
obecną sytuacją w Europie. Opinie w niej wyrażane są wypowiedziami nie tylko krajowych, 
ale i św iatowych autorytetów z tej dziedziny. Uwzględniają one bardzo różnorodne punkty 
w idzenia na problem y integracji krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Dla czytelnika 
pragnącego szerzej zapoznać się z problem ami poruszanymi w niniejszej książce przygoto
wano załącznik zawierający szczegółowe dane, m ateriały źródłowe, jak  i pozycje literatury, 
do których m ożna się odwołać. Ogrom różnorodnych opinii, poglądów co do jednej kwestii 
zgrom adzony w małej pozycji książkowej powoduje jednak jej m ałą przejrzystość. Fachowy 
jej przekaz w ym aga posiadania minimalnej wiedzy na temat problemów szeroko pojętej Unii 
Europejskiej i jej bezpieczeństwa. Pozycja ta polecana jest szczególnie dla osób chcących 
przeanalizować pojęcia związane z kapitalizm em, globalizacją oraz dla osób pragnących 
skrystalizować swoje poglądy co do wejścia naszego kraju w struktury UE.

Katarzyna Cisowska

Z  historii państw a, prawa, m iast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi 
Ćwikowi w  czterdziestolecie Jego pracy twórczej, pod redakcją J. C i ą g w y  i T. O p a s a ,  
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo-Ekonom ia”, t. XXV: Jubileuszowy, Rzeszów 1998, 
ss. 517.

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej stał się okazją do dedykowania Profesorowi W łady
sławowi Ćwikowi księgi pam iątkowej, na którą złożyły się teksty pochodzące od 25 autorów: 
przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata -  wybitnych historyków i historyków 
prawa.

Opracowanie otw iera artykuł pióra Józefa Ciągwy i Tomasza Opasa poświęcony postaci 
i twórczości Uczonego, uzupełniony bibliografią Jego prac z lat 1955-1997, liczącą ponad 
100 pozycji. Osoba Profesora znana jest doskonale nie tylko w środowiskach naukowych 
Lublina i Rzeszowa, ale równocześnie należy do grona wybitnych i wysoko cenionych 
przedstawicieli nauk historycznoprawnych. Uczeń profesora Józefa M azurkiewicza, w bada
niach naukowych najwcześniej zwróci! się, za swym M istrzem, ku zagadnieniom dziejów 
ustroju m iast Lubelszczyzny. Tej problem atyce poświęcona była zarówno pierwsza publi
kacja o charakterze monograficznym, opracowana wspólnie z J. M azurkiewiczem, Własność 
w miastach piyw atnych  Lubelszczyzny doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongreso
wego (1809-1866) z 1957 r., jak  i wiele późniejszych, w tym rozprawa habilitacyjna pt. 
Pozostałości feuda lne w miastach rządowych małopolskich terenów Królestwa Polskiego  
1815-1866. Studium historyczno-prawne (Lublin 1968), czy monografie: M iasta królewskie 
Lubelszczyzny w drugiej połow ie X V III wieku  (Lublin 1968), Lubelszczyzna -  dzieje rozwoju 
terytorialnego, podziałów  administracyjnych i ustroju władz (wspólnie z J. Rederem, Lublin 
1977), D zieje Józefow a  (Rzeszów 1992) oraz liczne rozprawy i artykuły. Ta część dorobku, 
upraw iana przez prof. W ładysława Ćwika do dnia dzisiejszego, zasługuje na szczególne 
uznanie, staw iając Autora w szeregu najwybitniejszych znawców tematu. Dokonane przezeń 
ustalenia w pisały się na trwałe do polskiej literatury historycznoprawnej. Nie mniej ważne są 
pozostałe sfery Jego zainteresowań naukowych. N ależą do nich, m.in., opracowania podręcz



nikowe z historii prawa sądowego i ustroju Polski, w tym  współautorstwo w pięciotom owej 
fundamentalnej syntezie Historii państw a i praw a Polski pod red. Juliusza Bardacha, a także 
z najnowszych opracowań Administracja w system ie ustrojowym Polski do 1939 r. (wraz 
z W. Mrozem i A. Witkowskim, Przemyśl 1997, wyd. II: 1998) oraz Historia administracji. 
Zarys wykładu kursowego  (Zamość 1999). W reszcie istotny element dorobku stanow ią prace 
poświęcone dziejom Polonii w Austrii, a w szczególności cykl artykułów  poświęconych 
Polakom studiującym na Uniwersytecie w Innsbrucku.

Całość tomu podzielona została na trzy części, stanowiące jakby  odzwierciedlenie trzech 
pól zainteresowań badawczych Jubilata. Część pierwsza, zatytułowana: Państwo i praw o, 
zawiera 15 różnorodnych studiów poświęconych historii ustroju i prawa od starożytności do 
czasów współczesnych. Znalazły się tu opracowania z zakresu: praw a rzym skiego (M. Ku- 
ryłowicza, o leges sumptuariae w państwie i prawie rzymskim), historii myśli ustrojowej 
i prawniczej (M. Kallasa, o Konstytucji 3 m aja w polskiej myśli ustrojowej; M.L. Klem en- 
towskiego, o organizacji sądów polubownych w Ordynacji Zamoyskiej w świetle diariusza 
Bazylego Rudomicza czy W. Uruszczaka, o zwyczaju i ustawie w staropolskiej myśli praw ni
czej), dziejów ustroju adm inistracyjnego (A. Korobowicza, o ustroju terytorialnym  chełm 
skiej diecezji greckounickiej w Królestwie Polskim; W. Mroza, o terenowym  aparacie w ła
dzy i adm inistracji w św ietle ustaw odaw stw a, doktryny i praktyki z lat 1944-1950 
i L. Pawlikowicza, o pozycji prawnoustrojowej oraz polityczno-wojskowej Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych w okresie II Rzeczypospolitej), szkolnictwa (W. Szwarca, o przeję
ciu szkolnictwa od niemieckich organów okupacyjnych przez K om isję Przejściow ą Tymcza
sowej Rady Stanu 1917-1918), skarbowości i systemów podatkowych (K. Orzechowskiego,
o podatku szacunkowym na Śląsku; W. Tekelyego, o rozmieszczeniu kom ór celnych w K ró
lestwie Polskim po zniesieniu granicy celnej pom iędzy Królestwem Polskim  a Cesarstwem  
Rosyjskim oraz A. Witkowskiego, o udziale Ochrony Skarbowej w zwalczaniu przestępstw  
dewizowych w Polsce w latach 1945-1951), praw a prywatnego (K. Sójki-Zielińskiej, o w y
właszczeniu nieruchomości na cele publiczne w ustawodawstwie Królestwa Polskiego I poł. 
XIX w.), karnego (B. Czapik-Lityńskiej i A. Lityńskiego, o problem ach kary śmierci w statu
cie Dubrownika z 1272 r.), prasowego (J. Ciągwy, o prawie prasowym  w województw ie 
śląskim w latach 1920/22-1939) oraz hitlerowskiego prawa okupacyjnego w Generalnym  
Gubernatorstwie (Z. M ańkowskiego).

Część druga -  Miasta, szczególnie bliska tem atyce prac podejm owanych przez Profesora 
W ładysława Ćwika, tworzy 8 artykułów traktujących o miastach i m ieszczaństw ie w różnych 
epokach i w różnych aspektach merytorycznych. O twiera ją  studium S. Grodziskiego po
święcone XlX-wiecznej kronice Żywca pióra księdza Franciszka Augustina, będącej konty
nuacją słynnego Dziejopisu Żywieckiego  Andrzeja Komonieckiego. W dalszej części znala
zły się prace dotyczące różnorodnych zagadnień praw a m iejskiego w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej i w Polsce porozbiorowej (T. Opasa, o legitymacji procesowej m iast szlachec
kich i duchownych; W. Śladkowskiego, o jarm arkach lubelskich i W. W itkowskiego, o w aż
nym zagadnieniu ordynacji dla miast prywatnych w Polsce szlacheckiej, stanowiącym  ele
ment tzw. administracji prywatnej epoki przedrozbiorowej). Ponadto na tę część złożyły się 
także opracowania poświęcone m ieszczaństwu późnośredniowiecznego Przem yśla (F. K iry- 
ka), genezie miast pomorskich do połowy XIV w. (J. W ałachowicza), roli miast niem ieckich 
w doktrynie czasów Reformacji (J. Malarczyka), jak  również omówienie książki prof. W. Ćwi
ka Dzieje Józefowa  (J. Markiewicza).



Część trzecia, poświęcona Polonii, zawiera niestety zaledwie dwa opracowania, jedno 
pośw ięcone stowarzyszeniom  polskim  w Górnej Austrii i Tyrolu po II wojnie światowej, 
drugie traktujące o Polskiej Szkole Sobotniej im. Jana Paw ia II w Oslo.

Podjętą inicjatywę uczczenia 40-lecia pracy naukowej Profesora W ładysława Ćwika 
wydaniem  prezentowanej Księgi Jubileuszowej należy uznać za w pełni trafną i udaną. 
Z jednej strony czyni ona zadość potrzebie pełnej prezentacji sylwetki i twórczości wybitne
go uczonego i nauczyciela, długoletniego dziekana W ydziału Prawa, zasłużonego dla Uni
wersytetu M arii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dla rozwoju jego rzeszowskiej filii. 
Z drugiej, wysoko należy ocenić poziom m erytoryczny samego dzieła. Redaktorom tomu 
udało się zaprosić do udziału w księdze czołowych specjalistów w dziedzinach, do których 
Jubilat w niósł trwały wkład. W ysoko należy ocenić walory naukowe nadesłanych prac. 
W szystkie cechuje rzetelność warsztatu, wiele artykułów porusza zagadnienia ważkie z punktu 
w idzenia potrzeb nauki i nowatorskie w swym ujęciu. Z uwagi na szerokie spectrum  
prezentow anych tematów recenzowana księga służyć będzie nie tylko historykom prawa, ale 
z pew nością także przedstawicielom  innych gałęzi humanistyki.

Jerzy M alec

O. Jan M a z u r  OSPPE, Politologia chrześcijańska, Częstochowa 2001, ss. 195.

Zapoznanie się z pracą pt. Politologia chrześcijańska  jest dla politologa rzeczą wielce 
inspirującą. N ie do końca bowiem przebrzm iały dyskusje dotyczące zakresu pojęciowego 
niedaw no przecież powstałej nowej gałęzi nauk społecznych i je j właściwego terminu: 
politologia, nauki polityczne czy nauka o polityce. Dyskusje dotyczące tak zakresu tej nauki, 
jak  i sposobu jej uprawiania, czyli metodologii, analizy teoretyczno-pojęciowej. Problemem 
bowiem  podstaw owym  była i pozostaje nadal nieostrość granic pomiędzy politologią a inny
mi naukam i społecznymi, dostosowanie aparatury pojęciowo-terminologicznej do praktyki 
badawczej, metodologii do analityki. N iezaprzeczalna ewolucja politologii w kierunku badań 
em pirycznych w stosunku do wcześniej preferowanego kierunku historycznego (przy całym 
szeregu jego  zalet), przesądza o kierunku rozwoju tej nauki. Nauki polityczne, a więc 
socjologia stosunków politycznych, prawoznawstwo, historia najnowsza, ekonom ia politycz
na, historia doktryn polityczno-prawnych, ustrojów, systemy polityczne, geografia politycz
na, konstytucjonalizm  itd., itd., stanow ią obszar styku wymienionych dziedzin i scalenie ich 
w odrębną dyscyplinę naukową nie jest wcale zakończone. Chodzi tu m.in. o to, aby za 
pom ocą tych samych narzędzi badawczych przenosić określone pojęcia z jednego obszaru do 
drugiego, co nie zawsze je st możliwe. Nie zawsze bowiem właściwości, przedmioty określo
ne przy pom ocy tych samych term inów są relewantne do tych, jakie przy pomocy tych 
term inów  są określane. Ustalanie nowych term inów musi być uzasadnione pod względem 
operacyjnym , szczególnie heurystycznym. Są to jedynie podstawowe problemy, z jakimi 
boryka się politologia. Dlaczego, zdaniem recenzenta, są  one istotne?

Otóż zasygnalizowane tu jedynie problemy, z jakim i boryka się politologia, w ydadzą się 
błahe w sytuacji, gdy zaczniemy zastanawiać się nad sensem i zasadnością wprowadzenia do


