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P
rofesor Michał Jan Cezary Rostworowski urodził się 27 sierpnia 1864 roku 
w Dreźnie, dokąd jego rodzice wyjechali po powstaniu styczniowym. Wykształ
cenie średnie odebrał jednak w Warszawie, kończąc w roku 1883 gimnazjum, 
immatrykulując się następnie w tym samym roku na Wydziale Prawa tamtejszego 

uniwersytetu rosyjskiego. Już po roku jednak przeniósł się do Petersburga, kontynu
ując tam studia prawnicze, a także podejmując studia historyczne. Ukończył studia 
prawnicze pod kierunkiem znanego rosyjskiego profesora prawa międzynarodowego 
F. F. Martensa, uzyskując stopień kandydata nauk. Jego promotor pragnął go nawet 
zatrzymać na uniwersytecie, M. Rostworowski jednak, „nie widząc wszakże dla siebie 
żadnej przyszłości jako Polak w państwie rosyjskim” (z własnoręcznego życiorysu znaj
dującego się w Archiwum UJ), propozycji tej nie przyjął. W roku 1889 udał się do 
Paryża, gdzie przez dwa lata studiował w Wolnej Szkole Nauk Politycznych, której 
dyplom „z wielkim wyróżnieniem” otrzymał w roku 1891. Zdecydowawszy się rów
nież na uzyskanie dyplomu polskiego uniwersytetu, przybył do Krakowa, nostryfiko
wał dyplomy, nadrobił III i IV rok studiów prawniczych i 18 lipca 1893 roku złożył 
egzaminy doktorskie. Do roku 1895 odbył też dodatkowe studia w Bernie (ustrój 
federacji), Wiedniu (prawo prywatne międzynarodowe) i Paryżu. Wynikiem tych 
wszystkich studiów jest monografia M. Rostworowskiego Jurysdykcja kama na okrę
tach handlowych w portach zagranicznych (1895), na podstawie której, w początkach 
1896 roku, przeprowadził habilitację na Wydziale Prawa UJ, z veniam legendi z pra
wa narodów i prawa politycznego. Po śmierci w roku 1903 profesora F. Kasparka 
został powołany na kierownika Katedry Prawa Narodów i Prawa Politycznego, którą 
zajmował formalnie do roku 1931 początkowo jako profesor nadzwyczajny, a od roku 
1908 jako profesor zwyczajny. 

Brał też czynny udział w pracach organizacyjnych swego Wydziału; już w roku 
akademickim 1912/13 został jego dziekanem. Wyrazem patriotycznej troski było zor
ganizowanie przez M. Rostworowskiego w roku 1912 Szkoły Nauk Politycznych, 
niewątpliwie na wzór szkoły paryskiej, do której sam uczęszczał; z jej organizacją za
poznał zresztą czytelnika polskiego w wydanej w roku 1892 książce, będącej jego pierw
szą publikacją. Szkoła ta funkcjonowała w okresie zaborczym na prawach instytucji 
prywatnej, a celem jej było dostarczanie słuchaczom wiadomości obejmujących całość 
spraw polskich. Był też dyrektorem tej Szkoły do wybuchu pierwszej wojny świato
wej, a także po wojnie, już w charakterze dyrektora placówki publicznej włączonej 
formalnie do struktury Wydziału Prawa. 

Jako szczery patriota, acz niewątpliwie o konserwatywnym nastawieniu, włączył 
się też profesor M. Rostworowski w okresie wojny czynnie w najrozmaitsze zabiegi 
polityczne wokół odzyskania przez Polskę niepodległości. Był zwolennikiem koncep
cji austro-polskiej, czemu dał klarowny wyraz w publikacji Listy do sąsiadów (1916), 
składającej się z trzech części: „Do przyjaciół Moskali”, „Do przyjaciół Austriaków 
i Węgrów” i „Do przyjaciół Niemców”. Jak widać M. Rostworowski, acz konserwa
tysta, wolny był przecież od nacjonalistycznych uprzedzeń. W broszurze Wojna a spo
łeczeństwo polskie (1915) wzywa do czynnego zaangażowania, wskazując na otwierają
ce się realne szanse niepodległości. W lipcu 1916 roku na zlecenie Naczelnego Komi
tetu Narodowego udał się do Szwajcarii i po paru miesiącach objął tam kierownictwo 
Biura Prasowego NKN w Bernie, nawiązując z tego neutralnego państwa kontakty
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z politykami Ententy. Projekty szerszej akcji politycznej na forum międzynarodowym, 
wysuwane na tej podstawie przez M. Rostworowskiego, nie zyskały jednak uznania 
NKN. Natomiast w późniejszym już okresie (czerwiec 1918) Rada Regencyjna nieja
ko przedłużyła jego misję szwajcarską, powołując go tam na stanowisko przedstawi
ciela dyplomatycznego Polski. W listopadzie 1918 wrócił, po tym incydencie dyplo
matycznym, do swej krakowskiej Katedry i Szkoły Nauk Politycznych. 22 kwietnia 
1925 roku został też wybrany rektorem UJ (na końcowy okres kadencji poprzednie
go, zmarłego rektora) i ponownie na (tym razem już cały) rok akademicki 1925/26. 
W roku akademickim 1926/27 pełnił funkcję prorektora. Zatrudnienie na Uniwersy
tecie zakończył w roku 1930, zostając jednak mianowany profesorem honorowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Dokonania naukowe profesora Michała Rostworowskiego miały miejsce na tere
nie wielu dyscyplin prawniczych, do których był wszechstronnie przygotowany po
przez rozmaitego charakteru studia w czołowych ośrodkach XIX-wiecznej nauki pra
wa. Z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, gdzie działalność twórcza spra
wiała mu, jak można się domyślać, najwięcej satysfakcji i z której się habilitował, wy
mienić należy oprócz rozprawy habilitacyjnej także studium o pozycji prawnej Stolicy 
Apostolskiej (1892 - w rocznikach paryskiej Szkoły NP), publikację na temat konse
kwencji przystąpienia Austrii do konwencji berneńskiej (1900), krótkie studia na te
mat wojny i traktatów pokojowych oraz o powstawaniu państw (oba 1916, opubli
kowane w serii powszechnych wykładów UJ), studium poświęcone Lidze Narodów 
(1920), a następnie raport opublikowany w pracach Instytutu Prawa Międzynarodo
wego o procedurze koncyliacyjnej (1927) i opracowanie dotyczące procedury przed 
Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej (1935). 

Doliczyć do tego trzeba jednak również nader obfitą działalność publikacyjną 
M. Rostworowskiego, ukazującą się w formie skryptowej, związaną ściśle z jego funkcją 
wykładowcy zarówno prawa narodów, jak i zagadnień międzynarodowych w Szkole 
Nauk Politycznych. Spełniał w tym zakresie M. Rostworowski rolę w pewnym sensie 
pionierską, gdyż dopiero właśnie od jego habilitacji począwszy nastąpiło na Wydziale 
krakowskim oddzielenie prawa narodów od filozofii prawa, co zmuszało do zupełnie 
innego ujmowania dydaktyki i badań naukowych. Nie sposób więc byłoby oczekiwać 
ukazania się od razu opracowań o charakterze traktatów czy choćby pełnych studiów 
tej dyscypliny. Trudno dziś odtworzyć w pełni rozmiary tej działalności. Jako naj
wcześniejszy, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, figuruje skrypt Praw narodów z ro
ku 1912, trudno jednak założyć, że był on chronologicznie pierwszym, w 9 lat dopie
ro po rozpoczęciu wykładów. Nie jest to także - jak to będzie w okresach później
szych - stenogram, ale raczej rozwinięty konspekt wykładów. Obejmuje on całość 
klasycznej problematyki prawa narodów: rozpoczyna się od wyjaśnień przedmiotu tej 
gałęzi prawa, następnie rozważane są jego zasadnicze pojęcia (podmioty prawa naro
dów, ich zdolność do działania, suwerenność państwowa, terytorium i jego pozyski
wanie oraz utrata i inne), dalej - stosunki między państwami (tu m. in. o reprezentan
tach państw, organizacjach i urzędach międzypaństwowych, rozważania o umowach 
międzynarodowych) i w następnych częściach: stosunki międzypaństwowe podczas 
pokoju, ustawodawstwo i piecza prawna, a ostatnia część poświęcona była sporom 
międzypaństwowym i prawu wojny. Metoda przedstawiania zagadnień jest ściśle po
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zytywistyczna, uwzględniająca w bardzo dużym zakresie ówczesną praktykę między
narodową, dostarczająca wiedzy solidnej, uargumentowanej, jasno przedstawianej. 
Niepodobna przypuszczać, aby nie było dalszych wydań tego skryptu, te jednak nie 
zachowały się w dostępnych mi zbiorach. Obficiej reprezentowane są w nich skrypty 
z wykładów w Szkole NP. Dotyczą one zwłaszcza Prawa dyplomatycznego (kiłka wy
dań między rokiem 1924 i ostatnim z 1939) oraz zagadnień organizacji międzynaro
dowych, wydawanych pod tytułami: Organizacje międzynarodowe (1923), Próby i po
stępy organizacji społeczności międzynarodowej (1927), Organizacje związków międzyna
rodowych (1930), a także kilka wydań skryptu, w coraz większych rozmiarach, po
święconego Lidze Narodów (wydanie 1927 - stron 48, wydanie 1939 - stron 144). 
Choćby z tej ostatniej daty wynika też, że mimo formalnego odejścia od funkcji wy
kładowcy, nie zerwał profesor M. Rostworowski kontaktu z Wydziałem i na bieżąco 
starał się wnosić swój wkład w jego rozwój. 

Mówiąc o działalności profesora M. Rostworowskiego na niwie prawa międzyna
rodowego publicznego, nie sposób nie uwzględnić jego wkładu w rozwój tej dyscy
pliny już w wymiarze ogólnoświatowym, a nie tylko polskim, poprzez udział w kształ
towaniu orzecznictwa sądów prawa międzynarodowego. W roku 1923, na wniosek 
rządu polskiego, wpisany bowiem został na listę członków Stałego Trybunału Roz
jemczego w Hadze, pełnił ponadto kilkakrotnie funkcję sędziego ad hoc w Stałym 
Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej, był członkiem kilku dwustronnych 
komisji koncyliacyjnych, i to zarówno Polski z innym krajem, jak i dwu komisji państw 
trzecich (belgijsko-hiszpańskiej i francusko-duńskiej). Niewątpliwym ukoronowaniem 
działalności w tym charakterze był jego wybór 25 września 1930 roku przez Zgroma
dzenie i Radę Ligi Narodów na sędziego stałego STSM, na dziesięcioletnią kadencję. 
Stanowiska reprezentowane w rym Trybunale przez niego, czy to wówczas, gdy przy
łączał się do głosów większości, czy to gdy - nierzadko - formułował opinie odrębne, 
cechowała argumentacja ściśle prawnicza, której hołdował również jako profesor pra
wa. Na ogół też, w sporach, w których zaangażowane były interesy Polski, umiejętnie 
stał po stronie jej interesów. W związku z powyższym należałoby również wspomnieć 
o powołaniu go, w drodze kooptacji, na członka Instytutu Prawa Międzynarodowe
go i jego bardzo aktywnym udziale w pracach tej instytucji. 

Równie aktywną działalność rozwijał profesor M. Rostworowski w zakresie pra
wa politycznego (konstytucyjnego), gdzie także aktywność profesora-naukowca spla
tała się z działalnością praktyka. Wkrótce po habilitacji ukazała się monografia jego 
pióra, dotycząca izby wyższej parlamentu austriackiegozl//. rtnzii: /? a Izba Panów - Część I. 
Jej czynniki składowe (1900). Podtytuł wskazuje na pierwotny zamiar doprowadzenia 
do końca tej problematyki; niestety, pracy tej już nie kontynuował. W opracowaniu 
tym, będącym Jego najpoważniejszą, drukowaną monografią z dziedziny prawa kon
stytucyjnego, wychodzi daleko poza tytułową zapowiedź. Omawia bowiem najpierw 
ogólną teorię bikameralizmu oraz jego formy, a zanim przejdzie do historii i postaci 
austriackiej drugiej izby w rozwoju konstytucjonalizmu tego kraju, dostarczy czytel
nikowi przeglądu kilkudziesięciu rozwiązań pozycji drugiej izby parlamentarnej we 
współczesnych mu czasach. Najciekawszym, do dziś aktualnym wątkiem tej pracy są 
rozważania nad właściwym ukształtowaniem drugiej izby parlamentu, konfrontowa
nej z izbą pochodzącą z głosowania powszechnego (takiego sposobu powoływania 
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izby pierwszej był zresztą zdecydowanym zwolennikiem). Ze swych rozważań teore
tycznych wyciąga wniosek, że dwuizbowość nie ma w ogóle sensu przy przyjęciu za
łożenia o czysto rejestrującej roli parlamentu, jeśliby rola ta polegać miała „na bier
nym zadokumentowaniu gotowej już a priori zwierzchniej woli ludowej”. Przy przyj
mowaniu zaś klasycznych rządów reprezentacyjnych „problem polega, aby stworzyć 
nie tylko dwie izby, ale dwie izby równoważne, oparte mniej więcej na równoważ
nych podstawach, a jednak odmienne, niepodobne jedna do drugiej i rym samym 
zdolne do sprawowania obopólnej rzeczywistej kontroli”. Natomiast zdecydowanie 
wypowiada się przeciwko instalowaniu „systemu dwuizbowego kulawego”. 

Z zakresu austriackiego prawa konstytucyjnego opublikował jeszcze artykuł doty
czący reformy Izby Panów (1906), stanowiący jakby częściową kontynuację wspo
mnianej książki. Natomiast ustrojowych zagadnień instytucji galicyjskich dotyczył ar
tykuł, poświęcony rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych w zakresie spraw krajo
wych, przy nie funkcjonującym sejmie (1914). Wobec milczenia w tym zakresie sta
tutu Królestwa Galicji i Lodomerii przyjmuje rozwiązanie, polegające na odwołaniu 
się do zasady pełnej władzy monarchy, mającej i tutaj, jego zdaniem, zastosowanie. 
Uznaje więc istnienie w takich sytuacjach prawa cesarza (i króla Galicji) do wydawa
nia, na wniosek wydziału krajowego, samoistnych rozporządzeń, regulujących w ko
niecznym zakresie sprawy krajowe. W końcu w artykule, dotyczącym reformy prawa 
wyborczego w Belgii (1902), zaznajomił czytelnika polskiego z poważną nowością 
ustrojową, jaką było wprowadzenie w tym kraju, po raz pierwszy na świecie, propor
cjonalnego prawa wyborczego. 

W okresie rozbiorów nie wydal M. Rostworowski ani ogólnego zarysu prawa 
politycznego, ani nawet takiego zarysu, dotyczącego prawa austriackiego lub choćby 
galicyjskiego, na podstawie statutu krajowego. Już jednak powyżej wskazane prace 
publikowane zaświadczają, że nad tymi zagadnieniami pracował, i to nader intensyw
nie. Jeszcze bardziej wymownym świadectwem takich badań są również i w tej dzie
dzinie opracowane przezeń skrypty. Należy tu przede wszystkim wieloczęściowy, kil
kakrotnie wznawiany skrypt Prawo polityczne (pierwsze pozostałe do dziś wydanie 
z roku 1910). Jest to, opracowany metodą ściśle prawniczą (czy prawno-dogmatycz- 
ną), bez uciekania się do rozważań filozoficznych, rzeczywistych czy pozornych (cha
rakterystycznych dla jego poprzednika na Katedrze, profesora F. Kasparka), przegląd 
ustrojów najważniejszych państw świata na tle ich konstytucji. Otwiera go niewielka 
rozmiarowo część ogólna, gdzie Znajdziemy wymowną dla takiego podejścia definicję 
dyscypliny: „prawem politycznym jest ogół norm prawnych [danego państwa], regu
lujących system najważniejszych organów państwowych i ich kompetencje”. Dalsza 
część to Studium prawa politycznego^ poświęcone w sposób nader nowatorski rozwa
żaniom o konstytucji („Konstytucja jest to ogół norm zasadniczych, które zapewniają 
obywatelom możność rozporządzania sobą zupełnego i normują nie tylko ich obo
wiązki lecz także ich prawa wobec państwa” - trzeba przyznać, że jak na konserwaty
stę jest to definicja co najmniej zaskakująca) i jej teoretycznym i filozoficznym założe
niom. Natomiast historię rozwoju konstytucjonalizmu puentuje w nie mniej orygi
nalnej tezie: „dzisiejsza konstytucja powstała z kombinacji dwu elementów: 1) kon
stytucji angielskiej niedokładnie poznanej, 2) z zasad, głoszonych przez prądy poli
tyczne XVIII wieku”. W wykładzie swym przechodził następnie do prezentacji ustro
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ju Anglii, Stanów Zjednoczonych (tu zaczynał od wcześniejszego ustroju stanów), 
Polski, Belgii, Francji i - zrozumiałe, że zabierającej najwięcej miejsca - Austrii (nie 
Austro-Węgier! ). Jeżeli idzie o ustrój Polski to, powodując się zapewne względami 
patriotycznymi, omawiał Konstytucję 3 maja (chronologicznie odpowiadało mu to 
analizie konstytucji angielskiej i amerykańskiej) i dawał taką jej ocenę: „obok drob
nych stosunkowo usterek miała wielkie zalety a trwała zbyt krótko, by je Polska zre
widować i udoskonalić mogła”. Natomiast ściśle prawu konstytucyjnemu Galicji po
święcony jest skrypt Organizacja Sejmu na podstawie reformy wyborczej z roku 1914 
(1914). 

Okres pierwszej wojny światowej przyniósł M. Rostworowskiemu okazję do rów
nież praktycznego uprawiania prawa konstytucyjnego. Oto 24 lutego 1917 roku Tym
czasowa Rada Stanu powołała go na członka Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej (pra
cował w podkomisji konstytucyjnej); już 28 lipca tegoż roku projekt był gotowy, a jego 
znaczenia dla przyszłych prac konstytucyjnych w Polsce całkowicie odmówić mu nie
podobna. Doświadczenia te mógł następnie wykorzystać M. Rostworowski, gdy 
25 stycznia 1919 roku powołany został przez premiera J. I. Paderewskiego na członka 
tzw. Ankiety, również komisji konstytucyjnej, pracującej z ramienia rządu., „Ankieta” 
swój projekt konstytucji opracowała jeszcze szybciej, bo już 12 marca tegoż roku był 
on gotów. W okresie późniejszym bezpośredniego udziału w pracach nad konstytucją 
już nie brał, natomiast czynnie angażował się w publicznej dyskusji konstytucyjnej. 
W odczycie z 16 maja 1919 roku pt. „Wytyczne Konstytucji Poskiej”, wkrótce opu
blikowanym, krytycznie ocenił projekt „Ankiety”; wyraził wątpliwości, czy propono
wane rozwiązania odpowiadają polskim tradycjom i potrzebom, a także kulturze po
litycznej. Niecały miesiąc później wygłasza i publikuje: Budowa władzy rządowej i wy
konawczej. Już sam tymi sugeruje konieczność stworzenia silnej egzekutywy czemu, 
zdaniem autora, najlepiej warunkom polskim odpowiadałby system nazwany przez 
niego „monarchią ludową”. To rozwiązanie przyjmowała według niego Konstytucja 
3 maja; natomiast przedstawione tam rozwiązania amerykańskie, francuskie i szwaj
carskie, tworzące, jego zdaniem, trzy zasadnicze typy republikańskiej Egzekutywy, 
ocenia jako nieprzystosowalne do warunków polskich. 

Uchwaloną dwa lata później Konstytucję marcową przywitał jednak jako wyda
rzenie ogromnej wagi i w niecałe dwa miesiące po jej przyjęciu zorganizował, jako 
dyrektor Szkoły Nauk Politycznych, cykl odczytów o „Naszej Konstytucji”, i tak też 
zatytułowano ogłoszony rok później ów cykl drukiem (1922). Jako organizator przed
sięwzięcia zaznacza M. Rostworowski w słowie wstępnym, że pragnął uczcić uchwa
lenie Konstytucji przez wysiłek „poznania jej z niej samej”, a więc czysto prawniczo, 
„w oderwaniu od ludzi, którzy ją uchwalali i od warunków, w których powstała” z za
łożeniem, że „nasza praca zbiorowa zwrócona [będzie] mniej ku tak łatwej a bezpłod
nej krytyce, ile ku zgłębieniu przewodnich idei i otwarciu perspektywy na przyszłość”. 
Jeśli więc - jak eksponuje się to w piśmiennictwie, dotyczącym Konstytucji marcowej 
- jest to pozycja krytyczna, to przecież, jak widać, w dobrym znaczeniu tego słowa. 

W dziele tym jestM. Rostworowski autorem trzech opracowań: 1) Zagadnienia 
ogólne (sc. Konstytucji), gdzie przedstawia genezę nowej Konstytucji, założenia pod
stawowe, zwłaszcza szeroko zasadę podziału władzy (ciekawy tu postulat konstytu- 
cjonalizacji Komisji Kodyfikacyjnej) i problem hierarchii norm prawnych; w związku 
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z tą ostatnią sprawą wyraża rn. in. stanowisko, że sądom nie przysługuje jednak kon
trola zgodności ustaw z konstytucją, przyznaję natomiast prezydentowi prawo odmo
wy podpisu niekonstytucyjnych ustaw; 2) Ustawodawstwo - przedstawiając tu struk
turę Legislatywy krytykuje „chromającą dwuizbowość” i postuluje oparcie Senatu na 
czynniku samorządowym, tak terytorialnym (zgodnie z tym, co już wyrażał wTi- 
striackiej Izbie Panów), jak i zawodowym (pewna nowość); wyraża też de lege lata 
pogląd, że odrzucenie przez Senat projektu ustawy spływającego z Sejmu oznacza 
zakończenie procesu ustawodawczego; oraz 3) Autonomia (Śląska) - ów nawias w ty
tule wyjaśnia się faktem, że najpierw znajdują się tam ogólne uwagi o samorządzie, 
autonomii i federalizmie i dopiero na tym tle prawnicza analiza, niebezkrytyczna, prze
pisów odpowiednich ustaw. Podobną postawę wobec Konstytucji marcowej zapre
zentował M. Rostworowski również w zbiorowym wydawnictwie, pod red. W. L. Ja
worskiego, Ankieta o Konstytucji z 17marca 1921 (wydana w roku 1924), zawierają
cym wypowiedzi, nadesłane na ankietę „Czasopisma Prawniczego i Ekonomiczne
go”. Powtórzył tu M. Rostworowski swe stanowisko co do reformy Senatu, podkre
ślając że proponowana przez niego zmiana korzystnie wpłynie również na pozycję 
prezydenta i rządu; wskazywanie na wewnętrzne powiązania rozmaitych instytucji 
konstytucyjnych stanowi bowiem pierwszą część tej wypowiedzi. Powtórzył także 
swój pogląd na rozwiązywanie konfliktów ustawodawczych między Sejmem a Sena
tem. Wszystkie powyższe wypowiedzi, przy widocznym emocjonalnym zaangażowa
niu autora w sprawy publiczne, cechują się ściśle prawniczą argumentacją, której ich 
autor pozostaje wierny. Swe credo w tej sprawie zaprezentował w opracowaniu Wy
kładnia naszej Konstytucji (1922): „starajmy się brać tekst konstytucji niezmiernie ści
śle, nie każąc mu mówić więcej, niż w nim samym jest powiedziane”, bez sięgania - 
jak zauważa wcześniej - do „ducha” Konstytucji czy „zamiarów” jej twórców. Ilustra
cją tej metody jest również drobna stosunkowo praca Immunizacja konfiskowanych 
druków i prawo interpelacji (1925). 

Takim był również M. Rostworowski jako wykładowca; świadczy o tym jego skrypt 
Polskie prawo polityczne dla studentów prawa (zachowany egzemplarz z roku 1928), 
w którym reprezentuje taką samą interpretację zasad i instytucji Konstytucji marco
wej, jak w powyższych, drukowanych pozycjach. Jak na wybitnego znawcę ustrojów 
państw obcych, uderza może w nim stosunkowo skromne potraktowanie tła porów
nawczego. O ustrojach państw obcych szeroko natomiast wykłada studentom Szkoły 
Nauk Politycznych, czego dowodem skrypt Rozwój konstytucjonalizmu we Francji 
(1923). 

Profesor M. Rostworowski śmiało być może również zaliczony do profesorów 
prawa, uprawiających badania historyczno-prawne. Tu również Znajdziemy pewne 
instytucjonalne powiązanie w postaci sprawowania przez niego funkcji sekretarza 
Komitetu dla Dziejów Polski Porozbiorowej w ramach Akademii Umiejętności w Kra
kowie. Na podstawie własnych badań opracował M. Rostworowski dwa interesujące 
przyczynki do dziejów Królestwa Kongresowego, mianowicie o stronie administra- 
cyjno-prawnej i polityczno-prawnej budżetów tego państwa (rok 1905 i 1906), w kilka 
lat później studium Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego (1911) 
i w końcu opracowanie Prawna geneza Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 
(1915, także w języku niemieckim). Do prac o tym charakterze zaliczyć trzeba rów-
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nież skrypt Geneza państwa polskiego (1920). Jako główne zasługi na tym polu przypi
sać mu jednak trzeba eoś innego, a mianowicie doprowadzenie do wydania podsta
wowych źródeł dla okresu 1807-1831. Składały się na nie: 1) sześciotomowy Dia
riusz Sejmu z roku 1830-1831 (wydawany w latach 1907-1912) oraz 2) Dziennik czyn
ności Komisji Rządzącej. Materiały do Dziejów Komisji Rządzącej z roku 1807 (wydane 
w roku 1918). Oryginalny wkład M. Rostworowskiego polegał tutaj na zaopatrzeniu 
powyższych tomów w interesujące wstępy, zwłaszcza ten do pierwszego zbioru, pró
bujący zakwalifikować teoretycznie ustrój państwowy okresu powstania listopadowe
go. Widać na tym przykładzie, jak badania historyczno-prawne splatają się u niego 
z pozycją prawnika-konstytucjonalisty. 

I jeszcze jedna dziedzina nauk prawnych musi tu być wymieniona, na której zazna
czył swą obecność profesor M. Rostworowski. Było to prawo międzynarodowe pry
watne, łączące się ściśle w okresie międzywojennym z prawem prywatnym między- 
dzielnicowym. Wspominano już wyżej o szczególnych studiach jego w tym zakresie 
w Wiedniu, jeszcze w okresie przed habilitacją. Nie stracił też i później kontaktu z tą 
dyscypliną, czego dowodem publikacja Les conflicts de lois en matière de nationalité et 
leur solutions, wydana (1898) w rocznikach paryskiej Szkoły Nauk Politycznych, z którą, 
jak widać, utrzymywał nadal pewien kontakt. W roku 1903 opublikował również 
artykuł o pracach kodyfikujących prawo międzynarodowe prywatne w zakresie spraw 
małżeńskich (konwencja haska z 12 czerwca 1902). Na tej m. in. podstawie został 
profesor M. Rostworowski powołany w roku 1920 na członka Komisji Kodyfikacyj
nej. Jest to więc kolejne forum instytucjonalne, w ramach którego mógł on łączyć swą 
wiedzę z działalnością praktyczną. W ramach prac tej Komisji był autorem dwu, na 
wysokim legislacyjnym poziomie stojących, projektów ustaw, wydanych zresztą dru
kiem nakładem tejże Komisji: 1) „O zbiegu ustawodawstw cywilnych w obrocie praw
nym cywilnym1' (1920) i 2) „O zbiegu ustawodawstw cywilnych w prawnym obro
cie międzynarodowym” (1921). O dokonaniach Komisji Kodyfikacyjnej w kwestiach, 
dla których był do niej powołany, poinformował opinię zagraniczną w artykule La 
codification du Droit internationale et intcrprovinciel privé en Pologne ( 1930). Informację 
o postępach kodyfikacyjnych w zakresie międzynarodowym zawarł jeszcze w artykule 
Prawo spadkowe na warsztacie ostatnich konferencyj haskich (1928). 

Kończąc ten szkic o dokonaniach naukowych i społecznych profesora M. Rostwo
rowskiego, należy dodać, że był on również od roku 1899 współpracownikiem Ko
misji Prawniczej AU, przewodniczącym, od roku 1920, Towarzystwa Prawniczego 
i Ekonomicznego w Krakowie, członkiem Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Praw
niczego i Ekonomicznego”. Odznaczony został m. in. Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta. Zmarł w Gromniku koło Tarnowa 24 marca 
1940 roku. 

Paweł Sarnecki




