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SMAK ŻYCIA– Wykłada Pan prawo kanoniczne studentom. Będzie ono im do czegoś potrzebne w praktyce prawniczej?
Profesor Wacław Uruszczak: – Kanonistyka jest potrzebna prawnikom po to, aby poznali istotę i wartość 
prawa. Bo co to jest prawo? Jest to – według świętego Tomasza z Akwinu – rozrządzenie rozumu dla dobra 
wspólnego dokonane przez tego, komu została powierzona troska o społeczność. Nie tak dawno w prawie 
upatrywano instrumentu panowania jednej klasy nad drugą. Była też definicja taka: prawo to jest rozkaz su-
werena. Tymczasem prawo nie jest instrumentem polityki, nie jest wobec niej służebne, nie powstaje po to, aby 
chronić interesy klasy rządzącej. 
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Często wykładał – stojąc. Miał wadę 
wymowy, ale ona po chwili słuchania 

go przestawała istnieć, ponieważ górę brał 

sposób oraz styl mówienia, godny mistrza 
i erudyty. Profesor Adam Vetulani wśród 
studentów wzbudzał respekt. Średniego 
wzrostu, siwy, bardzo szczupły, w odbiorze 
oschły i zasadniczy. Tylko nieliczni mieli 
odwagę iść do niego na egzamin z historii 
państwa i prawa polskiego. Kiedyś w cza-
sie wykładu jeden z kolegów na kartce 
z zeszytu napisał taki wierszyk i puścił go 
w obieg: 

Prosę pana, prosę pani, jestem Adam
 Vetulani,

Jestem chudy jak soliter, nie wymawiam
 wsystkich liter,

MISTRZ I UCZEŃ

Moim teściem był Kutzeba, więc Kutze-
bę znać potzeba,

Moja żona Kutzebianka, to nieprawda,
 ze bez wianka 

– i tak dalej, bo zwrotek było jeszcze kil-
ka. 

– Profesor Vetulani był zięciem prof. 
Stanisława Kutrzeby? – pytam prof. Wac-
ława Uruszczaka, który jako ostatni uczeń 
prof. Vetulaniego powinien to wiedzieć. 

– Żoną profesora była pani Irena z domu 
Latinik, po studiach biologicznych, córka 
generała Franciszka Latinika, który w 1919 
roku zatrzymał czeską ofensywę pod Sko-
czowem. Natomiast córkę prof. Kutrzeby, 
Annę Kutrzebiankę-Wojnarową (była etno-
grafem, profesorem Uniwersytetu Warszaw-
skiego), poznałem w 1975 roku, w mieszka-
niu prof. Vetulaniego przy placu Wolności 4.
Dosyć często tam przychodziłem. Wtedy 
przyniosłem mu książki i korespondencję. 
A tu słyszę, jak profesor zwraca się do pani, 
którą zobaczyłem dopiero po chwili:

– Aniu, pozwól do nas, przedstawię ci 
wnuka twojego ojca!

W sztafecie pokoleń historyków pań-
stwa i prawa polskiego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim z tym dziadkiem i wnukiem 
prof. Vetulani miał rację. On pisał pracę 
doktorską pod kierunkiem prof. Stanisława 
Kutrzeby, który zmarł w 1946 roku. W rok 
po jego śmierci objął po nim kierownictwo 
Katedry Historii Ustroju Polski. Ja byłem 
ostatnim wypromowanym przez niego 
doktorem – kończy prof. Uruszczak. 

 
W PODGÓRZU MIAŁ DZIADEK 

PRACOWNIĘ...

Gdyby tak prof. Wacław Uruszczak 
przejął pałeczkę w rodzinnej sztafecie za-
wodów, to – jak dziadek Grzegorz, ojciec 

Marian oraz stryj Józef – pracowałby 
w pięknym fachu brązownika, a może 
także złotnika i galwanizera, bo te trzy 
dyplomy mistrzowskie posiadał jego 
ojciec. 

Dziadek Grzegorz osiadł w Krako-
wie po zakończeniu służby w austriac-
kiej armii. Pochodził z okolic Sambora 
pod Lwowem. Po uzyskaniu dyplomu 
mistrzowskiego otworzył pracownię 
brązowniczą w Podgórzu, przy ul. Dą-
browskiego, gdzie rodzina zamieszka-
ła. W czasie okupacji zostali stamtąd 
wysiedleni przez Niemców. Znaleźli 
mieszkanie przy ul. Wawrzyńca, na Ka-
zimierzu, w tym domu, w którym teraz 
jest piekarnia. 

Marian Uruszczak uczył się zawodu 
u znakomitego mistrza Henryka Waldyna, 
twórcy takich dzieł sztuki brązowniczej, 
jak buława marszałka Edwarda Rydza-
Śmigłego oraz kopia Globusa Jagiel-
lońskiego eksponowana w Muzeum UJ.
Ojciec profesora pozostawił po sobie rów-
nie piękne dzieła sztuki rzemieślniczej, 

Prof. Wacław Uruszczak

Zofi a i Marian Uruszczakowie, rodzice
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które oglądam na zdjęciach. Kopię berła 
rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z około 1404 roku (od 1981 roku oryginał 
znajduje się w skarbcu Collegium Maius). 
Tabernakulum w ołtarzu Jana Marii Pado-
vano w bazylice mariackiej w Krakowie 
i latarnię, która wisi na bazylice od stro-
ny ul. Floriańskiej, a także tabernakulum 
w kościele św. Józefa przy ul. Poselskiej 
i monstrancję, wykonaną dla klasztoru cy-
stersów w Henrykowie. W pracowni mi-
strza Mariana Uruszczaka powstawały też 
medale.

– Czy ojciec chciał, aby kiedyś przejął 
Pan po nim pracownię przy Rynku Klepar-
skim 14? – pytam.

– Nie, ponieważ nie wierzył w przy-
szłość swojego zawodu. On i dziadek byli 
zmęczeni ciągłymi kontrolami, stosunkiem 
komunistycznej władzy do prywatnego 
rzemiosła, nie obyło się bez płacenia tzw. 

domiarów. Uczysz się bardzo dobrze – mó-
wił do mnie. – Jakbyś tak wybrał zawód 
adwokata, to dałbyś sobie radę w życiu! 

DWIE WYGRANE BITWY 
POD CHOCIMIEM

W pierwszej z bitew, w 1621 roku, 
polskimi oddziałami dowodził hetman 
wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. 
W drugiej, która się pod Chocimiem ro-
zegrała w 1673 roku – król Jan III Sobie-
ski, przyszły zwycięzca spod Wiednia. 
I jeden, i drugi dowódca za przeciwników 
mieli Turków, którzy co i raz łupili zie-
mie Rzeczpospolitej. Szczegóły związane 
z tymi wygranymi przez Polaków bitwa-
mi poznał Wacław Uruszczak niedługo 
po tym, jak nauczył się czytać. Zaintere-
sowanie Chocimiem wzięło się u chłopca 
stąd, że z rodzicami i młodszym bratem 

Jackiem mieszkali przy ulicy Chocimskiej 
(Bocznej), na Krowodrzy. 

Od obu wygranych przez Polaków bi-
tew był już tylko krok do „Trylogii” Hen-
ryka Sienkiewicza. Chłopiec go zrobił. 
Wszystkie trzy części znalazły się w jego 
posiadaniu. Jak zaczął czytać najpierw Og-
niem i mieczem, potem Potop, to oderwać 
się od tych książek nie potrafi ł. Do szko-
ły nie poszedł, tylko czytał. Lekturę Pana 
Wołodyjowskiego, w trzecim dniu waga-
rów, przerwał mu niespodziewany powrót 
do domu ojca. Nie był sam. Towarzyszyła 
mu pani Helena Skoryk, wychowawczyni 
klasy ze Szkoły Podstawowej nr 34 przy 
ul. Urzędniczej. Zaniepokojona nieobec-
nością Wacka na lekcjach, poszła do pra-
cowni jego ojca dowiedzieć się, co też sy-
nowi dolega. No to się dowiedziała!

– Pod pewnym względem nic się 
w Pana życiu nie zmieniło. Lubi Pan pisać 
o zdarzeniach w naszej historii pomyśl-
nych, a unika przegranych powstań, kolej-
nych rozbiorów i innych narodowych dra-
matów. Przypuszczam, że dlatego zajął się 
Pan epoką Jagiellonów i pierwszych Wa-
zów. Wtedy państwo było silne i rozumnie 
rządzone – mówię. I słyszę:

– Co to za przyjemność rozpamiętywać 
przyczyny klęsk i tragicznych losów naro-
du? Do tej pory uczestniczyłem w ponad 
sześćdziesięciu międzynarodowych konfe-
rencjach. Prezentując szczegółowe tematy, 
starałem się zawsze mówić o osiągnięciach 
polskiej myśli prawno-ustrojowej i o tym, 
że instytucje, które dzisiaj są tak wysoko 
cenione w krajach demokratycznych, były 
u nas od dawna znane, a czasami wręcz 
miały swój początek w Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, w XV, XVI i XVII wie-
ku. Albo nawet wcześniej. Polska na świe-
cie nie powinna być kojarzona wyłącznie 
z krajem, gdzie wszelkie próby reform 
były niweczone gromkim okrzykiem poje-
dynczego posła: liberum veto! 

OJCIEC – MATKA – LEGITYMACJA

W obu krakowskich szkołach, pod-
stawowej nr 34, a potem w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Kochanow-
skiego, najważniejsze było harcerstwo. To 
odrodzone, po październiku 1956. Z przed-
wojennymi instruktorami, którzy uczyli 
i wymagali. Taki był pierwszy drużynowy 
szczepu Żurawi Andrzej Skalny i jego na-
stępca harcmistrz Bogusław Rybski. Śpie-
wali ze swoimi podopiecznymi na zbiór-
kach: Wszystko, co nasze, Polsce oddamy! 
W niej tylko życie, więc idziem żyć! Uznali, 

Z rodzicami oraz młodszym bratem Jackiem w Gdyni

Barbara Kijowska i Wacław Uruszczak, jeszcze narzeczeni
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że najlepiej jest uczyć się na własnych błę-
dach. A więc jednego roku na letnim obozie 
wędrownym 15-letni przyboczny Wacław 
Uruszczak przejął odpowiedzialność za 

ośmiu nieco młodszych kolegów. Musiał 
zadbać o prowiant, gospodarując powie-
rzonymi pieniędzmi tak, aby na wszystko 
starczyło, troszczyć się o miejsce na nocleg 
i dotarcie do celu wędrówki na czas.

W liceum wychowawcą ich klasy „d” 
był Tadeusz Pietras, biolog, przez młodzież 
lubiany, ale oryginał. Miał zwyczaj rzucać 
w czasie przerwy takie trzy słowa klucze: 
Ojciec – matka – legitymacja. To znaczyło: 
z powodu nagannego zachowania ma się 
nazajutrz zgłosić do niego ojciec i matka, 
a w celu zapisania nazwiska delikwenta, ma 
on natychmiast pokazać swoją legitymację.

– I co? Rodzice poszli do szkoły? – pytam. 
– Moi? Nie. Nigdy nie zostali wezwani. 

STYPENDIUM NAUKOWE

Po maturze, zdanej zresztą bez trudu na 
same piątki, Wacław Uruszczak zdecydo-
wał się wybrać studia prawnicze. 

Ale studia to już nie szkoła. 
– Tu się musiałem zacząć uczyć! 

– mówi profesor, cofając się teraz do lat 
1964–1969. Do czasów studenckich. 

Na Wydziale Pra-
wa wykładali wtedy 
jeszcze przedwojenni 
profesorowie. Histo-
ryk państwa i prawa 
polskiego oraz prawa 
kanonicznego Adam 
Vetulani, znawca pra-
wa karnego Włady-
sław Wolter, specjalista 
międzynarodowego 
prawa prywatnego Ka-
zimierz Przybyłowski, 
cywilista Jan Gwiaz-
domorski, historyk 
doktryn politycznych 
i prawnych Kon-
stanty Grzybowski, 
jego brat, wybitny 

cywilista Stefan Grzybowski, autorytet 
w dziedzinie prawa rzymskiego Wacław 
Osuchowski i inni, owiani legendą oraz 
zapisani w anegdotach, które powtarzane 
z roku na rok obrastały stale w nowe szcze-
góły... Przekazywali wiedzę prawniczą 

i coś ponadto. Etos tego zawodu. 
– Zapewne zdawał Pan „koronę” (czyli 

historię państwa i prawa polskiego) u prof. 
Vetulaniego? – pytam.

– Profesor Vetulani, jak głosiły donie-
sienia ze studenckiej „giełdy”, lubił zadać 
pytanie spoza materiału, a jak wiadomo, 
żaden student tego nie lubi. Poszedłem 
zdawać do jego najstarszego ucznia, do 
prof. Stanisława Romana – słyszę. 

Po ukończeniu pierwszego roku student 
Wacław Uruszczak miał w indeksie same 
piątki. Kolega mu doradził, aby w następ-
nym roku starał się o stypendium naukowe, 
które w tym czasie było wysokie. Tysiąc 
złotych! Do wniosku należało dołączyć 
opinię popierającą któregoś z profesorów. 
Kto by to mógł być?

– Interesuje się Pan historią, to może 
przyszedłby Pan do nas, do Katedry Histo-
rii Państwa i Prawa Polskiego, na prosemi-
narium? – zagadnął Wacława Uruszczaka 
dr Ludwik Łysiak. 

Proseminarium prowadził prof. Vetula-
ni, uczestniczyli w nim wszyscy asystenci 
i adiunkci oraz czwórka studentów: An-
drzej Mączyński (obecnie profesor prawa 
międzynarodowego prywatnego), Włodzi-
mierz Baran (późniejszy prezes Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie), Stefan Rzonca 
(obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Kra-
kowie) i Wacław Uruszczak, który jak już 
do Katedry Historii Państwa i Prawa Pol-
skiego trafi ł, to z niej nigdzie nie odszedł. 

– Niech się Pan zajmie statutem warckim 
z 1423 roku – taki temat podsunął prosemi-
narzyście Uruszczakowi prof. Vetulani. 

W 1966 roku pokazał profesorowi 
pierwszą wersję artykułu, w którym do-
wodził, że ze statutu warckiego da się 
wyodrębnić zręby wcześniejszego statutu 
krakowskiego z 1421 roku. Tekst został 
opublikowany w 1968 roku w „Czasopi-

Ostatnia kartka od prof. Adama Vetulaniego z sanatorium w Busku, napisana przez 
niego na tydzień przed śmiercią. Pozdrawia i pyta swojego ucznia dr. Uruszczaka: Co 

słychać z Collectio Authenticarum?

Z synami, Adamem i Michałem

Pracownicy Zakładu HPPP 1976 r.
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śmie Prawno-Historycznym”, w tomie XX. 
Po dwóch latach, ale jednak!

ADAM VETULANI

Ja mam w pamięci zupełnie inną 
osobę niż prof. Uruszczak, jego uczeń 
i współpracownik. Okazuje się, że nie-
przystępność i oschłość w osobistych 
kontaktach niemal natychmiast zni-
kały. Ale tego studenci nie wiedzieli. 
Ani tego, jaka niezwykła była jego 
droga życiowa. Wiedzieliśmy tylko, 
że przed drugą wojną światową był 
profesorem i kierownikiem Katedry 
Prawa Kościelnego na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Właściwie tyle. 
Nic o tym, że jako dziewiętnastolatek 
został za udział w wojnie z bolsze-
wikami w 1920 roku dwukrotnie od-
znaczony Krzyżem Walecznych. Ani 
o tym, że w drugiej wojnie światowej 
walczył we Francji, a później, wraz 
z 2. Dywizją Strzelców Pieszych, zo-
stał internowany w Szwajcarii, gdzie 
w obozach jenieckich zorganizował 
naukę dla żołnierzy. Od szkoły podsta-

wowej, poprzez średnią, aż po studia 
uniwersyteckie. 

Nie był też znany studentom fakt, 
że już w 1938 roku prof. Vetulani zo-
stał wybrany na członka korespondenta 
PAU. W 1950 roku przyznano mu pełne 
prawa członka, ale na krótko, bo komu-
nistyczne władze Akademię rozwiązały. 
Kiedy w 1957 roku, po październikowej 
odwilży, krakowscy uczeni podjęli pró-
bę reaktywacji PAU, prof. Adam Vetu-
lani został wybrany na sekretarza gene-
ralnego. To oraz współpraca z księdzem, 
biskupem, a potem arcybiskupem kra-
kowskim Karolem Wojtyłą przy organi-
zowaniu Akademii Papieskiej stanowiło 
najcięższy zarzut władz pod adresem 
uczonego. I powód do szykan.

W 1959 roku otrzymał doktorat ho-
noris causa Uniwersytetu w Strasburgu. 
Ale jako „element niepewny” nie mógł 
za granicę wyjechać. 

– Proszę spojrzeć, kto tu siedzi – 
mówi do mnie prof. Wacław Uruszczak 
i pokazuje zdjęcie.

W gronie znakomitym rozpozna-
ję prezydenta Francji Charle’sa de 

Gaulle’a. Patrzy z wyraźną dezaprobatą 
na to, co się na jego oczach dokonuje. 
Zamiast osoby uhonorowanej wyróżnie-
niem, czyli prof. Adama Vetulaniego, 
występuje attache kulturalny ambasady 
PRL we Francji i odbiera uniwersytecki 
dyplom. Następny doktorat honorowy 
przyznał Adamowi Vetulaniemu w 1961 
roku Uniwersytet w Nancy. A potem 
jeszcze Uniwersytet w Pecs. Władze 
były niezłomne. Paszportu nie otrzymał. 
Także w 1971 roku, kiedy został człon-
kiem Bolońskiej Akademii Nauk. 

– Po latach się dowiedziałem, że naj-
cięższym zarzutem komunistycznego 
reżimu wobec profesora była jego zna-
jomość ze Stanisławem Kotem, byłym 
ambasadorem polskiego rządu generała 
Sikorskiego w ZSRR – dopełnia obrazu 
prof. Uruszczak. W tamtych czasach, na 
szczęście minionych, „wystarczyło mieć 
człowieka, a paragraf się znalazł”. 

– A więc kiedy stanęła sprawa moje-
go etatu, było wiadomo, że będzie cięż-
ko. Bo katedra kierowana przez Adama 
Vetulaniego etatów nie otrzymywała. 
Na początek był to jedynie roczny staż 
na prawach studenta. A potem, kiedy 
dobiegał końca, prof. Vetulani, na rok 
przed przejściem na emeryturę, miał po-
wiedzieć, że jeśli się dla mnie etat nie 
znajdzie, to on gotów jest zrezygnować 
ze swojego – słyszę. 

BARBARA

– Ten pierwszy artykuł wystarczy 
na pana pracę magisterską – zwracając 
się do mnie, sugerował prof. Vetulani. 
Ale jednak trzeba go było rozbudować. 
W rezultacie praca magisterska otrzy-
mała tytuł: Z badań nad statutem warc-
kim 1423 r. Niebawem też, jeszcze przed 
ukończeniem studiów, razem ze Stefa-
nem Rzoncą, w tym samym „Czasopiś-
mie Prawno-Historycznym” opubliko-
waliśmy drugi: Najdawniejszy zbiór sy-
stematyczny prawa polskiego, za który 
w 1967 roku, na sympozjum kół nauko-
wych prawników we Wrocławiu, otrzy-
maliśmy pierwszą nagrodę – mówi prof. 
Uruszczak z nutą sentymentu w głosie. 
Cóż, pierwsze publikacje są jak pierw-
sza miłość... A ona właśnie zdarzyła się 
w tym czasie.

Poznali się na prywatce u pań-
stwa Gierowskich. Wacław Uruszczak 
i Krzysztof Gierowski (obecnie profe-
sor CM UJ, prawnik, a zarazem lekarz 
psychiatra) byli kolegami z tego samego 

Prof. Adam Vetulani, promotor pracy doktorskiej Wacława Uruszczaka, składa mu gratulacje

Uroczysta promocja doktorska 1 lipca 1975 roku w Collegium Novum UJ
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roku. Siostra Krzysztofa, Elżbieta, wte-
dy studentka na Wydziale Fizyki, zapro-
siła koleżankę z roku, Basię Kijowską. 
Tak to się zaczęło. W dwa lata po tej pry-
watce, 6 marca 1971 roku, odbył się ślub 
Barbary i Wacława. 

Małżeńską przysięgę składali w aka-
demickim kościele św. Anny. Ceremonię 
prowadził ksiądz Adam Boniecki. Panna 
młoda wystąpiła w białej sukni. Profesor 
Vetulani i koledzy z Katedry ofi arowali 
państwu młodym w prezencie komplet 
sześciu srebrnych łyżeczek. A potem było 
przyjęcie w domu pani młodej. A potem 
podróż poślubna do Zakopanego... 

– Za rok minie czterdzieści lat naszej 
wspólnej drogi – mówi prof. Uruszczak 
i jeszcze dodaje, że przez ten czas po-
moc żony we wszystkim, co mu się uda-
ło zbadać, opublikować, dokonać, była 
wielka i nieodzowna. 

– W takim razie podsumujmy roz-
miar tej pomocy. Pana dorobek obejmuje 
dwadzieścia książek, a są to monografi e 
naukowe, opracowania, skrypty i pod-
ręczniki, do tego trzeba dodać rozpra-
wy, artykuły, wystąpienia na krajowych 
i międzynarodowych konferencjach na-
ukowych, których jest trzysta siedem-
dziesiąt. Opublikowanych po polsku, 
francusku i niemiecku. W uznaniu na-
ukowych dokonań w 2006 roku rektor 
UJ wręczył Panu Laur Jagielloński. 

Profesor stawia kropkę nad „i”:
– Tego nie byłbym w stanie osiągnąć, 

gdyby nie wsparcie Basi.

ŚWIĘTY TOMASZ BECKET

– Powinien Pan dać się poznać za 
granicą! – powiedział jednego dnia 
prof. Adam Vetulani do swojego ucznia 
i odtąd rzecz poczęła nabierać realnych 
kształtów. A już zwłaszcza wtedy, kiedy 
dotarło do prof. Vetulaniego zaproszenie 
z Francji na kongres poświęcony 800. 
rocznicy kanonizacji Tomasza Becketa.

– Napisze Pan referat i pojedzie 
– orzekł, zwracając się do swojego asys-
tenta, którego od początku wdrażał w ba-
dania nad prawem kanonicznym. 

Z profesorem się nie dyskutowało. 
W dwa tygodnie Wacław Uruszczak na-
pisał referat Echa śmierci św. Tomasza 
Becketa w Polsce w XII i XIII wieku. Tak 
się złożyło, że w tym czasie w krakow-
skiej kurii odbywała się sesja naukowa 
poświęcona rocznicy śmierci św. Stani-
sława, na którą przyjechali wybitni me-

diewiści. Co do wpływu, jaki na kano-
nizację św. Stanisława ze Szczepanowa 
miała wcześniejsza o 80 lat kanonizacja 
św. Tomasza Becketa (zginął także na 
rozkaz króla, posiekany mieczami przy 
ołtarzu), ani wtedy, ani teraz nie ma 
zgody wśród kanonistów. W swoim re-
feracie Wacław Uruszczak bronił tezy, 
że żadnego takiego wpływu nie można 
wykazać. 

Ale co innego referat i tezy do obro-
ny, a co innego sam wyjazd na kapi-
talistyczny Zachód. Wtedy! Najpierw 
paszport. To była pierwsza przeszkoda. 
Jak już go dostał, problemem stało się 
uzyskanie zgody na zakup dewiz w NBP. 
Jedna odmowa. Odwołanie. Tym razem 

ktoś się nad młodym naukowcem ulito-
wał. Mógł zakupić 50 franków (wtedy 
równowartość 5 dolarów). Uradowany 
poszedł z tą wiadomością do prof. Ve-
tulaniego.

– Teraz trzeba referat przetłumaczyć 
na francuski, a Pan musi wyćwiczyć 
jego prezentację w tym języku! – orzekł 
mistrz, zwracając się do ucznia, a potem 
z prośbą do pani prof. Zofi i Kozłowskiej-
-Budkowej z Wydziału Historycznego 
UJ o wysłuchanie tej prezentacji i ewen-
tualne korekty stylu oraz wymowy. Bo 
ona, zdaniem prof. Vetulaniego, jest lep-
sza we francuskim od niego. 

Po tych przygotowaniach, z wali-
zą wyładowaną konserwami Wacław 
Uruszczak wsiadł do pociągu. Jechał 
tam, gdzie prawo wstępu otrzymywali 

tylko nieliczni Polacy. Za żelazną kur-
tynę. 

– Jak już w Paryżu trafi łem pod 
właściwy adres, zajęto się mną serdecz-
nie. Referat się podobał, został wkrótce 
opublikowany, czym się jednak w kraju 
niespecjalnie chciałem chwalić. Czasy 
nie były sprzyjające dla kogoś, kto pisze 
o średniowiecznym świętym biskupie! – 
słyszę. 

 
OBRONA PRZEZ ATAK

W niecałe dwa lata po powrocie z Pa-
ryża, w 1975 roku, Wacław Uruszczak 
przedstawił rozprawę doktorską napisaną 
pod kierunkiem prof. Adama Vetulanie-

go – Próba kodyfi kacji prawa polskiego 
w I połowie XVI wieku. Napisać to napi-
sać. Ale obronić, mając tak podejrzanego 
politycznie promotora jak Vetulani, to już 
było zupełnie co innego. 

– Jest takie określenie: obrona przez 
atak. Coś z tego było w taktyce, jaką za-
stosował prof. Vetulani. Otóż zwrócił się 
do prof. Jaremy Maciszewskiego z pyta-
niem, czy nie zechciałby zostać jednym 
z recenzentów mojej pracy doktorskiej, 
i on się zgodził. Był historykiem, ale 
także jednym z partyjnych dygnitarzy, 
kierownikiem Wydziału Oświaty i Na-
uki KC PZPR. Jak się rozniosło, że na 
obronę Uruszczaka przyjedzie do Kra-
kowa sam Maciszewski, to rzeczy nie-
możliwe stały się możliwe. Bo takie to 
były czasy... 

Wykład prof. Wacława Uruszczaka na radomskim rynku w 2005 roku: Sejm walny wszystkich państw naszych. 
Konstytucja Nihil novi i sejm w Radomiu w 1505 roku
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Obrona pracy odbyła się w tym bu-
dynku, w którym teraz rozmawiamy: przy 
ulicy Gołębiej 9, w Collegium Kołłątaja. 
Z rodziny przyszły tylko dwie ciotki, oj-
ciec potem mi się przyznał, że obawiał się 
swojej reakcji, tak bardzo to przeżywał. Na 
uroczystą promocję w auli Collegium No-
vum stawili się już razem z mamą, Zofi ą 
z domu Kureleusz (jej rodzice pochodzili 
z Płaszowa, mieszkali w starym folwarku 
przy ul. Krzywda 2, gdzie wodę czerpało 
się ze studni z żurawiem...). Była też żona, 
znajomi. Ale na obiad prof. Maciszewskie-
go zaprosiłem już nie ja, a partyjny rektor 
Mieczysław Karaś – słyszę.

Wkrótce po obronie, w 1976 roku, od-
bywał się w Toronto kongres prawa kano-
nicznego. Adam Vetulani i Wacław Urusz-
czak byli na nim obecni jedynie za sprawą 
wysłanego do organizatorów artykułu: 
Z badań nad rękopisem Omnebene w bi-
bliotece miejskiej w Cambrai. 

ADAM SANOCKI
 
Profesor Vetulani jeszcze zdążył docze-

kać wydania książki, która była dla niego 
szczególnie ważna. Jego wspomnień wo-
jennych: Poza płomieniami wojny. Inter-
nowani w Szwajcarii 1940–1945.

Dedykując ją swojemu uczniowi, autor 
napisał:

Ostatniemu przeze mnie wypromowa-
nemu doktorowi Wacławowi Uruszczakowi 
z życzeniami serdecznymi, aby kontynuo-
wał moje prace badawcze w zakresie źró-
deł prawa ofi aruje autor, Adam Vetulani, 
Kraków VIII 1976 r. 

I dodał, wręczając egzemplarz pachną-
cy farbą drukarską:

– Z tego, co zrobiłem w życiu, naj-
ważniejsze były te wykłady dla żołnierzy 
w obozach dla internowanych.

Tam, w Szwajcarii, napisał prof. Ve-
tulani podręcznik historii Polski dla szkół 
podstawowych pod pseudonimem Adam 
Sanocki. Co do niektórych fragmentów 
ingerowała szwajcarska cenzura, nie chcąc 
drażnić Niemców. O tym też nie wiedzia-
łam, słuchając jego wykładów. 

Posyłając artykuł na temat rękopisu 
Omnebene do Toronto, Wacław Uruszczak 
nie mógł wiedzieć, że następnych wspól-
nych publikacji już nie będzie. Bo w tym 
samym 1976 roku, 25 września, w czasie 
pobytu w sanatorium w Busku-Zdroju, 
w wieku 75 lat, zmarł nagle Adam Vetu-
lani. Miał lekką śmierć. Zasnął. Został po-
chowany na cmentarzu Rakowickim. Uro-
czystościom pogrzebowym przewodniczył 
kardynał Karol Wojtyła.

WDZIĘCZNY UCZEŃ

– Coś Pani pokażę – mówi prof. Urusz-
czak.

Widzę tekst napisany na maszynie. Pod 
spodem jest odręczny dopisek, przy czym 
charakter pisma jest mi znajomy. To musiał 
pisać Jan Paweł II!

I się nie pomyliłam. Kartka została wy-
słana na prywatny adres prof. Uruszczaka. 

Szanowny Panie Profesorze,
Choć nie bezpośrednio z rąk Redakto-

ra zebranych prac śp. prof. A. Vetulanie-
go otrzymałem książkę: L’Institutions de 
l’Eglise et canonistes au Moyen Age – De 
Strasburg à Cracovie, dziękuję serdecznie 
„Wdzięcznemu Uczniowi” zmarłego śp. 
Profesora za ten dar i za podjęcie trudu 

przekazania przyszłym pokoleniom kanoni-
stów pamięci o tym zasłużonym Uczonym. 
Niech Pan Bóg błogosławi Panu Profeso-
rowi i jego Bliskim 

Jan Paweł II 
Watykan, 10 października 1991 r. 

– A teraz pokażę Pani jeszcze coś.
I profesor podaje mi dwa tomy prac 

Adama Vetulaniego z zakresu prawa kano-
nicznego, pisanych w języku francuskim 
i niemieckim, które ukazały się w latach 
1990–1991 w londyńskim wydawnictwie 
Variorum. Od tej pory są cytowane, weszły 
do obiegu światowej kanonistyki. Przygo-
towanie do druku tych prac mistrza zajęło 
jego uczniowi dwa lata, ale jaka radość, 
że w ten sposób chociaż w części mógł on 
spłacić swój dług.

PO CO DZISIAJ PRAWNIKOWI 
PRAWO KANONICZNE?

– Kieruje Pan Katedrą Historii Pra-
wa Polskiego, ale także Zakładem Prawa 
Kościelnego i Wyznaniowego. Prawo ka-
noniczne i wyznaniowe wykłada studen-
tom. Będzie ono im do czegoś potrzebne 
w praktyce prawniczej? – pytam.

– Prawo wyznaniowe reguluje ważny 
obszar stosunków społecznych. Natomiast 
prawo kanoniczne jest potrzebne praw-
nikom po to, aby poznali istotę i wartość 
prawa – słyszę. – Bo co to jest prawo? Jest 
to – według świętego Tomasza z Akwinu – 
rozrządzenie rozumu dla dobra wspólne-
go, dokonane przez tego, komu została 
powierzona troska o społeczność. Jakie 
elementy są w tej defi nicji istotne? Rozrzą-
dzenie rozumu – to raz, dobro wspólne – 
to dwa. Nie tak dawno w prawie upatry-
wano instrumentu panowania jednej klasy 
nad drugą. Była też defi nicja taka: prawo 
to jest rozkaz suwerena. Tymczasem pra-
wo nie jest instrumentem polityki, nie jest 
wobec niej służebne, nie powstaje po to, 
aby chronić interesy klasy rządzącej, słu-
żyć tylko bogatym i silnym, a bywa, że 
zbrodniarzom. A tak może się stać. Proszę 
spojrzeć na tę książkę, nosi tytuł Prawo 
Generalnego Gubernatorstwa. Czytając ją, 
człowiek doznaje uczucia drżenia. To jest 
prawo swoiste, zbrodnicze, które sankcjo-
nuje bezprawie. 

LIST OD PROFESORA 
ANDRÉ GOURONA

Zdarzają się listy, które otwierają 
nową drogę. Taki list, w miesiąc po śmier-
ci prof. Adama Vetulaniego, nadszedł od 

W czerwcu 2006 roku prof. Wacław Uruszczak 
otrzymał Laur Jagielloński

Z żoną Barbarą 
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prof. André Gourona z Francji. Napisał, 
że wskazany mu przez profesora doktor 
Wacław Uruszczak byłby mile widzia-
ny jako prowadzący ćwiczenia z historii 
prawa na Uniwersytecie w Montpellier. 
W lutym 1977 roku krakowski uczony, 
jeszcze trochę niepewny swojego francus-
kiego, zaczął tam pracę ze studentami. 
Efektem pobytu w Montpellier była także 
publikacja naukowa w języku francuskim, 
wysoko na miejscu oceniona: Nauczanie 
prawa rzymskiego w Reims w XII wieku. 
Ten pierwszy pobyt przyniósł nawiązanie 
kontaktów, potem były inne uniwersytety, 
wykłady gościnne, staże naukowe i posa-
dy profesora kontraktowego w Bordeaux, 
Poitiers, Louvain, Liège, Berkeley, w Ins-
tytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad 
Menem, w Limoges oraz innych uniwersy-
teckich ośrodkach.

SĄD HISTORII

– Wierzyłam w ten sąd naiwnie. Tym-
czasem zbrodnie, które kiedyś z przyczyn 
politycznych nie mogły zostać osądzone, 
takimi pozostały. Są ofi ary, nie ma spraw-
ców, chociaż ich nazwiska są znane. Pozo-
stały więc zbrodnie bez kary – zaczynam 
ja, a prof. Uruszczak dopowiada:

– Ma Pani na myśli nierozstrzygnięte 
procesy morderców Grzegorza Przemyka, 
górników z kopalni „Wujek”, robotników 
w Gdyni? To są wielkie porażki i wstyd 
dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

Ale pamiętajmy, że sąd historii staje się 
obiektywny dopiero po upływie czasu. Im 
ten czas jest dłuższy, tym oceny stają się 
bardziej wiarygodne i pozbawione emocji. 
Nie można osądzać rzeczy niedawnych. 
Proszę też pamiętać, że historia jest twór-
czością, patronuje jej Clio, muza sztuki...

– A prawda? Co z nią? – pytam.
– Ona jest. We własnym sumieniu po-

zostajemy kapłanami prawdy – słyszę.
– Aby mówić prawdę, trzeba mieć 

odwagę. Adam Vetulani, co widać w jego 
życiorysie, w pewnych sytuacjach nie do-
strzegał wolnej przestrzeni dla kompromi-
su... – zaczynam, a prof. Uruszczak koń-
czy:

– Był niezależnym człowiekiem. Ale 
miejmy świadomość, że ludzie się zmie-
niają, święty Augustyn nie przez całe ży-
cie był święty, a rzeczą chrześcijanina jest 
wybaczać. 

KARNAWAŁ „SOLIDARNOŚCI”

– W 1980 roku uczestniczyłem w szó-
stym Kongresie Średniowiecznego Prawa 
Kanonicznego, który został zorganizowany 
przez University of Berkeley, gdzie mówi-
łem o Collectio Authenticarum – rękopisie 
średniowiecznego prawa rzymskiego, na 
który składają się konstytucje Justyniana 
i innych cesarzy rzymskich. Znajduje się 
on w bibliotece Kapituły, w Krakowie. 
Pracę nad tym rękopisem zlecił mi jeszcze 
prof. Vetulani, wręczając swoje notatki. 

W lipcu 1976 roku był gotowy brudnopis, 
który on jeszcze zdążył przeczytać. Pod 
dwoma nazwiskami tę pracę opublikowa-
łem w Strasburgu. W 1980 roku wróciłem 
do Polski, tuż przed wybuchem strajków – 
mówi profesor. 

Teraz, w sierpniu 2010 roku, sły-
szę, że trzydzieści lat temu zaczął się 
w Polsce karnawał „Solidarności”. Nie-
prawda. To nie był karnawał. W Polsce 
stacjonowały wtedy obce wojska. Stały 
w gotowości bojowej radzieckie czołgi. 
Mając tę świadomość, nikt o karnawale 
nie mógł myśleć. W poczuciu odpowie-
dzialności i powagi gromadzili się ludzie, 
aby zakładać w swoich miejscach pracy 
organizacje NSZZ „Solidarność”. Takie 
zebranie na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego 25 września 1980 roku 
prowadzili: Gwidon Rysiak, Andrzej Mą-
czyński, Wacław Uruszczak. 

W roku następnym, 1981, za pracę 
Sejm walny koronny w latach 1506–1540 
Wacław Uruszczak uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego. Ta praca (wydana 
przez PWN w 1981 roku w ramach publi-
kacji Instytutu Historii PAN) została uho-
norowana Nagrodą Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki oraz Nagrodą im. 
Joachima Lelewela I Wydziału PAN. 

– 14 grudnia miałem w Warszawie, 
w siedzibie PAN, odebrać dyplom oraz 
nagrodę pieniężną, a tymczasem o świ-
cie 13 grudnia generał Jaruzelski ogło-
sił wprowadzenie stanu wojennego. Po 

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Uruszczaka, 16 kwietnia 2010
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jakimś czasie pieniądze dotarły do mnie 
pocztą – słyszę.

PRZEDSTAWICIEL RZĄDU FLANDRII

W parę miesięcy po powrocie ze sta-
żu naukowego w Antwerpii, w 1991 roku, 
prof. Uruszczak w rozmowie telefonicznej 
usłyszał od prof. Hermana Van Goethema, 
że rząd Flandrii ma fundusze, które za-
mierza przeznaczyć na wsparcie przemian 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Co by to mogło być? Może komputery 
by się wam przydały? To my je zakupimy 
– zastanawiał się Flandryjczyk. 

I jakoś niedługo potem żona poszła 
z dziećmi – dwoma starszymi synami, Ada-
mem i Michałem, oraz z najmłodszą Olą 
– do lekarza, do przychodni przyklinicznej 
przy ul. Skawińskiej. Wróciła stamtąd po 
kilku godzinach. I opisała mężowi, co też 
się tam dzieje. Trzeba z dziećmi czekać 
na przyjęcie godzinami. W tłumie innych 
rodziców i dzieci. Będąc tam, przeczytała 
apel o pomoc, jeśli byłoby to możliwe. Po-
wstał plan rozbudowy i remontu II Katedry 
Chorób Wewnętrznych, co by znacznie po-
lepszyło warunki leczenia, tylko funduszy 
na to nie ma! 

– To może by poinformować prof. Kry-
stynę Obtułowicz i prof. Andrzeja Szczek-
lika o inicjatywie prof. Van Goethema 
z Antwerpii? – powiedział do żony prof. 
Uruszczak, a następnie umówił się z nimi 
na spotkanie. 

I taki był początek trwającej pra-
wie pięć lat współpracy między rządem 
Flandrii, którego pełnomocnikiem został 
profesor prawa Herman Van Goethem, 

a II Katedrą Chorób Wewnętrznych CM 
UJ. Ponieważ trudno sobie było wyobra-
zić, aby prof. Van Goethem po wielekroć 
przyjeżdżał do Krakowa, ustanowił tutaj 
swojego przedstawiciela, którym został 
właśnie prof. Uruszczak.

– Pośredniczyłem w przekazaniu na 
remont Kliniki ponad miliona dolarów. 
Sporządzałem raporty i wysyłałem je do 
Antwerpii, gromadziłem faktury. Nieraz 
szliśmy z żoną sprawdzić na placu budo-
wy, czy zostało wykonane to, co podano. 
Kiedy prace się zakończyły, w otwarciu 
Kliniki uczestniczył przedstawiciel rzą-
du Flandrii, a także prof. Van Goethem. 
W 2000 roku od niego właśnie dotarł do 
mnie list. Napisał: po zakończeniu budowy 
rząd przeprowadził audyt całego przedsię-
wzięcia. Dzięki Twoim doskonałym rapor-
tom inspektor fi nansowy, który to kontrolo-
wał, orzekł, że wszystko jest w najlepszym 
porządku – mówi prof. Uruszczak i sięga 
do szafy, aby mi pokazać trzy grube teczki 
wypełnione fakturami. Trzyma je nadal.

– Jak to? – pytam. – Faktury pozosta-
ły u Pana? Uwierzyli na słowo? Mieli za-
ufanie warte ponad milion dolarów? Nie 
mogę wprost zrozumieć, jak to jest moż-
liwe. Przywykłam, że w Polsce trzeba we 
wszystkich urzędach udowadniać, że nie 
jest się malwersantem, złodziejem oraz po-
datkowym oszustem!

Profesor Uruszczak po chwili mówi:
– Tak, jak kiedyś prof. Vetulani uznał, 

że organizacja obozów uniwersyteckich 
dla polskich żołnierzy 2. Dywizji Strzel-
ców Pieszych internowanych w Szwajcarii 
była najważniejsza z tego, czego w życiu 
dokonał, tak samo ja z dumą podchodzę do 
swojej misji pełnomocnika rządu Flandrii 
do spraw rozbudowy kliniki przy Skawiń-
skiej!

...DASZ SOBIE RADĘ W ŻYCIU!

W 1990 roku, w Belwederze, Wacław 
Uruszczak otrzymał tytuł profesora nauk 
prawnych. W rok potem wpisał się na listę 
adwokatów, a w 1993 roku rozpoczął prak-
tykę. Realizując to, co kiedyś mu doradzał 
robić ojciec, który w zawodzie adwoka-
ta widział przyszłość dla syna. Prowadził 
sprawy cywilne, podatkowe, gospodarcze. 
Karnych raczej unikał. 

Adwokat nie jest panem swojego cza-
su. Sąd ustala terminy rozpraw, klienci 
mają sprawy, które nie zawsze mogą cze-
kać. Tymczasem prócz obowiązków zwią-
zanych z kierowaniem Katedrą Historii 

Państwa i Prawa Polskiego miał profesor 
na uczelni jeszcze dodatkowe zajęcia, 
sprawując funkcję prodziekana ds. ogól-
nych. A przygotowywanie publikacji? 
A organizacja konferencji, jak choćby ta 
z 2005 roku – 56. Międzynarodowa Kon-
ferencja Komisji Instytucji Reprezenta-
tywnych i Parlamentarnych w Krakowie, 
w której uczestniczyło ponad stu history-
ków i prawników z dwudziestu krajów? 
A udział w pracach PAU?

– Od 2005 roku, po przebyciu ciężkiej 
operacji, zacząłem ograniczać liczbę pro-
wadzonych spraw, a w 2008 roku z adwo-
katury odszedłem, bo zbyt dużo wysiłku 
mnie to wszystko razem kosztowało – sły-
szę. 

 
KONSTYTUCJA NIHIL NOVI

– W związku z 500. rocznicą zwołania 
przez króla Aleksandra Jagiellończyka do 
Radomia sejmu walnego chciałem docenić 
konstytucję Nihil novi – mówi profesor, 
przy czym słowo „docenić” brzmi dla mnie 
niezrozumiale. Bo Nihil novi to konstytucja 
przeważnie przez historyków krytykowana 
jako zwiastun wielu naszych nieszczęść, 
z zasadą liberum veto na czele. 

– Król Aleksander w 1505 roku podjął 
próbę wcielenia w życie postanowień unii 
zawartej w Mielniku w 1501 roku między 
Koroną Polską a Wielkim Księstwem Li-
tewskim. Na sejmie radomskim miała się 
dokonać unia dwóch państw. Ale tak się 
nie stało. Do Radomia przyjechało tylko 
sześciu senatorów litewskich. Sami kato-
licy, zwolennicy unii. Zapewne dlatego 
w uchwalonej wtedy konstytucji Sejm 
potwierdził, że bez wspólnej zgody sena-
torów i posłów nic nowego nie zostanie 
uchwalone, żadne nowe prawo, które by 
naruszało prawa i wolności publiczne, Li-
twini i Rusini nie mają się czego obawiać. 
Tą konstytucją sejm radomski z 1505 roku 
wpisał się w proces, który w 1569 roku do-
prowadził do unii lubelskiej – mówi prof. 
Uruszczak. To samo mówił na wykładzie, 
który 24 maja 2005 roku wygłosił na ra-
domskim rynku w czasie uroczystych ob-
chodów rocznicy konstytucji Nihil novi. 

– Nihil novi wyrażało zasadę zgody za 
cenę kompromisów i wzajemnego hamo-
wania trzech podmiotów stanowiących 
prawo: króla, senatu oraz izby poselskiej. 
Dopiero z czasem przeobraziło się w za-
sadę jednomyślności, która okazała się za-
bójcza, zwłaszcza jeśli dodać do tego sza-
loną pychę Polaków, którzy nie widzieli 

Prof. Wacław Uruszczak z z żoną Barbarą i córką Aleksandrą



47ALMA MATER nr 128

potrzeby reformowania ustroju państwa 
– podsumowuje profesor. 

Znaczeniu konstytucji Nihil novi był też 
poświęcony jeden z jego trzech wykładów, 
jakie wygłosił w Trybunale Konstytucyj-
nym, w związku z obchodami 430. rocz-
nicy ustanowienia Trybunału Głównego 
Koronnego. Taka rocznica to okazja, aby 
spojrzeć na doświadczenia z przeszłości 
we współczesnej perspektywie. 

 
SĘDZIA

Dwukrotnie prof. Uruszczak wchodził 
w tę rolę, mając do podjęcia trudne de-
cyzje. Raz, kiedy 18 kwietnia 2006 roku 
została powołana Rektorska Komisja ds. 
Inwigilacji przez SB PRL i on znalazł się 
w jej składzie. Po raz drugi, kiedy jako 
jedyny świecki wszedł w skład komisji 
„Pamięć i Troska”, na której czele stanął 
biskup Jan Szkodoń.

– Pierwsza z komisji zakończyła pra-
cę, wypełniając zadania postawione przed 
nią przez rektora prof. Karola Musioła, co 
zostało opisane w ogłoszonym drukiem 
raporcie. O rezultatach prac komisji „Pa-
mięć i Troska” wypowiadał się nie będę, 
bo nie jestem upoważniony – kończy pro-
fesor wątek, który ledwie co został podję-
ty. Najwyraźniej widać, że rola sędziego 
ludzkich uczynków wypływających ze 
słabości, wymuszonych szantażem albo 
mających swoje uzasadnienie w chęci uzy-
skania korzyści materialnych, w mrocz-
nych uczuciach zawiści i zazdrości, jemu 
nie odpowiada i źle się w niej czuł. 

O POCIESZANIU DO POLIBLIUSZA

W siedzibie Instytutu Prawa Własnoś-
ci Intelektualnej UJ przy ul. Kanoniczej 
w upalny wieczór 30 czerwca 2006 roku 
odbyła się uroczystość prezentacji Księ-
gi Pamiątkowej śp. Adama Uruszczaka 
(1978–2005). 

Staraj się również przedłużyć pamięć 
o swoim bracie przez jakieś trwałe świade-
ctwo w swoich pismach. To bowiem jedno 
wśród tworów ludzkich jest dzieło, któremu 
nie szkodzi niszczycielska potęga czasu, 
którego nie strawi żadna długowieczność. 
Wszelkie inne pamiątki, które powstają 
przez budowę z kamieni, potężne bloki mar-
muru i przez usypane z ziemi mogiły, nie 
zapewniają długiego trwania w pamięci, 
ponieważ same rozpadają się w nicość.

Ten fragment dialogów Seneki przy-
toczył prof. Wacław Uruszczak na wie-

czorze poświęconym pamięci syna, który 
ledwie co rozpoczął pracę asystenta, a już 
jego życie 16 października 2005 roku zo-
stało przerwane. Przyjaciele ojca oraz syna 
z Uniwersytetu w niecały rok przygotowa-
li Księgę. Składa się na nią dwadzieścia 
jeden artykułów napisanych przez trzy-
dziestu autorów, bibliografi a prac Adama 
Uruszczaka, w której znalazło się ponad 
dwadzieścia publikacji, w tym komiksy 
prawnicze (powstały we współpracy z bra-
tem Michałem, z zawodu architektem), 
fragmenty niedokończonej pracy doktor-
skiej. Cóż lepiej przedłuży pamięć jak sło-
wo... Kiedy prof. Wacław Uruszczak wrę-
czył mi swoją ostatnią książkę, Historię 
państwa i prawa polskiego (966–1795), 
która się ukazała kilka dni wcześniej, zo-
baczyłam wpis: Pamięci syna Adama. 
Uwierzył Senece.

FRAGMENT KOŚCI ŚWIĘTEGO IWO

Górnicy mają świętą Barbarę, patro-
nem kierowców jest święty Krzysztof, 
dentystów święta Apolonia, a prawni-
ków?

– Czy na pańskim wydziale prawa 
istnieje kult św. Iwo? – zapytał w liście 
z 25 lutego 2003 roku skierowanym do 
dziekana Wydziału Prawa UJ prof. Peter 
Krause z Wydziału Prawa na Uniwersy-
tecie w Trewirze. Dziekan list przekazał 
prof. Uruszczakowi. 

Nie wiedział, co ma odpowiedzieć. 
Święty Iwo z Chartres, biskup, urodzony 
w 1040 roku, autor dzieł dotyczących pra-
wa kościelnego, był profesorowi znany. 
Ale czy on byłby patronem prawników? 
Wielce wątpliwe. Zbadania sprawy podjęli 
się wtedy jeszcze studenci Anna Karabo-
wicz i Karol Tatara. 

I zbadali. Święty Iwo Helory urodził 
się w 1253 roku w Treguier, w Bretanii, 
kształcił się w Paryżu i Orleanie, był ad-
wokatem i sędzią, a potem także duchow-
nym, w sądach bronił ludzi biednych 
i pokrzywdzonych, nie biorąc od nich 
zapłaty, dlatego nazywano go „adwoka-
tem biedaków”, w obronie prawdy i spra-
wiedliwości nie wahał się wystąpić nawet 
przeciwko królowi Francji Filipowi IV
Pięknemu, już za życia otaczał go kult 
świętego. Do naszych czasów zachował 
się wierszyk:

Sanctus Iwo erat Brito
Advocatus – sed non Latro!
Res miranda populo

W tłumaczeniu: Święty Iwo był Bretoń-
czykiem, adwokatem nie złodziejem, rzecz 
to nadzwyczajna w tej społeczności!

– Patroni powinni być nadzwyczajni! – 
mówię, mając świadomość, że oto za spra-
wą tego wierszyka, który funkcjonuje już 
setki lat, nastąpiło swoiste pomieszanie 
pojęć, uczciwość została nazwana czymś 
nadzwyczajnym. 

– W tym roku, 2010, 16 maja, mecenas 
Roman Sygulski, Karol Tatara i ja poje-
chaliśmy do Francji i tam szliśmy w uro-
czystej procesji z relikwiami świętego Iwo 
z Treguier do wsi Minihy, gdzie on się 
urodził. Taka procesja odbywa się tam co 
roku. A potem, w czasie nieszporów, z rąk 
biskupa Treguier JE Luciena Fruchauda 
otrzymaliśmy w relikwiarzu fragment kości 
św. Iwo. Przywiezione przez nas do Kra-
kowa relikwie trafi ły do kościoła św. Anny. 
Po raz pierwszy dzień swojego patrona kra-
kowscy prawnicy świętowali 19 maja 2004 
roku. Odtąd stało się to doroczną tradycją. 
Święty Iwo dostarcza wzorców zachowań 
etycznych – mówi profesor. 

– Jakie są to wzorce? – pytam.
– Krótko je opisuje formuła Cycerona: 

Nikomu nie szkodzić, drugiego nie obra-
żać, każdemu oddać, co mu się należy... – 
słyszę w odpowiedzi.

KSIĘGA ZŁOCZYŃCÓW

Cały tytuł jest dłuższy. Acta malefi co-
rum. Księga złoczyńców sądu kryminalne-
go w Wiśniczu 1629–1665. Książka zosta-
ła wydana w 2004 roku. Przy współpracy 
Ireny Dwornickiej. Piękną, starą polszczy-
zną, miejscami po łacinie, opisane są 
w niej ludzkie namiętności i cała anatomia 
zła. Można się dowiedzieć, jak przebiegały 
w dawnej Polsce procesy o czary, truciciel-
stwo (tak się składa, że mężów), cudzołó-
stwo, mordy, gwałty i kradzieże. Słowem: 
nic nowego! (z wyjątkiem czarów). 

– Miał Pan w rękach oryginał? – pytam 
autora.

– On znajduje się w archiwum diece-
zjalnym w Tarnowie. W 1974 roku prof. 
Adam Vetulani przekazał mi mikrofi lm 
tych acta malefi corum, abym się nim za-
jął. Tekst jest miejscami trudny do odczy-
tania, ale warto było nad nim pracować, bo 
jest to pomnik naszej literackiej i prawnej 
kultury – mówi profesor Uruszczak, ostat-
ni uczeń Adama Vetulaniego, w dodatku 
uczeń solidny, bo wszystko, co mu mistrz 
zlecił, on wykonał.  

Elżbieta Dziwisz




