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– OFICYNA WYDAWNICZA AFM, KRAKÓW 2014, 208 S.]

Wybitny, choć nieco ekscentryczny angielski mąż stanu i pisarz, Benjamin Di-
sraeli, hrabia Beaconsfi eld, zwykł mawiać, że nie należy czytać żadnych ksią-
żek historycznych, a tylko biografi e, gdyż tam można znaleźć życie, nie teorie. 
O tym, że kolejna książka profesora Jana Widackiego traktuje o życiu można się 
również przekonać czytając fragment recenzji wydawniczej profesor Janiny Bła-
chut. Zauważa ona, że Jan Widacki, przez pryzmat życiorysów kilku wybranych 
postaci pokazuje i udowadnia, że krakowska nauka prawa karnego i krymino-
logii znajdowała się od wieków w nurcie nauki europejskiej. Już tylko te słowa 
są znakomitą rekomendacją kolejnej pozycji z ogromnego dorobku pisarskiego 
wybitnego profesora prawa i wnikliwego badacza dziejów nie tylko krakowskiej 
palestry. 

Sam autor, w kończącej tom nocie bibliografi cznej, napisał, że zamiesz-
czone w jego książce szkice stanowią przejrzaną, uzupełnioną i poprawioną wer-
sję tekstów, które – w większości – były już w przeszłości publikowane, jednak 
zbyt  mały ich nakład nie pozwolił, by trafi ły do szerszego grona czytelników. 
Autor przyznaje również, że nie ma ambicji dokonania systematycznego wykła-
du rozwoju prawa karnego i kryminologii w Krakowie; nie ma również ambicji 
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pełnego przedstawienia życiorysów wszystkich omawianych w niej postaci, ani 
tym bardziej pełnego, krytycznego przedstawienia ich twórczości oraz pełnego 
opracowania ich poglądów, tych fi lozofi cznych, jak i politycznych. Mimo tego, 
tom jawi się jako niezwykle interesująca opowieść o nietuzinkowych postaciach 
związanych przede wszystkim z przedwojennym (choć nie tylko) krakowskim 
wymiarem sprawiedliwości. Dodatkowym atutem szkiców jest również język, 
jakim je spisano – barwny, czasem dosadny, stanowiący swoistą „wizytówkę” au-
tora – dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Tom otwiera szkic poświęcony zbrodni zabójstwa („mężobójstwa”) 
w szesnastowiecznej Polsce. Autor skupia w nim uwagę na danych pochodzą-
cych z roku 1510, obejmujących zabójstwa z lat 1507–1509, z których wyczytać 
możemy, że ówczesne województwo krakowskie przodowało w liczbie zabójstw 
„w drodze i domach, w kościele, na cmentarzu, u dworu i na sejmikach”. To 
właśnie wtedy, w 1510 roku, sejm piotrkowski wystąpił z inicjatywą zaostrzenia 
represji za ten bezprawny czyn (wówczas zabójstwo nazywano mężobójstwem) 
i w tym to czasie zarówno szlachta, jak i duchowieństwo zgodni byli, że przyczy-
ną gwałtownego wzrostu liczby rozmyślnych i notorycznych zabójstw była ich 
bezkarność i stosowanie zbyt łagodnych represji. Dość wiedzieć, że – co może 
wydać się zaskakujące – liczba zabójstw w tamtym czasie była co najmniej dzie-
sięciokrotnie większa niż dziś, co zdaje się zadawać kłam twierdzeniom, że żyje-
my teraz w czasach pozbawionych jakichkolwiek zasad moralnych. 

Nie zabrakło w tomie odniesień do patrona Uczelni, z którą od lat związa-
ny jest autor szkiców. Pośród wielu opracowań poświęconych temu patronowi, 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozważania o przestępstwie i karze – z perspek-
tywy XXI wieku są interesujące jeszcze i z tej perspektywy: to właśnie Andrzej 
Frycz Modrzewski, jako jeden z pierwszych w Polsce, zwrócił uwagę, że prze-
stępczość nasila się w miarę, jak społeczeństwo zaczyna się bogacić i poprawia 
się rozpiętość bogactwa, a co za tym idzie – pogłębiają się nierówności społecz-
ne. Czytelnik znajdzie w tym szkicu również omówienie poglądów Frycza na 
temat funkcji kary. Swoje rozważania o Modrzewskim kończy profesor Widacki 
stwierdzeniem, że tego wybitnego polskiego myśliciela doby Renesansu śmiało 
można uznać za najgłębszego, najbardziej uniwersalnego i najbardziej postępo-
wego spośród mu współczesnych. 

I wreszcie to, co w tej książce najsmaczniejsze – krótkie biografi e, nie 
zawsze znanych szerszemu gronu czytelników, postaci związanych z krakowską 
myślą prawnokarną i kryminologiczną. Listę tych postaci otwiera ksiądz profesor 
Sebastian Jan Kanty Czochron, profesor procesu kościelnego, wykładowca prawa 
natury, prawa politycznego i prawa kryminalnego. To właśnie jego manuskrypt 
– O wymiarze sprawiedliwości kryminalnej, pochodzący z końca XVIII wieku, 
wydała po raz pierwszy drukiem w 2009 roku krakowska Ofi cyna Wydawni-
cza AFM. I to właśnie on, podobnie jak wybitny przedstawiciel humanitaryzmu 
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prawniczego, Cesare Beccaria, twierdził, że lepiej zapobiegać przestępstwom niż 
za nie karać, albowiem: „Sądzić według praw, to nie wielka sztuka, ale starać się, 
by zachowane one były, to jest rzecz użyteczna i trudna. Usiłujmy więc naprzód 
zapobiec złu, potem będzie czas na ukaranie przestępców”. Trudno dziś znaleźć 
kogoś, kto by się z tą myślą nie chciał zgodzić. 

Ksiądz profesor Czochron nie jest jedyną postacią, której rys biografi czny 
na kartach swej książki kreśli profesor Widacki. Czytelnik znajdzie tu spisane 
z humorem, ale i miejscami gorzkie opisy życia, głównie zawodowego, innych 
wybitnych myślicieli związanych z krakowskim środowiskiem prawników. To 
właśnie tu, w królewskim mieście Krakowie, Ludwikowi Gumplowiczowi od-
rzucono habilitację zamykając w ten sposób drogę do kariery uniwersyteckiej. 
A przecież to właśnie on, obok Emila Durkheima, uważany jest w świecie za 
jednego z twórców i klasyków socjologii. Jan Widacki pisze również o nieudanej 
krakowskiej habilitacji Juliusza Makarewicza, twórcy pierwszego w Polsce po 
odzyskaniu niepodległości projektu kodeksu karnego, uchodzącego w tamtym 
czasie (1932 rok) za jeden z najbardziej nowoczesnych w świecie. 

Leon Blumenstock, Edmund Krzymuski, Leon Wachholz, Józef Rosen-
blatt – to kolejne postaci opisane z nieskrywaną sympatią lekkim piórem profe-
sora Widackiego. 

Szkice Jana Widackiego powinni przeczytać nie tylko studenci prawa 
i praktykujący prawnicy. Śmiało można ją polecić choćby pedagogom resocja-
lizacyjnym i socjologom, a także wszystkim tym, którzy interesują się historią 
polskiej myśli fi lozofi czno-prawnej, czy też historią Krakowa i jego wybitnymi 
mieszkańcami.

Warto na koniec odnotować, że autorką projektu okładki recenzowanego 
tomu jest – współpracująca od lat z Ofi cyną Wydawniczą AFM – znana krakow-
ska artystka malarka, Iwona Siwek-Front. 




