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J ózef Bohdan Oczapowski – ekonomista, prawnik, adiunkt Szkoły Głównej 
Warszawskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się 19 marca 

1840 roku w Marymoncie (obecnie dzielnica Warszawy). Był synem Michaliny 
ze Stubielewiczów oraz Michała Oczapowskiego (herbu Oczap) – znanego agro-
noma, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, uznawanego za prekursora rozwoju 
nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich. Żoną Józefa Oczapowskiego była 
Eugenia z domu Rakowska, małżeństwo nie miało dzieci.

W roku 1857 Józef Oczapowski rozpoczął naukę w Akademii Medyko-Chirur-
gicznej w Warszawie, którą porzucił na rzecz studiów prawniczych na uniwersy-
tetach niemieckich. W latach 1858–1861 studiował w Berlinie nauki prawne i ka-
meralne (umiejętności polityczne), a następnie był słuchaczem Wydziału Nauk 
Politycznych na uniwersytecie w Tybindze. Stopień doktora (doctoris philosophiae 
et magistri liberalium atrium insygnia cum laude) uzyskał 25 stycznia 1863 roku na 
uniwersytecie w Heidelbergu. Po kilkumiesięcznym pobycie w kraju, w roku 
1864 dostał stypendium rządowe na odbycie studiów uzupełniających nad na-
uką skarbowości i znów udał się do Niemiec. Studia za granicą sprawiły, że na 
formację oraz dalszą działalność naukową Oczapowskiego duży wpływ wywarły 
prace niemieckich uczonych, zwłaszcza Karla Heinricha Raua, Roberta Mohla, 
a później także Wilhelma Roschera i Lorenza Steina. 

Po powrocie do Warszawy został mianowany w październiku 1865 roku 
w wieku 25 lat adiunktem Wydziału Prawa i Administracji Szkoły Głównej War-
szawskiej. W listopadzie 1868 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o mia-
nowanie go profesorem nadzwyczajnym, ale Rada Ogólna odrzuciła wniosek, 
uzasadniając, że „na Wydziale Prawa i Administracji nie ma w tej chwili żadnej 
posady etatowej opróżnionej”1. Oczapowski na stanowisku adiunkta pracował 
do likwidacji tej uczelni w 1869 roku, wykładając przez cztery lata naukę skarbo-
wości (finansów) oraz teorię skarbowości. 

Warto wspomnieć, że okres istnienia Szkoły Głównej Warszawskiej był cza-
sem znacznego zainteresowania ekonomią w Polsce. Oprócz dotychczasowych 
wpływów francuskich, zaznaczyła się wówczas obecność koncepcji historyzmu 
niemieckiego, do czego przyczynił się również Oczapowski wymieniany – obok 
Zdzisława Korzybskiego i Witolda Załęskiego – wśród przedstawicieli młodego 
pokolenia znawców ekonomii. W szkole warszawskiej był jedynym wykładowcą 
nauki skarbowości. Wykłady opierał w dużym stopniu na dziele swojego mistrza 
Karla Heinricha Raua pt. Zasady umiejętności skarbowej, które przełożył na język 
polski w 1865 roku. Jego pierwsze prace – tak jak i dydaktyka – poświęcone były 
skarbowości. Warto wspomnieć takie pozycje, jak: Zarys skarbowości ludów staro-
żytnych (1866), O zadaniu, metodzie i treści umiejętności skarbowych (1868), Celniejsi 
pisarze umiejętności skarbowej (1868) czy też Rzecz o rozchodach państwa (1871), 

1 S. Borowski, Szkoła Główna Warszawska 1862–1869. Wydział Prawa i Administracji, Warszawa  
1937, s. 144.
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napisane głównie pod wpływem uczonych niemieckich. Pomimo pojawiających 
się często zarzutów, że Oczapowski przejmuje i powtarza poglądy swoich nie-
mieckich mistrzów, ten nie ulegał ich wpływom bezkrytycznie. Świadczy o tym 
na przykład fakt, że wykładaną przez siebie naukę skarbowości łączył z nauką 
administracji, podczas gdy Rau wiązał ją raczej z ekonomią polityczną.

W Szkole Głównej Warszawskiej Oczapowski dał się poznać jako człowiek 
o dużej wiedzy i niezwykłej erudycji, znający języki obce, wyjątkowo pracowity, 
o silnym poczuciu obowiązku, ale jednocześnie jako wykładowca pozbawiony 
zdolności pedagogicznych. Pomimo solidnego wykształcenia i imponującej wie-
dzy, Oczapowski nie radził sobie z dydaktyką do tego stopnia, że studenci skła-
dali władzom wydziału skargi, „iż absolutnie wykładów jego ani rozumieć, ani 
notować nie są w możności”2. Zdaniem Stanisława Borowskiego: 

[...] wykłady Oczapowskiego nie cieszyły się powodzeniem u słuchaczów, a i dla prele-
genta były powodem nieustannej goryczy, zatruwającej mu chwile działalności nauczy-
cielskiej. Przy zupełnym braku daru wykładania, zbytnio przejęty był duchem języka 
swoich mistrzów3. 

Dążąc do zmiany tej nieprzyjemnej dla niego sytuacji, Oczapowski zwracał się 
do słuchaczy z prośbą, aby komunikowali mu wszelkie niejasności, tak aby mógł 
poprawić swój wykład. Na nic się to jednak nie zdało, ostatecznie w roku akade-
mickim 1868/1869 Rada Wydziału, nie rezygnując z wykładów ze skarbowości, 
zwolniła studentów ze składania egzaminu z tego przedmiotu. Po przekształce-
niu Szkoły Głównej w Uniwersytet Warszawski Oczapowski pozostał bez etatu. 
Na krótko udał się do Montreux w Szwajcarii, a następnie w 1870 roku znalazł 
zatrudnienie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracował 
do roku 1876.

Oczapowski na Uniwersytecie Jagiellońskim ubiegał się o objęcie Katedry Pra-
wa Skarbowego i Administracyjnego, która miała dopiero zostać utworzona. Jego 
podanie referował Julian Dunajewski, który dążąc do „uwolnienia się” od wykła-
dów pozytywnego prawa administracyjnego, popierał starania Oczapowskiego. 
Członkowie Rady Wydziału krytykowali jednak jego kandydaturę, podnoszono 
m. in. kwestię, że jest obcokrajowcem (z Królestwa Polskiego) oraz że nie wy-
kazał się jak dotąd należytymi umiejętnościami. Wniosek o zatrudnienie Ocza-
powskiego został ostatecznie przyjęty nieznaczną większością głosów, potrzebna 
była jeszcze zgoda CK Ministerstwa Wyznań i Oświaty. To nie przychyliło się jed-
nak do wniosku o powołanie doktora Oczapowskiego na Katedrę Austriackiego 
Prawa Administracyjnego i Skarbowego, ale zażądało zaopiniowania go na inną 
katedrę. W rezultacie w lutym 1870 roku został mianowany bezpłatnym nadzwy-
czajnym profesorem encyklopedii umiejętności politycznych i nauki administra-

2 A. Rembowski, Pisma Aleksandra Rembowskiego, t. 1, Warszawa 1901, s. 450.
3 S. Borowski, Szkoła..., op.cit., s. 145.
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cji (Enzyklopädie der Staatswissenschaften und der Verwaltungslehre), przyjął także 
przynależność państwową austriacką. Rada Wydziału zaznaczyła jednak, że za-
jęcia prowadzone przez Oczapowskiego nie powinny naruszać obligatoryjnego 
wykładu nauki administracji, jaki prowadził profesor Julian Dunajewski. Ten był 
zobowiązany do wykładania administracji oraz austriackiego prawa administra-
cyjnego dekretem nominacyjnym, chociaż nie zajmował się naukowo prawem 
administracyjnym.

Sześcioletnia działalność dydaktyczna, jaką profesor Oczapowski prowadził 
w Krakowie, również nie była dla niego źródłem satysfakcji. W rozmowie z Alek-
sandrem Rembowskim, byłym studentem Szkoły Głównej, wyznał, że na wykła-
dach „ma najwyżej trzech słuchaczy”4. Michał Patkaniowski stwierdził z kolei, że 
Oczapowski „Był nadto zupełnie pozbawiony zdolności pedagogicznych, nie po-
siadał daru wymowy, a na jego wykłady nikt nie chodził”5. W protokołach Rady 
Wydziału Prawa UJ z tamtego okresu nazwisko Oczapowskiego pojawia się w kon-
tekście zapytań dziekana dotyczących tego, czy wszystkie wykłady ogłoszone 
w wykazie odczytów doszły do skutku. Oczapowski wymieniany jest jako profesor, 
którego wykłady się nie odbyły6. Brak jednak informacji, czy przyczyną był brak 
audytorium – jak sugeruje Patkaniowski – czy też problemy zdrowotne profesora. 

W Warszawie zajmował się nauką skarbowości i pisał dzieła z tego zakresu, 
przez co przyczynił się głównie do rozwoju ekonomii, zaś w Krakowie poświęcił 
się zagadnieniom z zakresu administracji i polityki. Świadczą o tym nie tylko 
prowadzone wykłady, lecz także jego dorobek naukowy. Z tego okresu pochodzi 
rozprawa Układ i metoda prawa politycznego i polityki ustroju (1873), a także główne 
dwutomowe dzieło Władza i układ państwa. Zarysy polityki i porównawczego prawa 
konstytucji (1875–1877). W pierwszym z wymienionych Oczapowski m. in. pod-
jął próbę określenia zakresu przedmiotowego „prawa politycznego”. Czytamy 
w nim, że w Niemczech udowodniono 

[...] wprawdzie w sposób niezbity przeciw R. Mohlowi, iż prawo i teoria woli Państwa 
i jej składu i przeobrażeń stanowi całość w sobie skończoną w układzie prawoznaw-
stwa umiejętnego i że nazwa „Staatsrecht” wybornie może być do tej dziedziny ograni-
czoną, z wyłączeniem z niej prawa administracyjnego. Gdy jednak państwowe prawo 
długo jeszcze w mniemaniu powszechnym kojarzyć będzie obydwie samoistne gałęzie 
jurysprudencji, lepiej przeto, idąc za nazwą Kołłątaja i Skrzetuskiego, zachować dlań 
dawne miano „politycznego”, zwłaszcza że i praktyczni francuscy pedagogowie oddzie-
lają „droit politique” od „droit administratif”7. 

4 A. Rembowski, Pisma..., op. cit., s. 452.
5 M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy kołłąta- 

jowskiej do końca XIX stulecia, Kraków 1964, s. 414.
6 Protokoły posiedzeń Wydziału Prawa 1870/1871–1879/1880, Archiwum UJ, WP II 80. 
7 A. Bosiacki, Wstęp [w:] R. von Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, przekł. A. Bia-

łecki, przekł. uwspółcześnił, wstępem i przypisami opatrzył A. Bosiacki, Warszawa 2003, s. L. 
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Twórczość Oczapowskiego nawiązywała do nurtu pozytywistycznego o odcie-
niu konserwatywnym. W Krakowie związał się ze środowiskiem „stańczyków”.

W roku 1873, gdy Dunajewski został wybrany na posła do Rady Państwa i nie 
mógł systematycznie wykładać, wniósł o zwolnienie go z wykładów nauki ad-
ministracji oraz austriackiego prawa państwowego. Na wykładanie pierwszego 
z wymienionych zgodził się profesor Franciszek Ksawery Kasparek, nie chciał 
jednak wykładać austriackiego prawa administracyjnego. Zadania tego podjął 
się natomiast Oczapowski, oświadczając, że będzie wykładał naukę administra-
cji i austriackie prawo administracyjne, jeśli obie dyscypliny staną się przedmio-
tem egzaminów państwowych. Wydział nie miał wprawdzie wpływu na to, które 
przedmioty zdawane są na egzaminie państwowym, ale postanowiono zwrócić 
się do CK Ministerstwa Wyznań i Oświaty z prośbą o powołanie Oczapowskiego. 
Ministerstwo odmówiło zgody, argumentując, że ten „za krótko żyje w Austrii”, 
aby wykładać austriackie prawo administracyjne8. Wykład ostatecznie objął  
Kasparek. 

W roku 1876 Oczapowski złożył rezygnację z dalszej pracy na Wydziale Prawa 
UJ, która została przyjęta. W Krakowie wykładał więc zaledwie sześć lat, w do-
datku z przerwami, o czym świadczą informacje o urlopach dla podratowania 
zdrowia9. Trudno jednoznacznie określić przyczyny jego odejścia. Oprócz infor-
macji o chorobie, pojawiają się także doniesienia o tym, jakoby zraziła go od-
mowa w kwestii powołania na stanowisko profesora administracji oraz pozosta-
wienie go na stanowisku bezpłatnego profesora nadzwyczajnego. Oczapowski 
podchodził do kwestii „pominięcia” go bardzo honorowo, o czym może świad-
czyć następujący cytat: 

[...] Uniwersytet pozostawiał go wytrwale na nadetatowej katedrze, powołując innych 
na etatowe stanowisko. Zrazu przyjmował z rezygnacją podobne pomijanie, później 
jednak zrodziło się w nim podejrzenie, że wydział tym sposobem chce mu wyrazić 
niezadowolenie z wykładów, które zbyt małe korzyści zapewniały młodzieży uniwer-
syteckiej. Powziąwszy raz podobną myśl, przyszedł wkrótce do przekonania, że nie-
podobna mu zajmować stanowiska, któremu nie odpowiada należycie, i podał się do 
dymisji10. 

Po powrocie do Warszawy w 1876 roku Oczapowski nie zaprzestał działalności 
naukowej. Współpracował z różnymi czasopismami, między innymi „Biblioteką 
Umiejętności Prawnych” oraz „Biblioteką Warszawską”. W roku 1882 opubliko-
wał słynną pracę pt. Policyści zeszłego wieku i nowożytna nauka administracji. Przy-
czynki do dziejów tej nauki, która jest najobszerniejszym polskim opracowaniem 

8 M. Patkaniowski, Dzieje..., op. cit., s. 416.
9 Katedra Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego, materiały z lat 1855–1924, 1938.  

Archiwum UJ, WP II 146; Katedra Umiejętności Politycznych, Statystyki i Prawa Administracyjnego, 
materiały z lat 1850–1880, Archiwum UJ, WP II 152.

10 A. Rembowski, Pisma..., op. cit., s. 453.
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dziejów nauki o policji XVIII wieku, stanowiącej punkt wyjścia do rozwoju no-
wożytnej nauki administracji. W 1889 roku wydał zbiór pt. Roztrząsania i rozbiory 
w naukach politycznych i ekonomicznych, składający się z rozpraw poświęconych 
historycznemu rozwojowi myśli polityczno-prawnej i ekonomicznej. Pomimo że 
Oczapowski wykazywał się w swoich pracach dużym oczytaniem i ogromną wie-
dzą, pisał je językiem ciężkim i często niezrozumiałym. Z tego powodu jego twór-
czość nie była ceniona przez współczesnych mu naukowców. Wytykano mu sto-
sowanie niemieckiego szyku zdań, a nawet to, że jego prace nie były oryginalne, 
stanowiły kompilacje dzieł mistrzów niemieckich, pod których wpływem Ocza-
powski pozostawał, głównie Karla Heinricha Raua, Roberta Mohla oraz Lorenza 
Steina. Nawet Aleksander Rembowski, wysoko ceniący wiedzę Oczapowskiego 
i życzliwie do niego nastawiony, stwierdził, że „jego książki [choć pisane po pol-
sku – przypis B. K-G] trzeba było tłumaczyć na polski”11. W XX wieku znacznie 
lepiej oceniano prace naukowe Oczapowskiego, wskazując na jego wkład w roz-
wój nauki administracji, o czym niżej.

Oczapowski w ostatnich latach życia pisywał także do czasopism zagranicz-
nych, zwłaszcza do: „Tübingische Zeitschrift für gesammte Staatswissenschaft” 
oraz „Revue d’économie politique”. Były to obszerne sprawozdania omawiające 
polskie prace z zakresu ekonomii politycznej. Józef Bohdan Oczapowski zmarł 
w Warszawie 1 września 1895 roku w wieku 55 lat. Pochowany został w rodzin-
nym grobie na cmentarzu w Wawrzyszewie (obecnie dzielnica Warszawy). Alek-
sander Rembowski tak go wspominał: 

[...] przez całe życie Oczapowski uosabiał typ uczonego w najlepszym stylu. Surowy 
dla siebie, pobłażliwy dla innych, żywił szczerze poszanowanie dla majestatu nauki, 
zarówno jak i poczucie sprawiedliwości, niezmącone żadną tendencją, ani żadną draż-
liwością osobistą. Poszukiwanie sumienne prawdy naukowej w tej nadziei, że się po-
chwyci choćby najniklejszy jej przyczynek, przewodziło jego studiom12.

* * *

Józefa Bohdana Oczapowskiego można – obok Juliana Dunajewskiego oraz Mie-
czysława Bochenka – uznać za jednego z trzech przedstawicieli szeroko pojmo-
wanych „nauk politycznych” na Uniwersytecie Jagiellońskim na początku lat sie-
demdziesiątych XIX wieku. W okresie, kiedy Oczapowski pracował na Wydziale 
Prawa UJ, zapoczątkowany został podział oraz specjalizacja w obrębie „nauk 
politycznych”, w czym Oczapowski miał swój udział, domagając się dokładne-
go określenia zakresu jego specjalności. Aby zrozumieć jego zasługi dla rozwo-
ju politologii oraz miejsce należne mu w Złotej Księdze Nauk Politycznych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, warto prześledzić rozwój dyscypliny „umiejętności 

11 Ibidem, s. 447.
12 Ibidem, s. 457.



31

polityczne” w okresie, kiedy Oczapowski pracował na UJ, a także bliżej przyjrzeć 
się jego publikacjom z zakresu nauk politycznych.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim, podobnie jak i na innych uczelniach mo-
narchii austro-węgierskiej, na wydziałach określanych jako prawno-polityczne 
(Rechts- und Staatswissenschaftlich Fakultät) przeważały nauki prawne. Dyscypliny 
związane z polityką były na UJ skupione w jednej – istniejącej od 1801 roku –  
Katedrze „Umiejętności Politycznych”. W chwili zatrudnienia Oczapowskiego 
kierował nią profesor Dunajewski. Podejmowane przez wydział w XIX wieku 
próby rozdzielenia materii wykładanych w ramach tej katedry pomiędzy dwie 
różne, spotykały się z odmową ministerstwa. Wobec jego niechęci do kreowania 
nowych katedr nie udało się to również w omawianych tu latach siedemdzie-
siątych XIX wieku, niemniej jednak zapoczątkowano wówczas podział materii 
wykładanych w ramach szeroko pojmowanych „umiejętności politycznych”, po-
wierzając je różnym profesorom, w tym Oczapowskiemu.

W tamtym okresie zakres wykładów poszczególnych profesorów określany był 
dekretami nominacyjnymi powołującymi ich na stanowiska. Dunajewski w 1861 
roku został mianowany profesorem umiejętności politycznych, statystyki oraz 
austriackiego prawa administracyjnego, przy czym pierwszy z wyodrębnionych 
działów mieścił w sobie różne nauki polityczne, w szczególności: ekonomię poli-
tyczną, naukę (teorię) administracji oraz naukę (teorię) skarbowości. Przeciążony 
wykładami Dunajewski chciał przekazać Oczapowskiemu wykłady z teorii admi-
nistracji oraz austriackiego prawa administracyjnego, a Bochenkowi – z ekonomii 
politycznej i skarbowości. Ostatecznie jednak ministerstwo mianowało pierwsze-
go profesorem encyklopedii nauk politycznych oraz nauki administracji, ale nie 
austriackiego prawa administracyjnego, zaś drugiego – profesorem ekonomii 
politycznej, ale nie skarbowości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przewidzia-
ny przez ministerstwo zakres wykładów Dunajewskiego częściowo pokrywał się 
z materią powierzoną Oczapowskiemu i Bochenkowi. W przypadku pierwszego 
chodziło o naukę administracji, a w przypadku drugiego – o ekonomię politycz-
ną. W tej sytuacji Oczapowski domagał się od Rady Wydziału określenia zakresu 
wykładów z „umiejętności zarządu”, jak tłumaczył Verwaltungslehre. Chciał do-
kładniejszego sprecyzowania nauki o administracji oraz określenia jej stosunku 
do innych nauk. W listach pisanych do rady lub – za jej pośrednictwem – do mi-
nisterstwa zwracał uwagę, że „nauka zarządu” traktowana jest „po macoszemu”, 
domagał się przyznania należnego jej miejsca, a także włączenia do egzaminów 
państwowych13. Chociaż jego żądania nie spotkały się wówczas ze zrozumieniem, 
stanowiły niewątpliwie ważny głos w dyskusji nad rolą i miejscem teorii admini-
stracji wśród nauk prawnych. 

13 Katedra Umiejętności Politycznych, Statystyki i Prawa Administracyjnego, materiały z lat 1850–
1880, Archiwum UJ, WP II 152.
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Józefa Oczapowskiego można niewątpliwie uznać za badacza, który obok An-
toniego Okolskiego oraz Franciszka Kasparka przyczynił się do narodzin polskiej 
teorii prawa administracyjnego i nauk administracji. Zgadzali się, że administra-
cja to proces realizowania przez państwo jego funkcji zarządzająco-wykonaw-
czych. Różnice dotyczyły tego, czy do administracji w szerokim znaczeniu tego 
pojęcia zaliczać także sądownictwo. O ile Kasparek był temu przeciwny, Okolski 
i Oczapowski do administracji włączali także zarząd wymiaru sprawiedliwości. 
Zdaniem Marii Nodzykowskiej-Gromadzkiej, Oczapowskiego wyróżnia wśród 
współczesnych mu teoretyków nauki administracji to, że podjął próbę ukazania 
istoty działalności administracji, czego nie dokonali ani autorzy francuscy, ani 
niemieccy, pomimo iż przodowali w rozwoju nauki o administracji14. Swój wkład 
w opracowanie historii nauki administracji w XVIII wieku wniósł, tworząc wspo-
mniane już wyżej dzieło: Policyści zeszłego wieku i nowożytna nauka administracji. 
Przyczynki do dziejów tej nauki (1882).

O wkładzie Oczapowskiego w rozwój nauk politycznych świadczą pozosta-
wione przez niego liczne prace z tego zakresu. Cechuje je wprawdzie trudny 
język, ale duża erudycja, a przede wszystkim różnorodność tematyczna. W ko-
lejności chronologicznej należy wymienić przede wszystkim następujące opra-
cowania: Osnowa i zakres encyklopedii nauk politycznych (1870), Rys encyklopedii 
nauk politycznych (1871), Ogólne i szczególne źródła fizjologii politycznej, czyli nauki 
o naturze państw (1871), Układ i metoda prawa politycznego i polityki ustroju (1873), 
Wpływ klimatu na państwo (1873), Zakres i osnowa prawa politycznego, czyli pań-
stwowego (1873), Statystyka i poligrafia. Lekcja wstępna porównawczej statystyki Eu-
ropy w Uniwersytecie Jagiellońskim (1873), Władza i układ państwa. Zarysy polityki 
i porównawczego prawa konstytucji (1875–1977), Separacje i własność ziemska gminy. 
Studium porównawcze prawa i teorii zarządu (1879), Prawo pocztowe i zarząd poczty 
(1880), Ustawodawstwo paszportowe. Studium teorii zarządu wewnętrznego (1881), 
Policyści zeszłego wieku i nowożytna nauka administracji. Przyczynki do dziejów tej 
nauki (1882)15. 

Na szczególną uwagę zasługuje praca: Roztrząsania i rozbiory w naukach poli-
tycznych i ekonomicznych (1889) składająca się z 12 monografii: 1) Warunki geo-
graficzne i demologiczne państw starożytnych, 2) Układ polityczny Sparty i utwory 
Platona, 3) Polityka Arystotelesa w opracowaniu Wilhelma Onckena, 4) Monteskiusz 
i jego uczniowie w XVIII wieku, 5) Francuska Rada Stanu, 6) Ministerstwa i układ 
naczelnych władz rządowych, 7) Poglądy pisarzy włoskich i angielskich na demokrację, 
8) Nowsi teoretycy polityczni w Anglii, 9) Poglądy ekonomiczne Fergussona, 10) Filo-
zofia gospodarstwa społecznego Baudrillarta, 11) Dzieje ekonomiki Eisenharta, 12) Ka-

14 M. Nodzykowska-Gromadzka, Narodziny polskiej teorii prawa administracyjnego i nauk ad-
ministracji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1971, t. XXIII, z. 2, s. 104–108.

15 Publikacje za: S. Borowski, Szkoła..., op. cit., s. 275–276; A. Suligowski, Bibliografia Praw-
nicza Polska XIX i XX wieku, Warszawa 1911, s. 128, 157, 167, 169, 289, 293; hasło: Józef Bogdan 
Oczapowski [w:] Wielka Encyklopedia Ilustrowana, s. 659–660.
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meralista polski z czasów Sejmu Czteroletniego. Opinię Aleksandra Rembowskiego 
o tym dziele można uznać za dobre podsumowanie ogólnego wkładu, jaki Józef 
Oczapowski wniósł w rozwój szeroko pojętych nauk politycznych. A mianowicie: 

Kogo tyko nie odstręczy forma, rzeczywiście mało przystępna, ten znajdzie w mono-
grafiach Oczapowskiego istną kopalnię wiedzy, wytrawny sąd krytyczny, nieubiegający 
się o łatwe a olśniewające zdobycze. W monografiach powyższych złożył on dowód, że 
jest w dziedzinie nauk politycznych i społecznych niepospolitym erudytą i że o palmę 
pierwszeństwa spośród polskich pracowników nikt z nim współzawodniczyć nie jest 
w możności16. 

Taki właśnie był Józef Bohdan Oczapowski. 
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