... Wojna o Lwów z Ukraińcami opóźniła nieco wydanie, ale książka
ukazała się z jakże piękną i wzruszającą dedykacją: Patrie renascenti ex urbe semper fideli, homagium,
a na stronie tytułowej wskazano jako miejsce wydania: Lwów–Warszawa, dwie stolice”.
Z przedmowy Adama Redzika, profesora Uniwersytetu Warszawskiego
Książka stanowi reprint wydania z 1919 r.

9788381076340 W01P01

Zamówienia:
infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01
zamowienia.ksiazki@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Cena 69 zł (w tym 5% VAT)
ISBN 978-83-8107-634-0

9 788381 076340

