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1. LOSY KATEDRY PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO

WkroÂtce po wyzwoleniu Krakowa w 1945 r. Uniwersytet JagiellonÂski wznowiø dosÂcÂ szybko dziaøalnosÂcÂ. Po prawie 5-letniej przerwie
wojennej zaczeÎli przybywacÂ do Krakowa nie tylko profesorowie i docenci z czasoÂw przedwojennych, ale i møodsi przedstawiciele nauki.
WsÂroÂd nowo przybyøych nie brakowaøo przedstawicieli z innych osÂrodkoÂw naukowych, np. ze Lwowa, Wilna i Warszawy. W ten sposoÂb
szybko zostaøy obsadzone katedry historycznoprawne, a takzÇe zaliczana do nich Katedra Prawa KosÂcielnego.
W dniu 15 wrzesÂnia 1945 r. obowiaÎzki p.o. kierownika Katedry
Prawa KosÂcielnego na Uniwersytecie JagiellonÂskim ponownie objaÎø
przybyøy z internowania wojennego ze Szwajcarii2 prof. Adam Ve1

Niniejszy artykuø jest jedynie przyczynkiem do szerszego opracowania tematu
w przyszøosÂci. W teksÂcie uzÇyto wyrazÇenia ¹prawo kosÂcielneº na okresÂlenie prawa
kanonicznego celem odroÂzÇnienia go od prawa wyznaniowego (sÂwieckiego), chocÂ czeÎsÂcÂ
dokumentoÂw archiwalnych z omawianego okresu posøuguje sieÎ zamiennie terminami
¹prawo kanoniczneº, ¹prawo kosÂcielneº i ¹prawo wyznanioweº. Co do znaczenia tych
terminoÂw, zob. Prawo wyznaniowe. Stan prawny na 1 lipca 2003 r., red. H. Misztal,
P. Stanisz, Lublin 20032, s. 27-29.
2
K. M. B a r t e l, Adam Vetulani (20 III 1901-25 IX 1976), ¹Studia Historyczneº,
20(1977), z. 4, s. 667. W czasie II wojny sÂwiatowej profesor-sierzÇant Adam Vetulani
jako zÇoønierz 2. Dywizji StrzelcoÂw Pieszych, dowodzonej przez gen. B. Prugara-Ketlinga, znalazø sieÎ najpierw we Francji, z ktoÂraÎ przeszedø caøy szlak bojowy, a nasteÎpnie
w Szwajcarii, gdzie byø internowany.
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tulani3. Stanowisko to piastowaø azÇ do konÂca sierpnia 1948 r. Formalnie jednak kierownictwo Katedry Prawa KosÂcielnego UJ bezposÂrednio po wojnie nie zostaøo obsadzone.
Wydaje sieÎ, zÇe prof. A. Vetulani nie byø dla oÂwczesnych wøadz
panÂstwowych ¹odpowiednimº kandydatem na kierownika Katedry
Prawa KosÂcielnego UJ. Dlatego 13 lipca 1948 r. Tadeusz Silnicki4,
wybitny badacz dziejoÂw KosÂcioøa w sÂredniowiecznej Polsce, dotychczasowy profesor prawa kosÂcielnego na Uniwersytecie PoznanÂskim,
otrzymaø nominacjeÎ na profesora zwyczajnego prawa kosÂcielnego,
z jednoczesnym przeniesieniem na Uniwersytet JagiellonÂski w Krakowie5. W tym czasie byøa to juzÇ, niestety, jedyna w Polsce Katedra
Prawa KosÂcielnego na sÂwieckim uniwersytecie, wszystkie inne bowiem zostaøy zlikwidowane przez wøadze panÂstwowe. Pomimo formalnej obsady kierownictwa Katedra Prawa KosÂcielnego UJ byøa
skazana na unicestwienie. Najpierw wøadze socjalistycznej Polski staraøy sieÎ marginalizowacÂ roleÎ katedry, rozporzaÎdzeniem Ministra
OsÂwiaty z 23 lutego 1949 r. przeksztaøcajaÎc jaÎ w KatedreÎ Historii
Prawa KosÂcielnego, a nasteÎpnie likwidujaÎc w drodze zarzaÎdzenia
Ministra Szkolnictwa WyzÇszego z 15 maja 1952 r.6
Przed wojnaÎ przy szesÂciu katedrach historycznoprawnych byøo
tylko 2 asystentoÂw. Po 1945 r. pojawiøo sieÎ nowe pokolenie pracownikoÂw naukowych, ponadto ± wobec zmienionych metod nauczania,
zaprowadzenia obowiaÎzkowych cÂwiczenÂ dla studentoÂw, seminarioÂw,
3
S. G r o d z i s k i, Adam Vetulani (1901-1976). Nekrolog, ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 29(1977), z. 1, s. 153-161. Adam Vetulani, poczaÎwszy od dnia 1 pazÂdziernika 1928 r., wykøadaø prawo kosÂcielne w UJ w charakterze zasteÎpcy profesora.
W dniu 14 lutego 1934 r. zostaø profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa KosÂcielnego, a 12 kwietnia 1946 r. profesorem zwyczajnym. Po sÂmierci Stanisøawa Kutrzeby (7 stycznia 1946 r.) kierowaø KatedraÎ Historii Ustroju Polski UJ (formalnie od
2 stycznia 1947 r.), przemianowanej z czasem na KatedreÎ Historii PanÂstwa i Prawa
Polskiego, na ktoÂrej pozostaø azÇ do momentu przejsÂcia na emerytureÎ (1971).
4
M. P a t k a n i o w s k i, Instytut Historyczno-Prawny Uniwersytetu JagiellonÂskiego, ¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Prawniczeº, 1974, z. 47,
s. 41n.
5
K. G o ø aÎ b, Tadeusz Silnicki. W 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej,
¹Prawo Kanoniczneº, 9(1967), nr 3-4, s. 349.
6
W. M. B a r t e l, Adam Vetulani, s. 668.
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opieki nad grupami studenckimi itp. ± wzrosøa liczba tzw. pomocniczych pracownikoÂw naukowych. W latach 1945-1952 katedry historycznoprawne mogøy sieÎ poszczycicÂ powazÇnymi osiaÎgnieÎciami w zakresie ksztaøcenia møodej kadry naukowej. Odbyøo sieÎ kilka przewodoÂw doktorskich i habilitacyjnych7.
SzczegoÂlnie wokoÂø osoby prof. A. Vetulaniego zaczeÎøo sieÎ gromadzicÂ grono møodych talentoÂw naukowych. Jednym z nich byø Stanisøaw Roman. Jeszcze jako student, w styczniu 1946 r., zostaø zatrudniony w Katedrze Prawa KosÂcielnego8. Najpierw na stanowisku
møodszego asystenta, w 1949 r. starszego asystenta, a w 1951 r.
adiunkta. W 1948 r. obroniø praceÎ doktorskaÎ RozwoÂj kosÂcielnej separacji maøzÇenÂskiej do poczaÎtku XIV w., ktoÂra uzyskaøa wysokie noty
recenzentoÂw9. Po likwidacji Katedry Historii Prawa KosÂcielnego
w 1952 r. znalazø sieÎ w Katedrze Historii Ustroju i Prawa Polskiego
UJ, gdzie rozwijaø swoÂj warsztat naukowy.
RoÂwniezÇ Wøadysøaw SobocinÂski, ostatni uczenÂ prof. Stanisøawa
Kutrzeby, zwiaÎzaø swoje losy na pewien czas z Krakowem i KatedraÎ
Prawa KosÂcielnego. W roku akademickim 1937/1938 zostaø asystentem wolontariuszem przy Katedrze Historii Prawa Polskiego UJ. Po
wojnie z dniem 1 wrzesÂnia 1945 r. zostaø mianowany starszym asystentem w Katedrze Prawa KosÂcielnego, a od 1 grudnia 1945 r. byø juzÇ
adiunktem10. Po sÂmierci mistrza opiekeÎ naukowaÎ nad nim roztoczyø
prof. A. Vetulani11. W dniach 25-28 czerwca 1949 r. SobocinÂski habilitowaø sieÎ na podstawie pracy Historia rzaÎdoÂw opiekunÂczych
w Polsce (PoznanÂ 1949)12. Pomimo pozytywnych recenzji i jednomysÂlnej uchwaøy Rady Wydziaøu Prawa UJ habilitacja zostaøa za7

M. P a t k a n i o w s k i, Instytut Historyczno-Prawny, s. 42-43.
A. V e t u l a n i, Stanisøaw Roman (1918-1965), ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 18(1966), z. 1, s. 309-314.
9
Por. L. è y s i a k, Bibliografia prac Stanisøawa Romana, ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 18(1966), z. 1, s. 314-318.
10
S. G r o d z i s k i, Wøadysøaw SobocinÂski (1913-1995), ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 49(1997), z. 1-2, s. 379-383.
11
Archiwum Uniwersytetu JagiellonÂskiego, KrakoÂw, ul. GoøeÎbia 9 (dalej: Arch.
UJ), sygn. S.II. 619.
12
Opublikowana w ¹CzasopisÂmie Prawno-Historycznymº (2(1949), s. 227-351).
8
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twierdzona dopiero w dniu 9 kwietnia 1951 r. W 1950 r. zostaø jednakzÇe przeniesiony do Katedry Historii Ustroju i Prawa Polskiego
UJ, gdzie powierzono mu kierowanie cÂwiczeniami seminaryjnymi,
a od 1 wrzesÂnia 1951 r. powoøano go na stanowisko kontraktowego
zasteÎpcy profesora w tej katedrze13.
Od wiosny 1945 r. poczaÎtkowo wykøady, a poÂzÂniej seminaria,
przez kilka miesieÎcy prowadziø doc. dr Jakub Sawicki, ktoÂrego po
wyzwoleniu los chwilowo rzuciø do Krakowa14. Szybko jednak powroÂciø do stolicy, gdzie objaÎø stanowisko profesora historii prawa
w Uniwersytecie Warszawskim.
W maju 1947 r. szeregi wykøadowcoÂw prawa kosÂcielnego i wyznaniowego w UJ zasiliø takzÇe przybyøy ze Lwowa ks. dr Piotr Kaøwa15.
Jego habilitacja z zakresu prawa kosÂcielnego za zgodaÎ Ministra
OsÂwiaty zostaøa przeniesiona z Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziaø Prawa UJ16. W 1948 r. na Katedrze Prawa KosÂcielnego pracowaø ponadto asystent wolontariusz dr Marian Makomaski17.
Gdy w 1952 r. po reorganizacji studioÂw prawniczych zlikwidowano KatedreÎ Historii Prawa KosÂcielnego UJ, dotychczasowi pracownicy naukowi zasilili albo saÎsiednie katedry, albo przeniesÂli sieÎ
do innych osÂrodkoÂw naukowych. Profesor T. Silnicki zostaø przydzielony do zespoøowej Katedry Powszechnej Historii PanÂstwa
i Prawa UJ18, doc. dr W. SobocinÂski przeszedø na KatedreÎ Historii
Ustroju i Prawa Polskiego UJ (1958 r. ostatecznie osiadø w Warsza13
Z dniem 29 pazÂdziernika 1957 r. przenioÂsø sieÎ do Katedry Historii PanÂstwa
i Prawa Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
14
Kontynuowaø tu prace nad Concilia Poloniae, czego owocem byøo dzieøo (I tom)
Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku (Studia i Materiaøy do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, nr 8), KrakoÂw 1945, ss. 56. Por.
M. SaÎdek, Ch. WoÂjcik, Jakub Sawicki 1899-1979, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº,
33(1981), z. 1, s. 251; F. Pasternak, Szkic biograficzny i bibliografia prac naukowych
prof. Jakuba Sawickiego, ¹Prawo Kanoniczneº, 21(1978), nr 1-2, s. 195-221.
15
Stosowna uchwaøa Rady Wydziaøu Prawa UJ zostaøa podjeÎta na posiedzeniu
Rady Wydziaøu 21 maja 1947 r.
16
Arch. UJ, sygn. S III, Kaøwa Piotr.
17
Arch. UJ, sygn. WP III 11, Odpowiedzi na ankieteÎ z dnia 29 stycznia 1949 r.
o zdolnosÂci zakøadoÂw szkoÂø akademickich do badawczej pracy naukowej.
18
M. P a t k a n i o w s k i, Instytut Historyczno-Prawny, s. 42.
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wie), podobnie adiunkt dr S. Roman. W takim stanie rzeczy po
1952 r. w zasadzie tylko trzy katedry na Wydziale Prawa UJ reprezentowaøy nauki historycznoprawne, tj. Katedra Powszechnej Historii PanÂstwa i Prawa, Katedra PanÂstwa i Prawa Polskiego i Katedra
Prawa Rzymskiego19.
Przez 30 lat (1952-1982) kanonistyka i prawo wyznaniowe nie miaøy osobnej jednostki organizacyjnej w Uniwersytecie JagiellonÂskim.
Dopiero dzieÎki staraniom prof. dr. hab. Wojciecha Bartla, dziekana
Wydziaøu Prawa i Administracji UJ w latach 1981-1987, odtworzono
na Wydziale Prawa i Administracji UJ jednostkeÎ zajmujaÎcaÎ sieÎ prawem kosÂcielnym i wyznaniowym, tj. Zakøad Historii Prawa KosÂcielnego20. Pismo o przywroÂcenie zakøadu o tej nazwie w dniu 9 grudnia
1982 r. prof. Wojciech Bartel skierowaø do Senatu UJ21, ktoÂry 22 grudnia tego roku jednomysÂlnie podjaÎø stosownaÎ uchwaøeÎ22. Pierwszym
kierownikiem zakøadu z dniem 1 lutego 1983 r. zostaø prof. Bartel23.
DziesieÎciolecie dziaøalnosÂci zakøadu stworzyøo warunki do przywroÂcenia nauce prawa kanonicznego i wyznaniowego nalezÇnych ram
19

W 1955 r. w ¹Zeszytach Naukowych Uniwersytetu JagiellonÂskiegoº (z. 1),
przedstawiono dziaøalnosÂcÂ tychzÇe katedr, ale, niestety, brak wzmianki na temat badanÂ
nad prawem kosÂcielnym i wyznaniowym. Sprawozdanie przedstawili w imieniu swoich
katedr ± w kolejnosÂci juzÇ zaznaczonej ± odpowiednio L. Pauli (s. 174-175), S. Grodziski
(s. 175-177) i W. Osuchowski (s. 173-174).
20
Arch. UJ, sygn. SV Sog/29.
21
Archiwum PAN, KrakoÂw, ul. SÂw. Jana 26 (dalej: Arch. PAN), sygn. 2/11,
Sprawy Katedry Historii Prawa KosÂcielnego. Prof. Bartel pisaø, zÇe ¹utworzenie
w strukturze Instytutu Historyczno-Prawnego Zakøadu Prawa KosÂcielnego, ktoÂry w zakresie swych zainteresowanÂ wøaÎczyøby historieÎ nie tylko prawa kosÂcielnego KosÂcioøa
Rzymsko-Katolickiego, lecz takzÇe innych KosÂcioøoÂw ChrzesÂcijanÂskich, z uwagi na
wielowyznaniowy charakter spoøeczenÂstwa polskiego w dalszej i blizÇszej przeszøosÂci,
wydaje sieÎ rzeczaÎ celowaÎ. Instytut Historyczno-Prawny jest w stanie obsadzicÂ teÎ placoÂwkeÎ naukowo-badawczaÎ, ktoÂrej istnienie jest roÂwniezÇ uzasadnione wzgleÎdami dydaktycznymi i zainteresowaniem studentoÂw. Proponuje sieÎ utworzenie Zakøadu, a nie
Katedry z uwagi na to, zÇe dyscyplina ¹prawo kosÂcielneº nie wchodzi w obreÎb przedmiotoÂw podstawowych przewidzianych obowiaÎzujaÎcym programem studioÂw prawniczych. Ponadto kilku pracownikoÂw naukowych Instytutu Historyczno-Prawnego uprawia teÎ dyscyplineÎ, prowadzaÎc w tym zakresie wøasne badania naukoweº.
22
Arch. UJ, sygn. SV Sog. 11, Protokoøy Senatu za okres 15 IX 1982-16 III 1983.
23
Arch. PAN, sygn. 2/11, Sprawy Katedry Historii Prawa KosÂcielnego.
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organizacyjnych w postaci Katedry Historii Prawa KosÂcielnego.
RoÂwniezÇ i tym razem, na wniosek prof. W. M. Bartla, Senat UJ
podjaÎø stosownaÎ uchwaøeÎ 23 pazÂdziernika 1991 r.24 Jej kierownictwo
oddano oczywisÂcie w reÎce prof. Bartla, legitymujaÎcego sieÎ znacznym
dorobkiem naukowym w tej dyscyplinie25.
Po sÂmierci prof. Wojciecha M. Bartla (² 2 wrzesÂnia 1992 r.) kierownikiem Katedry Historii Prawa KosÂcielnego zostaø jeden z ostatnich ucznioÂw prof. Vetulaniego prof. dr hab. Wacøaw Uruszczak.
W pierwszych latach po reaktywacji katedry nie zatrudniano møodszych pracownikoÂw naukowych. Dopiero w latach 1989-1999 na stanowisku asystenta pracowaø mgr Paweø Kuglarz, a po jego odejsÂciu
dr Zdzisøaw Zarzycki (od 1 pazÂdziernika 1999 r.).
Z inicjatywy prof. Wacøawa Uruszczaka w konÂcu 2001 r. Senat UJ
podjaÎø uchwaøeÎ o zmianie nazwy Katedry Historii Prawa KosÂcielnego
na KatedreÎ Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego26. Nowa nazwa
wierniej odzwierciedla uprawiane przez jej pracownikoÂw dziedziny
badawcze oraz wychodzi naprzeciw potrzebom dydaktycznym stawianym w Uniwersytecie JagiellonÂskim. W roku 2002 na serwerze
uniwersyteckim uruchomiono stroneÎ internetowaÎ katedry27.
24

Arch. UJ, sygn. SV Sog/31, s. 16, pkt. 10c. Stosowne pismo w dniu 30 wrzesÂnia
1991 r. prof. Bartel skierowaø ± za posÂrednictwem dziekana prof. J. Majchrowskiego ±
do Rady Wydziaøu Prawa UJ z prosÂbaÎ o przywroÂcenie Katedry Historii Prawa KosÂcielnego. W pisÂmie przewodnim uzasadniaø, zÇe ¹Jej przywroÂcenie wypeønia powazÇnaÎ
lukeÎ istniejaÎcaÎ zaroÂwno w dydaktyce, jak i pracy naukowo-badawczej w polskiej historii prawaº. Na posiedzeniu Senatu UJ spraweÎ referowaø oÂwczesny prodziekan Wydziaøu Prawa UJ ds. OgoÂlnych prof. W. Uruszczak. ZarzaÎdzeniem nr 40 Rektora UJ
z dnia 27 listopada 1991 r. na podstawie §§ 32 i 33 Statutu UJ oraz uchwaøy Senatu UJ
z dnia 23 pazÂdziernika 1991 r. dotychczasowy Zakøad Historii Prawa KosÂcielnego
przeksztaøcono w samodzielnaÎ KatedreÎ Historii Prawa KosÂcielnego. SiedzibeÎ Katedry
zlokalizowano przy ul. GoøeÎbiej 9 w Krakowie.
25
Dawne prawo i mysÂl prawnicza. Prace historyczno-prawne posÂwieÎcone pamieÎci
Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec, W. Uruszczak, KrakoÂw 1995. BibliografieÎ prac
drukowanych profesora W. M. Bartla zestawiø P. Kuglarz (s. 17-25).
26
Senat UJ stosownaÎ uchwaøeÎ podjaÎø 21 grudnia 2001 r., a w jej wykonaniu rektor
UJ prof. Franciszek Ziejka 4 stycznia 2002 r. wydaø zarzaÎdzenie nr 1.
27
Adres internetowy Katedry Prawa KosÂcielnego i Wyznaniowego UJ:
http://www.law.uj.edu.pl/users/kpkiw.
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2. NAUKA PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO

W latach 1945-1948 w Katedrze Historii Prawa KosÂcielnego UJ ±
niezalezÇnie od obowiaÎzkoÂw dydaktycznych ± podejmowano badania
nad naukaÎ prawa kosÂcielnego i jego historiaÎ, zaroÂwno powszechnego,
jak i partykularnego w Polsce. Prowadzono roÂwniezÇ badania nad
wspoÂøczesnym prawem kosÂcielnym i wyznaniowym w Polsce i na
sÂwiecie. Po likwidacji katedry prace nad prawem kosÂcielnym i wyznaniowym w UJ nie zanikøy, lecz prowadzono je w pozostaøych katedrach historycznoprawnych: Historii Ustroju i Prawa Polskiego oraz
Powszechnej Historii PanÂstwa i Prawa28. Niemniej, w czasach Polski
Ludowej obiektywne badania historyczne nad KosÂcioøem, prawem
kosÂcielnym i prawem wyznaniowym nie nalezÇaøy do tematoÂw popieranych przez oÂwczesnaÎ wøadzeÎ29.
ApolitycznosÂcÂ wykøadowcoÂw i obiektywizm w przekazywaniu
wiedzy nie lezÇaøy w kanonie wymaganÂ stawianych kadrze naukowej
socjalistycznego panÂstwa30. Wøadzy nie podobaøo sieÎ, zÇe profesorowie T. Silnicki i A. Vetulani ± zgodnie z wykazem pracownikoÂw
naukowych Wydziaøu Prawa i Administracji UJ, z uwzgleÎdnieniem
pochodzenia spoøecznego i przynalezÇnosÂci politycznej na rok 1950 ±
byli bezpartyjni31. Wraz z nasileniem stalinowskich metod rzaÎdzenia
w Polsce roÂwniezÇ uczeni tej rangi co prof. A. Vetulani i prof. T. Silnicki podlegali roÂzÇnorodnym formom szykan. ¹W okresie szczegoÂlnego nateÎzÇenia stalinowskiego rezÇimu «odstawiono na boczny tor»
i skazano na wegetacjeÎ ludzi, ktoÂrzy stanowiaÎ dumeÎ nauki polskiej
28

Od roku akademickiego 1970/1971 katedry historycznoprawne tworzyøy Instytut Historyczno-Prawny.
29
W. U r u s z c z a k, Adam Vetulani (1901-1976) ± historyk prawa kanonicznego,
¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 50(1998), z. 1, s. 182.
30
Arch. UJ, sygn. S II 619, Adam Vetulani ± akta osobowe. Teczka osobowa
prof. Vetulaniego zawiera m.in. poufnaÎ opinieÎ-pismo (nr 143/KD/pfn. 55) na jego
temat: ¹Wedøug opinii studentoÂw, prof. Vetulani stara sieÎ swym wykøadom nadacÂ
ujeÎcie marksistowskie ± saÎ to jednakzÇe jeszcze proÂby niezupeønie zadowalajaÎceº. Pismo tej tresÂci na potrzeby Polskiej Akademii Nauk podpisali w dniu 26 marca 1955 r.
kierownik Oddziaøu Kadr UJ Zdzisøaw èopatka i rektor UJ prof. dr Teodor Marchlewski.
31
Arch. UJ, sygn. WP III 29.
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w kraju i za granicaÎ. [...] WsÂroÂd uczonych tych znajduje sieÎ roÂwniezÇ
± aby pozostacÂ w kreÎgu osoÂb znajomych ± znakomity historyk prawa
i kanonista prof. Tadeusz Silnickiº. Tak pisaø doc. dr M. CiesÂlak na
øamach ¹Dziennika Polskiegoº, broniaÎc pozycji oÂwczesnych krakowskich kanonistoÂw i znawcoÂw prawa wyznaniowego32.
W pierwszym dziesieÎcioleciu po wojnie prof. T. Silnicki oddaø sieÎ
intensywnym badaniom naukowym. Spod jego pioÂra wyszøo szereg
cennych prac. Bardzo aktualne staøy sieÎ badania nad poczaÎtkami panÂstwa polskiego i polskiego KosÂcioøa (Rola dziejowa sÂw. Wojciecha
w 1947 r., ¹PrzeglaÎd Zachodniº, 3(1947), nr 4, s. 292-307). Tematyce
¹milenijnejº posÂwieÎciø studium omawiajaÎce czasy chrztu Polski na tle
oÂwczesnych wydarzenÂ politycznych, kulturalnych i dziaøalnosÂci osoÂb
wspoÂøczesnych. W zwiaÎzku z taÎ problematykaÎ naukowaÎ uwaga prof.
T. Silnickiego skoncentrowaøa sieÎ na arcybiskupie Jakubie SÂwince
(Arcybiskup Jakub SÂwinka i jego epoka, Warszawa 1956, ss. 311 ±
wspoÂlnie z Kazimierzem GoøaÎbem) i prymasie Mikoøaju TraÎbie33,
pierwszym kodyfikatorze polskiego ustawodawstwa synodalnego
z 1420 r. (kodyfikacja wielunÂsko-kaliska)34. Do tej grupy badawczej
nalezÇy tezÇ praca PoczaÎtki chrzesÂcijanÂstwa i organizacji kosÂcielnej na
Pomorzu35, pierwsze tego typu studium w polskiej literaturze historycznoprawnej. TakzÇe pionierska praca Dzieje i ustroÂj KosÂcioøa katolickiego na SÂlaÎsku do konÂca w. XIV (Warszawa 1953, ss. 408) zostaøa
przychylnie przyjeÎta w sÂwiecie nauki. PodobnaÎ oceneÎ zyskaøa publikacja KosÂcioÂø a zasada swobodnej dyspozycji wøasnosÂci ziemskiej
w Polsce wiekoÂw sÂrednich (¹ZÇycie i MysÂlº, 1(1950), z. 3/4, s. 327342). Biografia prac krakowskiego kanonisty prof. Wøadysøawa Abrahama stanowi ukoronowanie kilku artykuøoÂw, jakie swemu mistrzowi
posÂwieÎciø36. RoÂwniezÇ problematyka wyznaniowa byøa przedmiotem
zainteresowania tego uczonego, chocÂ w nieco mniejszym zakresie.
32

M. C i e sÂ l a k, NaprawicÂ krzywdeÎ wyrzaÎdzonaÎ nauce, ¹Dziennik Polskiº,
12(1956), nr 267, s. 4.
33
T. S i l n i c k i, Grunwald a Mikoøaj TraÎba, ¹DzisÂ i Jutroº, 10(1954), nr 29(451),
s. 4; T. S i l n i c k i, Arcybiskup Mikoøaj TraÎba, Warszawa 1954, ss. 203.
34
J. S a w i c k i, SÂp. Prof. dr Tadeusz Silnicki (5 X 1889-18 XII 1968), ¹Prawo
Kanoniczneº, 13(1970), nr 3-4, s. 280-282.
35
T. S i l n i c k i, ¹ZÇycie i MysÂlº, 2(1951), z. 3/4, s. 298-323, z. 5/6, s. 580-624.
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ProblematykaÎ wolnosÂci sumienia i wyznania w Polsce w przeszøosÂci dalszej i blizÇszej zajaÎø sieÎ takzÇe Wøadysøaw SobocinÂski37. Nie bez
znaczenia byøa i w tym przypadku naukowa opieka A. Vetulaniego.
WspoÂlnie z Z. Kaczmarczykiem napisaø Zagadnienie suwerennosÂci
panÂstwowej i wolnosÂci sumienia w Polsce XV-XVI w.38 Jego dorobek
naukowy zostaø ¹dostrzezÇonyº przez oÂwczesnych decydentoÂw panÂstwowych i partyjnych i w dniu 30 listopada 1954 r. otrzymaø nagrodeÎ
Ministra Szkolnictwa WyzÇszego za praceÎ Walka o wolnosÂcÂ sumienia
w Polsce. BeÎdaÎc pracownikiem Oddziaøu PAN w Krakowie do
1958 r., poszerzyø swoje pole badawcze nad tolerancjaÎ religijnaÎ
w Polsce XVI w.39
Niestety, zÇadnej powazÇnej nagrody za swoÂj wkøad do nauki polskiej i sÂwiatowej od wøadz PRL-u nie otrzymaø prof. Adam Vetulani,
mimo zÇe jego dorobek naukowy liczy 338 prac ogøoszonych drukiem,
z czego przeszøo 100 dotyczy szeroko pojeÎtej kanonistyki i historii
prawa wyznaniowego40. Ponad 40 z nich zostaøo napisanych w jeÎzykach obcych, gøoÂwnie francuskim i niemieckim. GøoÂwnaÎ dziedzinaÎ
T. S i l n i c k i, Wøadysøaw Abraham (1860-1941), ¹ZÇycie i MysÂlº, 1(1950), z. 1/2,
s. 89-135, z. 3/4, s. 280-315.
37
Zob. G. B a ø t r u s z a j t y s, Bibliografia prac naukowych prof. dr. Wøadysøawa
SobocinÂskiego, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 38(1986), z. 1, s. 1-26.
38
Praca zostaøa opublikowana w: Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiaøy Sesji Naukowej PAN, dnia 4-9 lipca 1953 r. (red.
K. Opaøek, t. 2, Warszawa 1954, s. 351-401) i tamzÇe Uwagi dotyczaÎce referatu zgøoszonego drogaÎ korespondencyjnaÎ, s. 417-418.
39
W kolejnych latach opublikowaø: Memoriaø Jana Ostroroga a poczaÎtki reformacji w Polsce (¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº, 3(1958), s. 9-52), Memoriaø Jana
Ostroroga a poczaÎtki reformacji w Polsce, cz. II (¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº,
4(1959), s. 35-80), Z badanÂ nad tolerancjaÎ i wolnosÂciaÎ sumienia w Polsce (w zwiaÎzku
z ksiaÎzÇkaÎ Z. Ogonowskiego) (¹Odrodzenie i Reformacja w Polsceº, 4(1959), s. 175185). H. Izdebski (Wøadysøaw SobocinÂski ± zÇycie i dzieøo, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 38(1986), z. 1, s. 4) podaje, zÇe W. SobocinÂski napisaø monografieÎ o wolnosÂci
sumienia i wyznania w Polsce XVI w., ale jej nie opublikowaø.
40
W. M. B a r t e l, Adam Vetulani (W pieÎcÂdziesieÎciolecie pracy naukowej), ¹Analecta Cracoviensiaº, 7(1975), s. 159n.; Bibliografia prac Adama Vetulaniego za lata
1923-1973, zestawiø J. Malec, ¹Analecta Cracoviensiaº, 7(1975), s. 203-221; W.
U r u s z c z a k, Bibliografia prac profesora Adama Vetulaniego (² 1976). Uzupeønienia
z lat 1974-1990, ¹Analecta Cracoviensiaº, 28(1996), s. 637-641.
36
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badanÂ prof. Adama Vetulaniego w zakresie powszechnego prawa kanonicznego byøy studia zÂroÂdøoznawcze nad pierwotnym ksztaøtem Dekretu Gracjana oraz zbiorem dekretaøoÂw papieskich. Do jego osiaÎgnieÎcÂ nalezÇy ustalenie pierwotnego ksztaøtu tego dzieøa. Uznanie mieÎdzynarodowe zyskaøy mu badania nad elementami prawa rzymskiego
w Dekrecie Gracjana oraz odwazÇne hipotezy w sprawie daty jego
powstania, przesuwajaÎc je z 1151 na 1120 r. Potwierdzenia swej hipotezy broniø i uzasadniaø w pracach nad innymi XII-wiecznymi ¹skroÂtamiº Dekretu: Abbreviatio Parisiensis oraz Abbreviatio Omniboni41.
Prace te przyniosøy mu wyroÂzÇnienie w postaci doktoratoÂw honorowych uniwersytetoÂw w Strasburgu (1959), Nancy (1961) i w PeÂcs
(1972) oraz czøonkostwo licznych towarzystw naukowych z prestizÇowaÎ BolonÂskaÎ AkademiaÎ Nauk na czele (1961). RoÂwniezÇ Stolica
Apostolska doceniøa wkøad polskiego uczonego w badania nad prawem kanonicznym i nadaøa mu KomandorieÎ Piani Ordinis (1974).
Badania prof. A. Vetulaniego obejmowaøy zaroÂwno prawo kanoniczne powszechne, jak i partykularne polskie oraz instytucje kosÂcielne,
w tym osobowe prawo maøzÇenÂskie42.
Wedøug tego uczonego prawo polskie i polska kultura prawna od
chwili chrztu w 966 r. pozostawaøa pod wpøywem prawa kanonicznego i kosÂcielnej kultury prawnej. DzieÎki badaniom nad sÂredniowiecznymi reÎkopisami prawniczymi, gøoÂwnie kanonistycznymi (przechowywanymi w bibliotekach polskich), prof. A. Vetulani wykazywaø
nierozerwalne zwiaÎzki kulturowe Polski z chrzesÂcijanÂskaÎ EuropaÎ ZachodniaÎ43, co staraøa sieÎ wyrugowacÂ lub zminimalizowacÂ oÂwczesna
propaganda socjalistycznego panÂstwa.
41
Dzieøo dekretysty Omnibona w reÎkopisie Biblioteki Miejskiej w Cambrai opublikowane zostaøo w ¹Analecta Cracoviensiaº (4(1972), s. 239-266).
42
Wøadze niemieckie wobec zawierania maøzÇenÂstw robotnikoÂw polskich wywiezionych na prace do Trzeciej Rzeszy (wraz z A. Cichoniem), ¹Czasopismo PrawnoHistoryczneº, 12(1960), z. 1, s. 235-256; La forme de la ceÂleÂbration du mariage en
Pologne. MeÂlanges en l'honneur de S.E. le Cardinal AndreÂ Jullien, Ancien Doyen du
Tribunal de la Rote, ¹Revue de droit canoniqueº, 10/11(1961), s. 273-294.
43
Zob. SÂredniowieczny KosÂcioÂø polski w zasieÎgu øacinÂskiej kultury prawniczej,
¹Zeszyty Naukowe KULº, 9(1966), nr 1-2(33-34), s. 29-51; SÂredniowieczny KosÂcioÂø
polski w zasieÎgu øacinÂskiej kultury prawniczej, w: KsieÎga tysiaÎclecia katolicyzmu
w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1, Lublin 1969, s. 391-421; Wkøad diecezji krakow-
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Obchody millennium chrztu Polski byøy zatem dogodnym czasem
do przedstawienia wkøadu KosÂcioøa w rozwoÂj kultury narodu polskiego. RoÂwniezÇ okres okupacji hitlerowskiej byø tematem rozwazÇanÂ naukowych Vetulaniego. SzczegoÂlnaÎ uwageÎ zwroÂciø na dziaøalnosÂcÂ metropolity krakowskiego, gorliwego obronÂcy polskosÂci, kardynaøa
Adama Stefana Sapiehy44. TrwaøosÂcÂ osiaÎgnieÎcÂ Adama Vetulaniego
i niesøabnaÎce zainteresowanie jego pracami naukowymi znalazøy potwierdzenie w postaci wydanych w latach 1990 i 1991 przez brytyjskie
wydawnictwo ¹Variorumº dwoÂch zbioroÂw prac z historii prawa kanonicznego i instytucji kosÂcielnych45.
Kontynuatorem prac nad kanonistykaÎ w krakowskiej uczelni byø
prof. W. M. Bartel46. U szczytu swojej kariery naukowej ± zapewne
pod wpøywem prof. A. Vetulaniego ± rozpoczaÎø badania nad historiaÎ
prawa kosÂcielnego47. Zainteresowaø sieÎ gøoÂwnie dziejami Wydziaøu
Teologicznego UJ, a zwøaszcza historiaÎ krakowskiej kanonistyki48.
skiej w rozwoÂj kultury narodu polskiego. Sesje naukowe TysiaÎclecia, Wawel±KrakoÂw,
7 maja 1966, ¹Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensisº, 1966, nr 5-6, s.
104-110.
44
KsiaÎzÇeÎ Metropolita Krakowski, ¹Tygodnik Warszawskiº, 1946, nr 7(14); Metropolita Sapieha a Kuria Rzymska (1939-1943), ¹Tygodnik Powszechnyº, 1971, nr
40(1187); U zÂroÂdeø prawnej legendy. O rzekomym spaleniu przez MetropoliteÎ SapieheÎ
Encykliki Piusa XII, ¹Tygodnik Powszechnyº, 1973, nr 16(1265).
45
A. V e t u l a n i, Sur Gratien et les DeÂcreÂtales, ed. par W. Uruszczak, preÂf. A.
Gouron, Variorum, Aldershot (Hampshire) 1990, ss. IX+323; A.V e t u l a n i, Institutiones de l'Eglise et canonistes au Moyen Age. De Strasbourg aÁ Cracovie, eÂd. par W.
Uruszczak, preÂf. W. Uruszczak, Variorum, Aldershot (Hampshire) 1991, ss. 328.
46
S. G r o d z i s k i, Wojciech Bartel 1923-1992, ¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 44(1992), z. 1-2, s. 221-223.
47
DziaøalnosÂci naukowej W. M. Bartla posÂwieÎcona zostaøa ksieÎga pamiaÎtkowa,
zob. przyp. 49. Por. W. U r u s z c z a k, Z. Z a r z y c k i, Wojciech Maria Bartel (19231992), w: Zøota KsieÎga Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Suplement, red. W. Walecki,
KrakoÂw 2004, s. 13-18.
48
Z dziejoÂw kanonistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu JagiellonÂskiego
w XVIII w., ¹Ruch Biblijny i Liturgicznyº, 19(1966), nr 2, s. 114-131; Wydziaø Teologiczny Uniwersytetu JagiellonÂskiego na przeøomie dwoÂch wiekoÂw (od poøowy XIX w.
do konÂca I wojny sÂwiatowej), ¹Analecta Cracoviensiaº, 1(1969), Przyczynek do dziejoÂw Wydziaøu Teologicznego Uniwersytetu JagiellonÂskiego jako osÂrodka naukowego
Metropolii Krakowskiej za czasoÂw II Rzeczypospolitej (1918-1939), ¹Analecta Cracoviensiaº, 3(1971), s. 423-437.
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Do tego samego nurtu badawczego nalezÇy zaliczycÂ artykuø Naukowy
mecenat Adama Stefana Sapiehy opublikowany w KsieÎdze sapiezÇynÂskiej (red. J. Wolny, t. 1, KrakoÂw 1982, s. 205-241)49. W sumie w swoim
naukowym dorobku prof. Bartel posiada ponad 150 prac drukowanych, z czego ponad 20 dotyczy historii KosÂcioøa w Polsce i w Europie
oraz wolnosÂci religijnej. WsÂroÂd nich znalazøy sieÎ m.in. Dekret Gracjana
w sÂwietle najnowszych badanÂ50, Z dawniejszej i blizÇszej przeszøosÂci
konkordatoÂw51, Biskup Pelczar jako prawnik52, Problemi di storia
della fonti di diritto canonico in Polonia nel secoli X-XIII53.
Prof. Bartel interesowaø sieÎ roÂwniezÇ szeroko pojeÎtym stosunkiem
panÂstwa polskiego do KosÂcioøa, czego efektem byøo studium The State
and Christian Religions in Poland from the 16th to the 20th centuries54.
JuzÇ po sÂmierci profesora Gerard Noodt Instituut w Nijmegen opublikowaø jego rozpraweÎ Kirche und Staat in Polen in den Jahren 19441989 (Nijmegen 1993, ss. 31), ktoÂra wnosi nowe waÎtki do stanu badanÂ
nad najnowszaÎ historiaÎ KosÂcioøa polskiego. Prof. Bartel jest takzÇe
autorem kilkunastu biogramoÂw polskich kanonikoÂw do wydawnictw
bibliograficznych i encyklopedycznych, krajowych i zagranicznych55.
49
Zob. tezÇ: Bibliografia: J. B i e n i a r z oÂ w n a, Wojciech Maria Bartel, 1923-1992,
w: Dawne prawo i mysÂl prawnicza. Prace historyczno-prawne posÂwieÎcone pamieÎci
Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec, W. Uruszczak, KrakoÂw 1995, s. 7-13.
50
¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Prawniczeº, 1968,
z. 37, s. 103-108.
51
¹Sprawozdania z posiedzenÂ Komisji Naukowych. Oddziaø PAN w Krakowieº,
14(1970), s. 532-533.
52
Materiaøy z sesji naukowej posÂwieÎconej zÇyciu i dziaøalnosÂci Søugi BozÇego J.S.
Pelczara. 21 III 1974, Rzym 1975, s. 32-45, 58-60.
53
Atti della nona Settimana Internazionale di studio Mendola. 28 Augusto ±
2 settembre 1983. Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, Milano 1986, s. 311-327.
54
Opublikowane w: The Common Christian Roots of the European Nations. An
International Colloquiam at the Vatican, Florence 1983, s. 827-842.
55
M.in. profesoroÂw: Mateusza JoÂzefa Kolendowicza i WawrzynÂca Alfonsa KarynÂskiego, biskupoÂw Michaøa Ignacego Kunickiego, Jana Klemensa Goøaszewskiego
i Aleksandra Kazimierza Horaina, ks. prof. Kazimierza Jarmundowicza, kanonikoÂw ±
krakowskiego Adama Tomasza Paszkowicza, a takzÇe Augustyna Karola Boromeusza
LipienÂskiego i Ignacego JoÂzefa PenÂko, archidiakona JoÂzefa Olechowskiego h. Ratuld;
ks. Teodora Ostrowskiego, kapelanoÂw ± Piotra Tomasza Borgiasza PeÎkalskiego i Antoniego Rozwadowskiego.
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Problemy badawcze zakresÂlone przez poprzednikoÂw z powodzeniem realizuje prof. Wacøaw Uruszczak, systematycznie rozszerzajaÎc
wachlarz zainteresowanÂ naukowych m.in. na wspoÂøczesne prawo wyznaniowe56. Dyskusje nad polskim konkordatem w latach 90. nie
pozostaøy bez wpøywu na jego zainteresowania naukowe. Tej problematyce prof. Uruszczak posÂwieÎciø m.in. Konkordat nadziei. Refleksje o znaczeniu Konkordatu z 1993 r. dla PanÂstwa Polskiego57, a takzÇe
Konkordat z 1993 r.58 Jego zdaniem konkordat jest owocem i przejawem normalizacji stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø oraz powazÇnym
wskazÂnikiem demokratyzacji zÇycia publicznego w kraju.
Prof. Uruszczak zajmuje sieÎ takzÇe sÂredniowiecznym prawem
kanonicznym, czego rezultatem saÎ prace: L'ceuvre d'Omnebene
dans le ms 602 de la BibliotheÁque Municipale de Cambrai (Dzieøo
w reÎkopisie 602 w Bibliotece Miejskiej w Cambrai)59 i Collectio
authenticarum dans le manuscrit 89 de la BibliotheÁque du Chapitre
de Cracovie (ZbioÂr autentykoÂw w reÎkopisie 89 w Bibliotece Kapitulnej w Krakowie)60. Kolejne dwie rozprawy tego uczonego, tj. Les
juges deÂleÂgues du pape et la proceÂdure romano-canonique aÁ Reims
dans la seconde moitieÂ du XIIe sieÁcle (Papiescy seÎdziowie delegowani a procedura rzymsko-kanoniczna w Reims w drugiej poøowie XII
w.)61 oraz Une poleÂmique juridique entre deux savants francËais au
XIIe sieÁcle. Contribution aux recherches sur le concept du mariagecontrat (Polemika dwoÂch uczonych francuskich z XII w. Przyczynek do badanÂ nad pojeÎciem kontraktu maøzÇenÂskiego)62, zostaøy
przyjeÎte z uznaniem w zachodnioeuropejskiej kanonistyce. RoÂw56

Prawo wyznaniowe, wprowadzenie i oprac. W. Uruszczak, KrakoÂw: Wydawnictwo Centrum Prawne 1997; Prawo wyznaniowe. ZbioÂr przepisoÂw, Zakamycze
2003, ss. 623 (wspoÂlnie z Z. Zarzyckim).
57
Praca opublikowana w: Rola i znaczenie Konkordatu z 1993 r., red. J. Dyduch,
KrakoÂw: Oficyna Wydawnicza PAT 1994, s. 53-67.
58
¹Ateneum KapøanÂskieº, 1996, nr 524, s. 73-81.
59
Praca opublikowana w: Proceedings of the Fourth International Congress of
Mediewal Canon Law, Toronto 21-25 August 1972 (Monumenta Iuris Canonici ± series
C: Subsidia), Toronto 1976, s. 11-26 (wspoÂlnie z Adamem Vetulanim).
60
Praca opublikowana w: ¹ReÂvue de droit canoniqueº, 30(1980), s. 364-381
(wspoÂlnie z Adamem Vetulanim).
61
Praca opublikowana w: ¹Tijdschrift voor rechtsgeschiedenisº, 53(1985), s. 25-41.
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niezÇ dzieje ustawodawstwa kosÂcielnego w sÂredniowiecznej Polsce
znalazøy swoje miejsce na warsztacie badawczym prof. Uruszczaka63. W øaÎcznosÂci z tematykaÎ kosÂcielnaÎ pozostaje tezÇ publikacja
Proces czarownicy w Nowym SaÎczu w 1670 r. Z badanÂ nad miejskim procesem karnym czasoÂw nowozÇytnych64.
Z kolei owocem badanÂ mgra P. Kuglarza nad problematykaÎ konkordatowaÎ w Niemczech i we wspoÂøczesnej Polsce saÎ artykuøy Konkordat Stolicy Apostolskiej z III RzeszaÎ na tle stosunkoÂw mieÎdzy
panÂstwem i KosÂcioøem w Niemczech od poczaÎtku XIX w. do poøowy
XX w.65, Kirche in Sozialismus und Demokratie66 oraz MaøzÇenÂstwo
konkordatowe. Analiza prawnoporoÂwnawcza zawarcia maøzÇenÂstwa
w prawie kanonicznym i w prawie polskim. RozwazÇania na tle konkordatu z 28 lipca 1993 r.67
W latach 90. w ramach Katedry Historii Prawa KosÂcielnego nadal
prowadzone byøy badania naukowe nad prawem kosÂcielnym w dawnej Polsce z uwzgleÎdnieniem dziejoÂw KosÂcioøa w Europie. OsobnaÎ
dziedzinaÎ badawczaÎ w katedrze staøa sieÎ tematyka wyznaniowa,
w tym takzÇe sytuacja prawna KosÂcioøa w systemach totalitarnych
na przykøadzie III Rzeszy oraz Europy Wschodniej w latach 19481956. Z czasem (1994) pogøeÎbione badania objeÎøy historieÎ zÂroÂdeø
sÂredniowiecznego prawa kosÂcielnego, maøzÇenÂskie prawo wyznanio62

Praca opublikowana w: ReÂcueil de meÂmoires et des travaux publieÂ par la SocieÂteÂ
Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Ecrit, vol. XIII, 1985,
s. 31-56.
63
Ustawodawstwo synodalne KosÂcioøa katolickiego w Polsce w XIII i XIV w.,
¹Czasopismo Prawno-Historyczneº, 51(1999), z. 1-2, s. 97-148.
64
Praca opublikowana w: Historia prawa ± Historia kultury. Liber Memorialis
Vitoldo Maisel dedicatus, red. E. Borkowska-BagienÂska, H. Olszewski, PoznanÂ 1994
(Prace Wydziaøu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
t. 1), s. 193-203.
65
¹Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellonÂskiego. Prace Prawniczeº, 1992,
nr 3, z. 141, s. 7-36.
66
Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Polen nach den
Zweiten Weltkrieg, hrsg. T. Goppel: Aus der Vielfalt des VergaÈnglichen. Festschrift fuÈr
Wilhelm Blum, Regensburg 1993, s. 107-113.
67
KrakoÂw: Staromiejska Oficyna Wydawnicza 1994, ss. 85 (wspoÂlnie z Fryderykiem Zollem).
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we, prawne modele stosunkoÂw panÂstwo±KosÂcioÂø oraz konkordat polski z 28 lipca 1993 r.68 W 1996 r. realizowano kolejne tematy badawcze: zÂroÂdøa prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego,
historieÎ nauki prawa kanonicznego (sÂredniowieczna dekretyka i dekretalistyka), maøzÇenÂskie prawo kanoniczne i wpøyw kanonistyki na
rozwoÂj polskiej kultury prawnej. W 1997 r. zadania badawcze rozszerzono na proces rzymskokanoniczny w sÂredniowieczu, a w 2000 r.
na pozycjeÎ prawnaÎ nierzymskokatolickich KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Polsce oraz status prawny organizacji katolickich. Wydaje sieÎ, zÇe tematyka wyznaniowa zaczyna wyrazÂnie dominowacÂ
wsÂroÂd podejmowanych w katedrze badanÂ w poczaÎtkach XXI w.
ProblematykaÎ kosÂcielnaÎ i wyznaniowaÎ w Uniwersytecie JagiellonÂskim zajmowali sieÎ tezÇ ± i zajmujaÎ sieÎ nadal ± inni krakowscy historycy prawa69 (lub prawnicy), ale raczej ¹przy okazjiº innych badanÂ.
3. NAUCZANIE PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO

Po zakonÂczeniu II wojny sÂwiatowej istniaøy sÂmiaøe plany rozbudowy Katedry Prawa KosÂcielnego, o czym sÂwiadczy liczba i roÂzÇnorodnosÂcÂ prowadzonych wykøadoÂw. Program studioÂw prawniczych z 1920 r.
dla studentoÂw II roku przewidywaø do obowiaÎzkowego zaliczenia 30
godzin wykøadoÂw z prawa kosÂcielnego i 20 godzin z prawa maøzÇenÂskiego w kazÇdym z trzech trymestroÂw. Program ten realizowano w UJ
z powodzeniem do 1946 r. W roku akademickim 1945/1946 na I roku
studioÂw prawniczych (w trymestrach 1-3) oproÂcz wykøadoÂw z prawa
kosÂcielnego obowiaÎzywaøo 20 godzin cÂwiczenÂ seminaryjnych. Z tego
przedmiotu zajeÎcia prowadziø doc. Jakub Sawicki70.
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Akta Katedry, sygn. Ds. I/5/94.
Na uwageÎ zasøugujaÎ badania prof. S. Grodziskiego m.in. nad ustrojem XIX w.
Galicji, ktoÂry przy tej okazji nie pominaÎø panujaÎcych tam stosunkoÂw religijnych (np.
Gubernium lwowskie a kuria krakowska po pierwszym rozbiorze Polski, ¹Analecta
Cracoviensiaº, 7(1975), s. 323-334). Zob. takzÇe: S. P ø a z a, Typy zÂroÂdeø kosÂcielnych
wazÇne w badaniach nad dziejami wsi w Polsce do poøowy XIX w., ¹Archiwa, Biblioteki
i Muzea KosÂcielneº, 30(1975), s. 279-296.
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Arch. UJ, sygn. WP III 9, Materiaøy i spis wykøadoÂw, lata 1945/46.
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W roku akademickim 1946/1947 wprowadzono nowaÎ organizacjeÎ
studioÂw prawniczych. Przedmioty z grupy kosÂcielnej i wyznaniowej
zostaøy podzielone na obowiaÎzkowe i fakultatywne. WsÂroÂd obligatoryjnych zajeÎcÂ w pierwszym trymestrze (w normalnym toku nauki) dla
studentoÂw II roku prawa znalazøy sieÎ nasteÎpujaÎce przedmioty: zarys
organizacji KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw religijnych (30
godzin) oraz zÂroÂdøa prawa kosÂcielnego (10 godzin)71. W drugim trymestrze wykøadano stosunek panÂstwa i KosÂcioøa w rozwoju historycznym (30 godzin) oraz zarys kanonicznego prawa maøzÇenÂskiego (10
godzin), natomiast w trzecim trymestrze ± polityka konkordatowa
Stolicy Apostolskiej (30 godzin) oraz z badanÂ nad wpøywem prawa
kanonicznego na dawne prawo polskie (10 godzin). Wykøady te prowadziø prof. A. Vetulani. We wszystkich trzech trymestrach prowadzone byøy cÂwiczenia z prawa kosÂcielnego (20 godzin) i seminarium
z prawa kosÂcielnego72.
Od roku akademickiego 1946/1947 wsÂroÂd przedmiotoÂw fakultatywnych dla studentoÂw prawa znalazøy sieÎ m.in.: zarys organizacji
KosÂcioøa katolickiego i innych zwiaÎzkoÂw religijnych, zÂroÂdøa prawa
kosÂcielnego, stosunek panÂstwa i KosÂcioøa w rozwoju historycznym,
zarys kanonicznego prawa maøzÇenÂskiego, polityka konkordatowa
Stolicy Apostolskiej i z badanÂ nad wpøywem prawa kanonicznego na
dawne prawo polskie. Byø to w zasadzie ostatni rok akademicki z tak
bogatym wachlarzem przedmiotoÂw kanonistycznych i wyznaniowych.
Budowanie podstaw socjalizmu w Polsce i ugruntowywanie nowego modelu rzaÎdzenia przeøozÇyøo sieÎ dosÂcÂ szybko na program studioÂw prawniczych. W roku akademickim 1947/1948 dla studentoÂw II
roku prawa w ramach przedmiotoÂw alternatywnie obowiaÎzkowych
(do zaliczenia w ciaÎgu I i II roku studioÂw) wykøadane byøo tylko
prawo kosÂcielne (30 godzin) w kazÇdym trymestrze. Prof. Vetulani
wykøadaø ponadto ± jako przedmioty fakultatywne ± partykularne
prawo KosÂcioøa w Polsce (10 godzin) i rozwoÂj polskiego ustawodawstwa synodalnego (20 godzin). Prowadzono tezÇ cÂwiczenia seminaryj71

Arch. UJ, sygn. WP III 9, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1946/47.
Arch. UJ, sygn. WP III 10, Sprawozdania z dziaøalnosÂci Wydziaøu Prawa i Administracji, lata 1945, 1945/46-1950/51.
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ne z prawa kosÂcielnego dla studentoÂw rocznikoÂw zaawansowanych
(w kazÇdym z trzech trymestroÂw po 20 godzin)73.
W latach 1947-1948 prowadzono takzÇe dla søuchaczy rocznego
Studium Historyczno-Prawnego wykøady z historii prawa kanonicznego w wymiarze 60 godzin74. Søuchacze sekcji teoretyczno-badawczej obowiaÎzani byli ponadto uczeÎszczacÂ na cÂwiczenia z prawa kosÂcielnego (lub fakultatywnie z prawa saÎdowego) w wymiarze 60 godzin. Wykøady podjaÎø prof. A. Vetulani.
RoÂwniezÇ prof. T. Silnicki po przybyciu do Krakowa (1948) podjaÎø
sieÎ wykøadoÂw dla studentoÂw prawa. Wykøadaø panÂstwowe prawo wyznaniowe jako przedmiot obowiaÎzkowy, a takzÇe kilka przedmiotoÂw
fakultatywnych z tej grupy tematycznej. WsÂroÂd nich znalazøy sieÎ trzy
przedmioty, tj. historia prawa kosÂcielnego (dla studentoÂw II roku
prawa) oraz organizacja KosÂcioøa w Polsce w historycznym rozwoju
na tle powszechnym i prawo maøzÇenÂskie kanoniczne na tle poroÂwnawczym (obydwa dla rocznikoÂw wyzÇszych lat studioÂw).
W roku akademickim 1948/1949 dla søuchaczy II roku studioÂw
prawniczych uruchomiono wykøady z prawa kosÂcielnego, po 30 godzin w kazÇdym trymestrze. Ponadto w pierwszym trymestrze prowadzone byøy wykøady i cÂwiczenia z wyznaniowego prawa panÂstwowego
(po 20 godzin) oraz wykøady ze zÂroÂdeø prawa kosÂcielnego powszechnego i w Polsce (30 godzin). W drugim trymestrze wykøadano wyznaniowe prawo panÂstwowe (20 godzin) i organizacjeÎ KosÂcioøa
w Polsce w historycznym rozwoju na tle powszechnym (30 godzin)
oraz prowadzono cÂwiczenia z prawa wyznaniowego (20 godzin).
W trzecim trymestrze wykøadano wyznaniowe prawo panÂstwowe
73

Arch. UJ, sygn. WP III 10, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1947/48.
Arch. UJ, sygn. WP III 7, Organizacja Wydziaøu Prawa oraz Katedr, ZakøadoÂw
i InstytutoÂw, lata 1945-1951. ¹SzczegoÂlniej bowiem dotkliwy brak pracownikoÂw odpowiednio wyksztaøconych w dziedzinie historii prawa daje sieÎ odczucÂ w okresie powojennymº. Tak pisaø (k. 2) do Ministerstwa OsÂwiaty 20 czerwca 1947 r. oÂwczesny
dziekan Wydziaøu Prawa prof. A. Vetulani, uzasadniajaÎc potrzebeÎ stworzenia Sekcji
Studium Historyczno-Prawnego przy Instytucie Historyczno-Prawnym UJ. Studium
przeznaczone byøo dla osoÂb, ktoÂre ukonÂczyøy wyzÇsze studia na Wydziale Prawa lub
Humanistycznym w zakresie historii i geografii, a pragneÎøy sieÎ posÂwieÎcicÂ pracy pedagogicznej, archiwalnej lub badawczej z historii prawa.
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(20 godzin) oraz prowadzono cÂwiczenia z prawa wyznaniowego
(20 godzin) i prawa maøzÇenÂskiego kanonicznego na tle poroÂwnawczym (30 godzin)75.
W roku akademickim 1949/1950 wykøady z historii prawa kosÂcielnego prowadzone byøy we wszystkich trzech trymestrach76, przy
czym w pierwszym trymestrze wykøadano wsteÎp i zÂroÂdøa w wymiarze
30 godzin, w drugim ± organizacjeÎ administracji kosÂcielnej (30 godzin), w trzecim ± prawo karne, procesowe i majaÎtkowe (razem 30
godzin). Ponadto w trzech trymestrach (po 20 godzin) prowadzono
cÂwiczenia seminaryjne z historii prawa kosÂcielnego.
Od 1950 r. zaznacza sieÎ dominacja wykøadoÂw i cÂwiczenÂ z przedmiotoÂw prawa wyznaniowego nad kosÂcielnym. Program studioÂw
prawniczych i uprawiana dydaktyka wyrazÂnie zostaøy wciaÎgnieÎte
w ugruntowywanie nowego modelu ustroju spoøecznopolitycznego
w Polsce. PanÂstwo w ten sposoÂb zachowywaøo nadal pozory panÂstwa
tolerancyjnego sÂwiatopoglaÎdowo, rugujaÎc tym samym z sal wykøadowych przedmioty przyblizÇajaÎce obiektywnaÎ roleÎ KosÂcioøa katolickiego, jego historieÎ, system prawa i wkøad w rozwoÂj dziejoÂw polskich.
RoÂwniezÇ wykøady i cÂwiczenia seminaryjne z prawa wyznaniowego, mimo zÇe byø to przedmiot fakultatywny, cieszyøy sieÎ duzÇym powodzeniem. Przedmiot ten ± podobnie jak prawo rzymskie ± wykøadany byø tylko dla studentoÂw III roku prawa. W roku akademickim
1950/1951 (w I i II semestrze) uczestniczyøo w nim okoøo 40 søuchaczy, w roku 1951/1952 (øaÎcznie w 2 semestrach), w 7 grupach ± okoøo
140 studentoÂw, w roku 1952/1953 w I semestrze przewidywano wykøady dla 8 grup (razem 160 osoÂb). W roku akademickim 1950/1951
w cÂwiczeniach seminaryjnych z prawa wyznaniowego (w I i II semestrze) uczestniczyøo po 40 studentoÂw (na 502 osoÂb ogoÂøem studiujaÎcych)77. W roku akademickim 1951/1952 przewidywano wykøad
z tego przedmiotu dla 40 osoÂb (na 435 studentoÂw), plan zasÂ na rok
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Arch. UJ, sygn. WP III 10, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1948/49.
Arch. UJ, sygn. WP III 10, Materiaøy do spisu wykøadoÂw, lata 1949/50.
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Arch. UJ, sygn. WP III 10, Sprawozdania z dziaøalnosÂci Wydziaøu Prawa i Administracji, lata 1945, 1945/46-1950/51.
76

KATEDRA PRAWA KOSÂCIELNEGO I WYZNANIOWEGO

55

1952/1953 zakøadaø w I semestrze 40 søuchaczy na ogoÂlnaÎ liczbeÎ
655 studentoÂw prawa78.
Zgodnie z regulaminem Ministerstwa Szkolnictwa WyzÇszego
z dnia 25 sierpnia 1952 r. studia prawnicze od 1 wrzesÂnia miaøy bycÂ
jednolite, 4-letnie79. W uzasadnieniu regulaminu czytamy, zÇe ¹Student prawa ma bycÂ, po ukonÂczeniu studioÂw i wejsÂciu w zÇycie zawodowe, jednym z najwazÇniejszych ogniw w realizowaniu zadanÂ socjalistycznej praworzaÎdnosÂci. To tezÇ wymaga sieÎ od niego szczegoÂlnie
aktywnego stosunku do ludowego panÂstwa, wszechstronnej znajomosÂci klasowej istoty tego panÂstwa, co daje mu przede wszystkim
nauka podstaw marksizmu i leninizmu, materializmu dialektycznego
i historycznego oraz ekonomii politycznej. Wymaga sieÎ od niego dokøadnej znajomosÂci zaroÂwno historii panÂstwa i prawa, jak i zagadnienÂ
wspoÂøczesnych, gdyzÇ te wiadomosÂci saÎ konieczne dla zrozumienia
zaroÂwno procesu historycznego, jak i roli oraz funkcji panÂstwa i prawa ludowegoº80.
WsÂroÂd obligatoryjnych 26 egzaminoÂw i 6 zaliczenÂ wymaganych
do ukonÂczenia studioÂw prawniczych nie byøo juzÇ, niestety, prawa
kosÂcielnego ani wyznaniowego, mimo zÇe nadal na I i czeÎsÂciowo II
roku nauki studenci zapoznawali sieÎ z historiaÎ panÂstwa i prawa. W zasadzie po likwidacji Katedry Prawa KosÂcielnego UJ w 1952 r. zaniechano wykøadoÂw, cÂwiczenÂ i seminarioÂw z szeroko rozumianej kanonistyki. W tym samym roku po reorganizacji studioÂw prawniczych
usunieÎto z kanonu przedmiotoÂw wykøady niepasujaÎce do zaøozÇenÂ
ideologii marksistowskiej, w tym m.in. prawo kosÂcielne i wyznaniowe.
Nic w tej mierze nie zmieniøo sieÎ roÂwniezÇ po wydarzeniach pazÂdziernikowych 1956 r.81 Zagadnienia prawa kosÂcielnego i wyznaniowego
oraz jego historia poruszane byøy przy okazji zajeÎcÂ z historii panÂstwa
i prawa, a takzÇe przedmiotoÂw politycznych, chocÂ w tym przypadku
w nieco juzÇ innym ujeÎciu i zakresie.
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Arch. UJ, sygn. WP IV 13, Plan Rozwoju Wydziaøu Prawa i Administracja, lata
1951-1954.
79
Arch. UJ, sygn. WP IV 38. Zob. Regulamin ¹Plan studioÂw na rok akademicki
1952/53º.
80
TamzÇe.
81
TamzÇe.
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Na powroÂt kanonistyka i prawo wyznaniowe w murach krakowskiej Alma Matris zagosÂciøy dopiero po prawie 30-letniej przerwie.
Z inicjatywy studentoÂw Rada Wydziaøu Prawa i Administracji UJ juzÇ
w roku akademickim 1981/1982 wprowadziøa do programu nauczania
wykøad z prawa kosÂcielnego, ktoÂry podjaÎø prof. Bartel. Wykøad cieszyø sieÎ duzÇym powodzeniem zaroÂwno wsÂroÂd studentoÂw UJ, jak i Papieskiej Akademii Teologicznej. Uruchomiono takzÇe seminarium
magisterskie i doktorskie z prawa kosÂcielnego. Prof. dr W. M. Bartel
byø promotorem i opiekunem naukowym kilkunastu prac magisterskich i licencjackich oraz dwoÂch prac doktorskich: Przeszkody zrywajaÎce maøzÇenÂstwo w polskim przedtrydenckim prawie kanonicznym
na tle oÂwczesnego prawa KosÂcioøa powszechnego Barbary Wiktor
(1979) i RozwoÂd w orzecznictwie saÎdoÂw Wolnego Miasta Krakowa
w latach 1816-1833 na tle przepisoÂw prawa maøzÇenÂskiego osobowego
ks. Bronisøawa Fidelusa (1982).
Dostrzegalny rozwoÂj dydaktyki z zakresu historii prawa kosÂcielnego i wyznaniowego nastaÎpiø pod koniec lat 80. Prof. Bartel prowadziø
wykøady fakultatywne (monograficzne i konwersatoria) z takich
przedmiotoÂw, jak: stosunek KosÂcioøa do panÂstwa po soborze trydenckim (1988/1989), Kodeks Prawa Kanonicznego i jego dzieje w latach
1917-1960, a takzÇe z historii prawa kanonicznego (1989/1990). W nasteÎpnym roku akademickim prowadziø zajeÎcia z historii prawa kosÂcielnego, stosunku KosÂcioøa do panÂstwa w Europie w XIX stuleciu i problemoÂw prawa maøzÇenÂskiego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r.
Z kolei w 1991/1992 r. podjaÎø wykøady i konwersatoria z historii zÂroÂdeø
prawa kanonicznego od czasoÂw najdawniejszych do Soboru WatykanÂskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1917 i jego genezy.
Prof. Bartel planowaø takzÇe wykøady monograficzne i konwersatoria na rok 1992/1993 m.in. z historii zÂroÂdeø prawa kanonicznego do
schyøku XV w. i poøozÇenia prawnego KosÂcioøa katolickiego w III
Rzeszy. Przedwczesna sÂmiercÂ uniemozÇliwiøa mu te plany.
Dydaktyka w ramach katedry ± z szeroko pojeÎtej historii KosÂcioøa
± jest kontynuowana przez prof. W. Uruszczaka. PodjaÎø on cieszaÎcy sieÎ
znacznaÎ popularnosÂciaÎ wykøad specjalizacyjny dla studentoÂw prawa
z historii prawa kosÂcielnego (30 godzin, grupa C-2). W ramach katedry
prowadzi roÂwniezÇ seminarium magisterskie i doktoranckie.
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Z kolei dr Zdzisøaw Zarzycki od roku akademickiego 2000/2001
prowadzi fakultatywny wykøad z prawa kosÂcielnego i wyznaniowego
na 2-letnich studiach uzupeøniajaÎcych magisterskich na kierunku prawo administracyjne w wymiarze 30 godzin.
W roku akademickim 2003/2004 uruchomiono wykøady (5) z prawa kosÂcielnego i wyznaniowego zaroÂwno dla studentoÂw prawa, jak
i administracji82. Problematyka wykøadu cieszy sieÎ znacznym zainteresowaniem studentoÂw, o czym sÂwiadczy frekwencja na zajeÎciach
i liczba (okoøo 430) przysteÎpujaÎcych do egzaminu83.
Â èPRACA NAUKOWA
4. WSPO

W latach 1949-1958 katedry historycznoprawne w Uniwersytecie
JagiellonÂskim tworzyøy wspoÂlnie ZespoÂø Katedr, a ich siedziba znajdowaøa sieÎ w budynku przy ul. Straszewskiego 27. WsÂroÂd nich do
1952 r. dosÂcÂ owocnie dziaøaøa Katedra Historii Prawa KosÂcielnego
UJ84. Ze sprawozdania z dziaøalnosÂci katedry autorstwa prof. Tadeusza Silnickiego (1 listopada 1948 r.) wynika, zÇe jednostka ta wspoÂøpracowaøa z KomisjaÎ PrawniczaÎ i KomisjaÎ HistorycznaÎ PAU, PoznanÂskim Towarzystwem PrzyjacioÂø Nauk, Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Towarzystwem Historycznym85.
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Jest to przedmiot fakultatywny z grupy ¹C-2º. Na studiach stacjonarnych,
prawniczych i administracyjnych w wymiarze po 30 godzin, a na studiach zaocznych
± odpowiednio 21 godzin na prawie i 18 na administracji.
83
Na studiach prawniczych (stacjonarnych i zaocznych) do egzaminu z tego
przedmiotu przystaÎpiøo øaÎcznie okoøo 160 studentoÂw, a na studiach administracyjnych
(stacjonarnych, zaocznych i uzupeøniajaÎcych magisterskich) okoøo 270 studentoÂw.
84
W dniu 8 listopada 1949 r. Senat UJ uchwaliø projekt statutu Instytutu Historyczno-Prawnego oraz Zespoøu Katedr. Zgodnie z § 2 okoÂlnika ZespoÂø dzieliø sieÎ na
sekcje: a) historyczno-prawnaÎ z katedrami i zakøadami historii ustroju Polski i prawa
polskiego, powszechnej historii ustrojoÂw panÂstwowych i prawa, prawa rzymskiego
oraz prawa kosÂcielnego; b) teorii i nauki o panÂstwie z katedrami teorii i filozofii prawa,
nauki o panÂstwie i prawie panÂstwowym tudziezÇ z zakøadem historii gospodarczej.
Zgodnie z § 3 lit. a) okoÂlnika zadaniem ZakøadoÂw byøo opracowanie projektu planu
badanÂ w zakresie historii prawa, historii filozofii prawa, historii gospodarczej i spoøecznej tudziezÇ historii nauk o panÂstwie i prawie.
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ZimaÎ 1955 r. prof. A. Vetulani otrzymaø propozycjeÎ objeÎcia wykøadoÂw z prawa kosÂcielnego w Caracas (Wenezuela) na tamtejszym
uniwersytecie, jednakzÇe plany te nie zostaøy zrealizowane86.
Prof. Vetulani miaø wizjeÎ prowadzenia zespoøowych badanÂ naukowych w gronie uczonych z roÂzÇnych krajoÂw nad nowym wydaniem Dekretu Gracjana87. W tym celu sÂcisÂle wspoÂøpracowaø z francuskim uczonym Gabrielem Le Brasem (² 1969), a takzÇe ze Stefanem Kuttnerem, kierujaÎcym Instytutem SÂredniowiecznego Prawa
Kanonicznego w Yale University (USA). PierwszaÎ swojaÎ podroÂzÇ
zagranicznaÎ odbyø dopiero w 1964 r. do Leningradu i Moskwy. Pobyt prof. Vetulaniego w radzieckich osÂrodkach akademickich zaowocowaø szeregiem artykuøoÂw o zawartosÂci tamtejszych bibliotek
odnosÂnie do zÂroÂdeø reÎkopisÂmiennych dotyczaÎcych kanonistyki88.
Niestety, nie moÂgø wziaÎcÂ udziaøu w prestizÇowym kongresie, jaki sieÎ
odbyø w uniwersytecie w Bolonii w 1952 r. z okazji jubileuszu 800lecia powstania Concordia Canonum.
Od chwili reaktywowania Zakøadu (poÂzÂniej Katedry Historii
Prawa KosÂcielnego) rozwijaøa sieÎ wspoÂøpraca naukowa z osÂrodkami
naukowymi w kraju i zagranicaÎ. Nasilenie wspoÂøpracy ± gøoÂwnie
z zagranicznymi osÂrodkami uniwersyteckimi ± nastaÎpiøo w drugiej
poøowie lat 80. i w poczaÎtkach lat 90. Prof. Bartel uczestniczyø lub
sam organizowaø wiele z nich. Dla przykøadu nalezÇy wspomniecÂ
o najwazÇniejszych. W czasie pobytu w Bazylei (22 stycznia ± 5 lutego 1983 r.) na tamtejszym uniwersytecie wygøosiø wykøad ¹PanÂstwo a wyznania chrzesÂcijanÂskie w dawnej Rzeczypospolitej (do
r. 1795)º oraz ¹Stosunek do wyznanÂ chrzesÂcijanÂskich na ziemiach
polskich w okresie rozbioroÂw oraz za czasoÂw II Rzeczypospolitej
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Arch. UJ, sygn. WP III 11, Odpowiedzi na ankieteÎ z dnia 29 stycznia 1949 r.
o zdolnosÂci zakøadoÂw szkoÂø akademickich do badawczej pracy naukowej.
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Arch. UJ, sygn. S II 619, Adam Vetulani ± akta osobowe.
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(do 1939 r.)º89. W dniach od 28 sierpnia do 2 wrzesÂnia 1983 r. przebywaø w Rzymie na kongresie zorganizowanym przez Universita del
Sacro Cuore z Mediolanu, gdzie wygøosiø referat ¹Polskie zÂroÂdøa
prawa kanonicznego w sÂredniowieczuº90. W dniach od 21 stycznia
do 1 lutego 1985 r. na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) w dwoÂch
referatach zaprezentowaø ¹SÂredniowieczne prawo kanoniczneº
i ¹Stosunek KosÂcioøa do panÂstwa (do XIII w.) w Europie SÂrodkowej
i PoÂønocnejº91. ProblematykeÎ kanonistycznaÎ w dawnej Polsce przedstawiaø tezÇ na kolejnych konferencjach: w dniach 19-25 maja 1985 r.
na Uniwersytecie im. Karola w Pradze oraz w dniach 24-27 marca
1986 r. na Uniwersytecie w PeÂcs (WeÎgry)92.
Prof. Bartel byø organizatorem w WyzÇszym Seminarium Duchownym w Krakowie sesji naukowej w 10. roczniceÎ sÂmierci prof.
Adama Vetulaniego, gdzie w dniu 18 grudnia 1986 r. wygøosiø wykøad
¹Problematyka konkordatowa na warsztacie badawczym Adama
Vetulaniegoº93. W 1987 r. prof. Bartel nawiaÎzaø wspoÂøpraceÎ naukowaÎ
z czoøowymi uniwersytetami greckimi94. W 1988 r. nawiaÎzane zostaøy
kontakty z osÂrodkiem badanÂ z Leopold Wenger Institut fuÈr Rechtsgeschichte Uniwersytetu w Monachium (takzÇe z uniwersytetem w Regensburgu) oraz z prof. Paulem NeÁve z Wydziaøu Prawa Katolickiego
Uniwersytetu w Nijmegen.
W dniach 16-24 marca 1988 r. prof. Bartel przebywaø na holenderskich uniwersytetach w Nijmegen, Rotterdamie i Leiden, gdzie
daø szereg wykøadoÂw posÂwieÎconych wybranym zagadnieniom ustroju
KosÂcioøa i prawa kanonicznego w Polsce od X do poczaÎtku XIII w.95
Owocem holenderskiej wspoÂøpracy byøy gosÂcinne rewizyty i wykøady
w Krakowie, m.in. prof. dr. Petera Landau96 z odczytem ¹AnklagemoÈglichkeit Untergeordneter vom Dictatus Papae zum Dekret Gra89
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tiansº w 1985 r.97, z referatem ¹AnklagemoÈglichkeit Untergeordneter vom Dictatus Papae zum Dekret Gratianusº w 1988 r. oraz dwoma odczytami w 1990 r. ± ¹Die UrspruÈnge de Amtbegriffs in klaesischen Kanonishen Rechtº i ¹Das Verbot der Wiederholung einer
Kirchenweihe in der Geschichte des kanonischen Rechts. Ein Beitrag zur Entwicklung des Sakramentenrechtsº.
W 1989 r. nawiaÎzano wspoÂøpraceÎ z KatedraÎ Prawa Kanonicznego
na Wydziale Teologicznym w Ruhr UniversitaÈt Bochum (RFN).
Przedmiotem wspoÂøpracy miaøa bycÂ m.in. historia zÂroÂdeø sÂredniowiecznego prawa kanonicznego i wyznaniowego, ze szczegoÂlnym
uwzgleÎdnieniem Niemiec, badania nad stosunkiem KosÂcioøa do panÂstw w Europie SÂrodkowej do konÂca XVIII stulecia oraz o funkcji
postanowienÂ konkordatu zawartego w 1933 r. mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ a III RzeszaÎ w okresie do wybuchu II wojny sÂwiatowej.
W pazÂdzierniku 1989 r. na wyspie Korfu odbyøo sieÎ polsko-greckie kolokwium naukowe posÂwieÎcone problematyce stosunku KosÂcioøa do panÂstwa w Polsce ± ¹Wczoraj, dzisÂ i jutro w stosunku KosÂcioøa
rzymskokatolickiego do panÂstwaº. W 1990 r. prof. Spyros Troianos
z Uniwersytetu AtenÂskiego gosÂciø w Krakowie, gdzie wygøosiø dwa
referaty: ¹WolnosÂcÂ religijna w Grecji w sÂwietle konstytucji 1975 rokuº i ¹Stanowisko prawne biskupa rzymskiego w sÂwietle wczesnych
zÂroÂdeø kanonicznych w Bizancjumº. W 1991 r. w Krakowie gosÂciø tezÇ
prof. Teodor Panagopoulos z Uniwersytetu w Pireusie98.
W 1990 r. prof. Bartel braø udziaø w 28. Konferencji HistorykoÂw
Prawa w Nijmegen (Holandia), gdzie wystaÎpiø z referatem ¹Stosunki
mieÎdzy KosÂcioøem i panÂstwem w Polsce w latach 1944-1989º.
W dniach 26-28 kwietnia 1991 r. w UJ odbyøa sieÎ sesja posÂwieÎcona
pamieÎci kanonisty JoÂzefa Sebastiana Pelczara, ktoÂrej organizatorem
byø prof. Bartel. W dniach od 10 do 14 lipca 1991 r. prof. Bartel braø
udziaø w Konferencji Pax Christi International w Antwerpii i w Tenth
British Legal History Conferenced w Oxfordzie; na tej ostatniej wystaÎpiø z referatem ¹Trial by Jury in Poland c. 1800-1939º.
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Po sÂmierci prof. W. Bartla nadal rozwija sieÎ wspoÂøpraca z osÂrodkami naukowymi w RFN oraz we Francji (od 1997 r. wspoÂøpraca
z Uniwersytetem w Montpellier III). Podtrzymywany jest roÂwniezÇ
kontakt naukowy z prof. P. NeÁve z Gerard Noodt Institut Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen, wspoÂøpraca z prof. Ludwigiem Falkensteinem z Instytutu Historii w Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule oraz Institut d'Histoire des Ancien Pays de Droit
Ecrit (UniversiteÂ de Montpellier I). Kontynuowana jest takzÇe wspoÂøpraca z PapieskaÎ AkademiaÎ TeologicznaÎ w Krakowie i z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim. Koordynatorem tej wspoÂøpracy z ramienia katedry jest prof. W. Uruszczak.

