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SP. PROF. JAKUB (TEODOR, WALERY) SAWICKI 
(1899—1979)

Wydział Prawa Kan. Akademii Teologii Katolickiej w War
szawie poniósł w tym  roku akademickim bolesną stratą. B y
ła nią nieoczekiwana śmierć Prof. Jakuba Sawickiego, emery
towanego profesora zwyczajnego Uniw. Warszawskiego — a 
przy tym  bardzo cenionego i wytrawnego Współpracownika 
i Przyjaciela naszego Wydziału, która zaskoczyła go w  pełni 
sił twórczych w dniu 3. II b.r.

Sp. Prof. Jakub Sawicki urod&ił się w Wiedniu dn. 25. V II 
1899 r. Studia, które odbywał w Polsce i za granicą u sław
nych ówczesnych profesorów i historyków prawa, przygotowa
ły  90 gruntownie do przyszłej roli samodzielnego badacza w  
dziedzinie historii źródeł polskiego prawa synodalnego oraz 
cywilnego prawa polskiego — do których to dziedzin sprowa
dzają się jego podstawowe i najbardziej reprezentatywne pu
blikacje książkowe. Obfitość jego dorobku naukowego dosta
tecznie podkreśla fakt, że zawiera się on w prawie 200-tu po
zycjach (książek, artykułów, recenzji itp.) opublikowanych do 
chwili śmierci. Wydział nasz dał wyraz wartości i cenie tego 
dorobku —■ publikując z racji 75-lecia życia prof. Jakuba Sa
wickiego „Szkic biograficzny i bibliografię prac naukowych  
prof. Jakuba Sawickiego”, opracowany prze\z O. Ferdynanda 
Pasternaka (por. Prawo Kanoniczne, 21(1978)1— 2 s. 195—221).

W tym  miejscu jednak pragniemy szczególnie podkreślić (zwią
zki śp. Profesora z naszym Wydziałem Prawa Kan. ATK. Był 
on przez długie lata cenionym prelegentem na wydziałowych 
i ogólnopolskich sympozjach kanonistycznych, był sumiennym  
i chętnym  recenzentem licznych prac doktorskich i habilita
cyjnych. Współpracował też z naszym kwartalnikiem „Prawo 
Kanoniczne”, publikując w nim swoje liczne rozprawy i arty
kuły. W prowadzonej przez siebie „Bibliografii historyczno-pra- 
w nej”, publikowanej regularnie w Czasopiśmie Prawno-histo- 
rycznym, uwzględniał obszernie i udostępniał szerokiemu gro
nu naukowców nie tylko wydawnictwa i publikacje naszego



Wydziału, ale także wszystkie publikacje innych kościelnych 
ośrodków naukowych, dotyczących zagadnień historyczno-pra- 
wnych. Przede w szystkim  jednak — swoim pomnikowym 10- 
-tomowym dziełem „Concilia Poloniae” oddał nieocenione usłu
gi nauce polskiej, zwłaszcza katedrze historii źródeł polskie
go prawa synodalnego.

Na swoim warsztacie naukowym pozostawił jeszcze wiele za
początkowanych a niedokończonych prac. Liczne grono jego 
uczniów i współpracowników Instytu tu  Historii Prawa U.W. — 
a także z pośród pracowników naszego Wydziału, podejmie 
zapewne te prace, dla których drogi badawcze otwarł i tak 
kompetentnie utorował śp. prof. Saioicki, ukazując równocześ
nie obszerne pole przyszłych badań naukowych i wypracowu
jąc właściwe m etody pracy badawczej. Szedł tu  po linii w iel
kich historyków prawa w  Polsce jak: Ulanowski, Zachorow- 
ski, Abraham, Fijałek, Vetulani i in. a swoim bogatym dorob
kiem naukowym  wszedł do ich grona.

Przez wiele lat — zwłaszcza po 2-giej wojnie światowej — 
prof. Sawicki, jako Kierownik Instytu tu  Historii Prawa U.W., 
miał na naszym Wydziale wielu przyjaciół i uczniów. Nic też 
dziwnego, że w jego uroczystym  pogrzebie, który w dniu 8. 
II br. odbył się na cmentarzu powązkowskim w Warsza
wie -— przy licznym udziale delegacji wielu uniwersytetów  — 
wzięła także udział kilkuosobowa delegacja naszego Wydzia
łu, organizując żałobne nabożeństwo pogrzebowe (konceleb
rze przewodniczył Ks. prof. Subera, homilię wygłosił Ks. prof. 
Pawluk — dziekan Wydziału, nadto w koncelebrze i pogrzebie 
wzięli udział: Ks. prorektor Sobański, ks. prof. Myrcha, O. F. 
Pasternak, prodziekan Wydziału oraz kilkuosobowa delegacja 
z KUL.

Na zaproszenie Kierownika Instytutu  Historii Prawa U.W. 
w uroczystej sesji naukowej, poświęconej twórczości śp. prof. 
Sawickiego, którą w dniu 8. III. br. w  gmachu Uniwersytetu 
Warsz. zorganizował Instytu t Historii Prawa — a której prze
wodniczył prof. H. Kupiszewski — wzięli także udział przed
stawiciele nasizego Wydziału: Ks. prof. Żurowski — wygła



szając referat o „Concilia Poloniae”, a także Ks. prof. Myrcha 
oraz O. doc. Pasternak.

Niech ten skromny „nekrolog”, otwierający najbliższy po 
śmierci prof. Sawickiego numer naszego kwartalnika, będzie 
wyrazem szczerego hołdu wielkiemu Uczonemu za jego wkład 
do nauki polskiej, a także wyrazem wdzięczności naszego W y
działu, przyjaciół, uczniów.
Warszawa, 20. VI. 1979 r.

Wydział Prawa Kan. ATK


