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Profesor Zbigniew Radwański odszedł od nas
niespodziewanie i na zawsze 20 grudnia 2012 r.
Na biurku Profesora pozostały materiały do
prowadzonych pod Jego kierunkiem prac nad
nowym Kodeksem cywilnym, notatki dotycza˛ce
pilnych zadań, które zamierzał wykonać w najbliższych tygodniach. Aktywność naukowa i organizacyjna Profesora była niezwykła i stała. Budziła
powszechny szacunek i podziw, oddziaływała mobilizuja˛co na otoczenie. Jej kres to smutna konieczność. Z ogromnym żalem, poruszeni nagła˛
i bolesna˛ strata˛, pożegnaliśmy Profesora Zbigniewa Radwańskiego 2 stycznia 2013 r., podczas
żałobnego posiedzenia Senatu UAM i Rady Wydziału Prawa i Administracji w Westybulu Auli
Uniwersyteckiej. Ceremonia pogrzebowa odbyła
sie˛ tego samego dnia na cmentarzu Górczyńskim
w Poznaniu.
Profesor Zbigniew Radwański, wybitny prawnik, autorytet w dziedzinie prawa prywatnego,
był współtwórca˛ współczesnej polskiej cywilistyki,
Fot. J. Giedrys
najznamienitszym przedstawicielem poznańskiej
szkoły prawa cywilnego.
Wielkie sa˛ zasługi Profesora dla nauki polskiej i dla społeczności akademickiej, w obszarze
legislacji i kształtowania kultury prawnej społeczeństwa. Swa˛ działalnościa˛ zawodowa˛, która trwała
ponad sześćdziesia˛t lat i obfitowała w stanowiska kierownicze, wpisał sie˛ w historie˛ funkcjonowania
wielu instytucji, zwłaszcza Wydziału Prawa i Administracji UAM, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk, Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, kilku wydawnictw
naukowych.
Imponuja˛co przedstawia sie˛ dorobek naukowy Profesora, na który składa sie˛ ponad trzysta
publikacji, w tym liczne obszerne opracowania w postaci ksia˛żek i cze˛ści prac zbiorowych, należa˛ce do
klasyki literatury cywilistycznej, uznawane za dzieła znakomite.
W niniejszym szkicu można jedynie zarysować ważniejsze etapy życia i kierunki działalności
Profesora, jako człowieka nauki oddanego pracy dla dobra ogółu.
Profesor Zbigniew Radwański urodził sie˛ 31 sierpnia 1924 r. w Chojnicach na Pomorzu.
W dzieciństwie stracił matke˛. Ojciec Mieczysław był notariuszem. W okresie okupacji, rozdzielony
z ojcem, przebywał w różnych miejscowościach na terenie Generalnej Guberni. Był to czas, gdy cie˛żko
pracował fizycznie, nie zaniedbywał jednak nauki. Po powstaniu warszawskim został deportowany
z Warszawy i skierowany do pracy przymusowej w tartaku, w Policach k. Szczecina. Po zakończeniu
wojny wrócił do Chojnic i kilka miesie˛cy był zatrudniony w straży pożarnej. We wrześniu 1945 r. zdał
egzamin maturalny w liceum humanistycznym w Stargardzie Gdańskim. W tym samym roku podja˛ł
studia prawnicze na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył
w 1948 r. Od 1 września 1949 r. pracował jako młodszy asystent w Katedrze Historii Państwa i Prawa
Polskiego na tymże Wydziale i kontynuował prowadzone już w czasie studiów badania historyczne.
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Pod opieka˛ naukowa˛ kieruja˛cego Katedra˛ prof. dr. Zdzisława Kaczmarczyka, historyka prawa,
przygotował rozprawe˛ doktorska˛ o prawach kardynalnych w Polsce, obroniona˛ w 1950 r., opublikowana˛ w 1952 r. Bezpośrednio po studiach odbył aplikacje˛ sa˛dowa˛, zakończona˛ w 1950 r. egzaminem
se˛dziowskim. Ważnym wydarzeniem w życiu prywatnym było zawarcie przez Zbigniewa Radwańskiego w 1950 r. zwia˛zku małżeńskiego z Pania˛ Urszula˛ Połomska˛, lekarzem pediatra˛, hematologiem,
która w swej karierze zawodowej uzyskała tytuł profesora nauk medycznych, a której prace˛
i osia˛gnie˛cia niezwykle cenił. Syn Państwa Radwańskich, Michał, jest prawnikiem.
Dla rozwoju naukowego Profesora Zbigniewa Radwańskiego, wówczas młodego doktora praw, rok
1950 okazał sie˛ przełomowy z racji przejścia do kierowanej przez prof. dr. Alfreda Ohanowicza
Katedry Prawa Cywilnego. Zmienił wtedy przedmiot swych głównych zainteresowań badawczych na
prawo cywilne i przygotował rozprawe˛ habilitacyjna˛ z tej dziedziny, na temat zadośćuczynienia
pienie˛żnego za szkode˛ niemaja˛tkowa˛. Monografia ta stanowiła podstawe˛ do uzyskania w 1955 r.
stopnia naukowego docenta (została wydana w 1956 r.). Profesora Ohanowicza, znakomitego cywiliste˛, uważał za swego Mistrza. Po latach opracował obszerna˛ biografie˛ Alfred Ohanowicz. Ojciec
poznańskiej cywilistyki (Poznań 2006); zadbał też o opublikowanie jego prac naukowych w jednym
zbiorze (C. H. Beck, Warszawa 2007). W 1954 r. zdał egzamin adwokacki, po trzyletniej aplikacji.
Obydwie aplikacje – sa˛dowa i adwokacka – były elementem doskonalenia zawodowego, ale także
rodzajem zabezpieczenia na wypadek, gdyby pracy naukowej, która˛ traktował priorytetowo, nie mógł
na Uniwersytecie realizować. Szcze˛śliwie okoliczności tak sie˛ ułożyły, że swoja˛ działalność Profesor
Radwański zwia˛zał trwale i owocnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (nazwy uczelni i wydziału były zmieniane). Tutaj rozwina˛ł obejmuja˛ca˛ nowe
pola badawcze twórczość naukowa˛, pełnił rozliczne funkcje powierzane w drodze wyboru, jak
i nominacji.
Dalsze osia˛gnie˛cia naukowe, wśród nich monografia z 1961 r. o najmie mieszkań w świetle
publicznej gospodarki lokalami i monografia z 1977 r. poświe˛cona teorii umów, ugruntowuja˛ Jego
pozycje˛ w świecie nauki, jako wybitnego cywilisty. W 1964 r. otrzymał tytuł naukowy profesora
nadzwyczajnego, a w 1977 r. – profesora zwyczajnego.
Swoja˛ wiedze˛ prawnicza˛ poszerzał, odbywaja˛c staże naukowo-badawcze w zagranicznych
ośrodkach naukowych: na Uniwersytecie w Paryżu (1957-1958), w Instytucie Maxa Plancka
w Hamburgu i w Monachium (1978 r.). Prowadził badania i wykłady na Uniwersytetach we Freiburgu
(1988 r.), Berlinie, Bonn, Mnster (1987 i 1990 r.). Utrzymywał żywe kontakty naukowe także z innymi
ośrodkami uniwersyteckimi w Europie. Profesor bardzo cenił wyjazdy studyjne do zagranicznych
instytucji naukowych, zache˛cał do tego współpracowników i uczniów. Uważał, że do rozwoju
naukowego jest niezbe˛dne korzystanie z obcych źródeł, piele˛gnowanie wie˛zi z uczonymi z innych
krajów. Dzie˛ki kontaktom Profesora na Wydziale Prawa i Administracji UAM z pocza˛tkiem lat
siedemdziesia˛tych zostały zorganizowane pierwsze pobyty młodych naukowców i studentów we
Francji (w Grenoble).
Długa jest lista stanowisk i funkcji Profesora Zbigniewa Radwańskiego sprawowanych na
macierzystej uczelni. W latach 1956-1957 był przewodnicza˛cym Zwia˛zkowej Organizacji Zakładowej
UAM Zwia˛zku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, wybranym przez społeczność akademicka˛.
Należał do organizatorów i był pierwszym kierownikiem Zaocznego Studium Administracji, utworzonego na Wydziale Prawa UAM z pocza˛tkiem lat sześćdziesia˛tych. Pełnił funkcje˛ prodziekana
(1965-1966), a po niej dziekana Wydziału Prawa, przez dwie kadencje (1966-1972). Został dyrektorem
Instytutu Prawa Cywilnego (1969-1974). Dwukrotnie był członkiem Senatu UAM, jako delegat Rady
Wydziału Prawa i Administracji (w latach sześćdziesia˛tych i w okresie 1981-1982). Kierował Katedra˛
Prawa Cywilnego (1981-1982), naste˛pnie był kierownikiem Zakładu Prawa Rodzinnego w Katedrze
Prawa Cywilnego. W latach 1991-1993 zajmował stanowisko kierownika Katedry Prawa Cywilnego
i Handlowego. Zwieńczeniem uniwersyteckiej kariery Profesora Zbigniewa Radwańskiego było
sprawowanie godności Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1982-1984). Podja˛ł sie˛ tego
zadania w trudnych latach stanu wojennego, po uzyskaniu poparcia dziekanów wszystkich wydziałów
Uniwersytetu. To zaufanie było niezbe˛dne wobec ogromnych problemów i zagrożeń, jakim
w warunkach stanu wojennego musiała stawiać czoło uczelnia – jej pracownicy i studenci. Obje˛cie
stanowiska Rektora i dalsze działania wymagały od Profesora ogromnej odwagi i były przejawem
odpowiedzialności, jako konsekwencji szacunku i uznania, którym cieszył sie˛ w środowisku
uniwersyteckim. Profesor Radwański bardzo umieje˛tnie wywia˛zał sie˛ z przyje˛tych obowia˛zków.
Decydował pragmatycznie, a wielu studentów i pracowników Uniwersytetu zawdzie˛czało Mu
skuteczna˛ ochrone˛ przed działaniami podejmowanymi przez aparat stanu wojennego. Bywało, że
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musiał stawiać na szali cały swój autorytet, groził dymisja˛. Społeczność akademicka doceniała
rozważne i konsekwentne decyzje ówczesnego rektora, jego determinacje˛ w działaniach na rzecz
uczelni. Po latach Profesor podkreślał, że był to jego obowia˛zek.
Krótko przed obje˛ciem urze˛du rektorskiego Profesor otrzymał nominacje˛ na stanowisko redaktora
naczelnego ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego’’, najstarszego uczelnianego
czasopisma naukowego. Prowadził je w latach 1982-1990. Pomimo pocza˛tkowych trudności w zwia˛zku
z nastaniem stanu wojennego ,,Ruch’’ pod kierownictwem Profesora Radwańskiego zachował wysoki
poziom naukowy i funkcjonował bez zakłóceń. Po zmianie na stanowisku redaktora naczelnego
Profesor pozostał członkiem Komitetu Redakcyjnego RPEiS do 2006 r. Współpracował z czasopismem
także w późniejszym czasie, gdy nie należał już do gremium redakcyjnego.
Nie szcze˛dza˛c sił i z najwyższa˛ starannościa˛ wypełniał Profesor swe obowia˛zki dydaktyczne
nauczyciela akademickiego oraz w zakresie kształcenia młodych naukowców. Był znakomitym
wykładowca˛, a Jego seminaria magisterskie, chociaż stawiał studentom wysokie wymagania, cieszyły
sie˛ zawsze dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników. Poczesne miejsce w nauczaniu prawa
zapewniły Profesorowi Radwańskiemu Jego podre˛czniki, obejmuja˛ce problematyke˛ cze˛ści ogólnej
prawa cywilnego oraz prawo zobowia˛zań. Służa˛ one od wielu lat kształceniu studentów we wszystkich
ośrodkach akademickich w Polsce. Podre˛cznik Zarys cze˛ ści ogólnej prawa cywilnego został wydany
w 1979 r.; w 1986 r. ukazał sie˛ podre˛cznik Prawo zobowia˛zań. Naste˛pnie powstały nowe wersje
podre˛czników, stale poszerzane i aktualizowane w zwia˛zku ze zmianami stanu prawnego, a mianowicie: Prawo cywilne – cze˛ ść ogólna (I wyd. 1992 r., dotychczas jedenaście wydań), Zobowia˛zania
– cze˛ ść ogólna (I wyd. 1995 r., dotychczas dziesie˛ć wydań), Zobowia˛zania – cze˛ ść szczegółowa
(I wyd. 1996 r., dotychczas dziewie˛ć wydań). W ostatnich latach podre˛czniki były opracowywane
z udziałem współpracowników. Według powszechnej opinii walory tych podre˛czników, zwłaszcza
zakres i metoda prezentacji materii, sprzyjaja˛ ich wykorzystaniu do celów wykraczaja˛cych poza
uniwersytecki proces dydaktyczny – sa˛ one wysoko cenione w środowisku naukowym, a także przez
praktyke˛ prawnicza˛.
Naukowa sława Profesora przycia˛gała do Niego wielu doktorantów i habilitantów. Znana była Jego
gotowość do naukowej dyskusji, nieoceniona w relacjach Mistrz–uczeń. Profesor był tolerancyjny
wobec cudzych pogla˛dów, odnosił sie˛ przychylnie do nowych koncepcji. Zawsze jednak wymagał
rzetelnej pracy, której wzorem mogły być Jego dokonania. Działalność naukowa Profesora wywarła
znacza˛cy wpływ na formacje˛ intelektualna˛ licznego grona cywilistów młodszego pokolenia, zwłaszcza
w środowisku poznańskim, a także szczecińskim, gdańskim i warszawskim. Wypromował dziesie˛ciu
doktorów, z których wie˛kszość została profesorami. Jest znamienne, że twórczość Profesora
Radwańskiego od lat w istotnej mierze kształtuje umysły i postawy badawcze osób, i to nie tylko
młodych, zajmuja˛cych sie˛ naukowo prawem cywilnym.
Poza macierzysta˛ uczelnia˛ Profesor działał aktywnie w ramach struktur Polskiej Akademii Nauk.
Do Jego zasług należy zorganizowanie poznańskiego Oddziału Instytutu Państwa i Prawa PAN
i kierowanie tym Oddziałem (1973-1982), a naste˛pnie kierowanie Zespołem Prawa Rodzinnego tej
placówki (do 1990 r.). Nauka prawa rodzinnego zawdzie˛cza Profesorowi stworzenie w Poznaniu od
podstaw ośrodka naukowego, którego badacze i współpracownicy rozwijaja˛ obecnie ten dział prawa
cywilnego na wielu polskich uczelniach. Prowadzone wówczas przez Profesora seminarium doktorskie
integrowało przez wiele lat środowisko uniwersyteckie oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN.
W latach 1980-1996 Profesor brał udział w pracach Komitetu Nauk Prawnych PAN, w tym jako
zaste˛pca przewodnicza˛cego, naste˛pnie przewodnicza˛cy Komitetu Nauk Prawnych PAN (od 1993 r.).
Wyrazem uznania dla naukowej pozycji Profesora był Jego wybór w 1986 r. na członka
korespondenta PAN, a w 1991 r. – na członka rzeczywistego PAN. W latach 1993-1995 Profesor
Zbigniew Radwański uczestniczył w najwyższych władzach tej instytucji, sprawuja˛c urza˛d wiceprezesa PAN.
Z biegiem lat poszerzał sie˛ zakres pozauniwersyteckich zadań Profesora. Do już odnotowanych
doła˛czyły wymagaja˛ce wielkiego zaangażowania funkcje w organach doradczych rza˛du, zwia˛zane
z procesem tworzenia prawa. Profesor Zbigniew Radwański przez wiele lat przewodniczył Radzie
Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1986-1992), naste˛pnie był członkiem Prezydium Rady
Legislacyjnej (1994-1998). W 1987 r. został wiceprzewodnicza˛cym Komisji do spraw Reformy Prawa
Cywilnego i przewodnicza˛cym Sekcji Prawa Cywilnego Materialnego. W 1997 r. z nominacji Prezesa
Rady Ministrów obja˛ł funkcje˛ Przewodnicza˛cego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy
Ministrze Sprawiedliwości i pełnił ja˛ do 2010 r. Pozostał członkiem KKPC do końca swych dni,
przewodniczył kilku zespołom problemowym, przygotowuja˛cym przepisy do nowego Kodeksu

314

Nekrologi

cywilnego. Znacza˛cy jest wkład Profesora w dzieło reformy polskiego prawa, zwłaszcza w okresie, gdy
kierował pracami KKPC, kiedy to dla doskonalenia dziedziny prawa prywatnego (materialnego
i procesowego) podejmował szeroko zakrojone działania. Ponadto, biora˛c udział w kształtowaniu
regulacji prawnych z tego zakresu, stał sie˛ współtwórca˛ współczesnego prawa cywilnego.
Do wielce absorbuja˛cych zaje˛ć należało sprawowanie przez Profesora Zbigniewa Radwańskiego
funkcji redaktora naczelnego kilku zasłużonych dla nauki i praktyki prawniczej czasopism. Wcześniej
była już mowa o redagowaniu ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego’’ (1982-1990).
A oto kolejne, w których pełnił te˛ funkcje˛: ,,Przegla˛d Legislacyjny’’ (1998-2006), ,,Orzecznictwo
Sa˛dów Polskich’’ (1997-2012), ,,Studia Prawa Prywatnego’’ (2006-2012). Profesor uczestniczył
także w pracach komitetów redakcyjnych ,,Państwa i Prawa’’ i ,,Monitora Prawniczego’’. Był redaktorem wielu prac zbiorowych oraz zbioru przepisów prawnych ,,Polskie ustawy’’, wyd. C. H. Beck
(od 1993 r.).
Podejmuja˛c próbe˛ omówienia twórczości naukowej Profesora Zbigniewa Radwańskiego, należy
wskazać, że Profesor rozpocza˛ł badania naukowe w dziedzinie historii prawa, naste˛pnie zajmował sie˛
obowia˛zuja˛cymi współcześnie systemami prawnymi, a przez ostatnie lata na kierunek Jego badań
wywierały wpływ prace nad tworzeniem projektów aktów normatywnych, w szczególności maja˛ce na
celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej i przygotowanie nowego Kodeksu cywilnego. Trzeba też
podkreślić, że w dobie wa˛skich specjalizacji twórczość te˛ wyróżniała wszechstronność zainteresowań
badawczych Profesora – sa˛ nimi obje˛te instytucje prawne należa˛ce do wszystkich kodeksowych
działów prawa cywilnego: cze˛ści ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowia˛zań,
prawa spadkowego i prawa rodzinnego.
Okres intensywnych badań historycznych był krótki, a podstawowy ich rezultat stanowi
wspomniana już rozprawa doktorska opublikowana w postaci monografii Prawa kardynalne w Polsce,
PTPN, Poznań 1952. Ksia˛żka ta pozostaje cia˛gle w naukowym obiegu, jako jedyne obszerne
opracowanie tematu. W późniejszych latach Profesor wracał jeszcze do analiz historycznych,
w szczególności jest współautorem dzieła zbiorowego Historia państwa i prawa Polski 1919-1939,
opublikowanego przez PWN w 1968 r., jednakże Jego twórczość zdominowały inne zagadnienia.
W badaniach nad prawem współczesnym podejmował tematy doniosłe i aktualne, o istotnym
teoretycznym i praktycznym znaczeniu. Korzystał z osia˛gnie˛ć prawoznawstwa i innych nauk
humanistycznych, szeroko stosował analizy prawnoporównawcze. Odwaga intelektualna, solidny
warsztat naukowy, zwie˛złość i precyzja wypowiedzi przy pogłe˛bionym uje˛ciu materii to ważniejsze
cechy twórczości naukowej Profesora. Zawsze podkreślał, że należy do przedstawicieli pozytywizmu
prawniczego, ale wskazywał również na potrzebe˛ uwzgle˛dniania powszechnie akceptowanych
w społeczeństwie wartości moralnych, również wtedy gdy nie sa˛ opatrzone sankcjami prawnymi.
W pierwszym okresie pracy naukowej w obszarze prawa cywilnego Profesor zaja˛ł sie˛ problematyka˛
dóbr osobistych i ich ochrony. Ma ona obecnie w Polsce bardzo bogata˛ literature˛, a jedna˛ z cenniejszych pozycji jest monografia Profesora Radwańskiego Zadośćuczynienie pienie˛ żne za szkode˛
niemaja˛tkowa˛. Rozwój i funkcja społeczna, Poznań 1956. W tej wspaniale udokumentowanej
rozprawie podważał dość powszechna˛ wówczas teze˛ o niezgodności kompensacji pienie˛żnej za
uszczerbek natury niemaja˛tkowej z systemem wartości określanym mianem socjalistycznego.
Stosuja˛c śmiała˛ i zre˛czna˛ argumentacje˛, która˛ wspierały gruntowne badania historyczno-porównawcze, przyczynił sie˛ najpierw do zmiany judykatury, a w perspektywie kodeksowej – do ukształtowania regulacji prawnej dotycza˛cej maja˛tkowej ochrony dóbr osobistych. Tematyke˛ ochrony dóbr
osobistych podejmował później wielokrotnie w artykułach oraz glosach do orzeczeń Sa˛du Najwyższego. Szczególne znaczenie ma opracowanie dotycza˛ce koncepcji praw podmiotowych osobistych
(RPEiS 1988, z. 2).
Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych Profesora były instytucje z zakresu prawa
rzeczowego i obligacyjnego. Należy tu wskazać publikacje poświe˛cone odre˛bnej własności lokali
(SC 1968, t. XI; RPEiS 1968, z. 2), a także dotycza˛ce najmu lokali, przy czym monografia Najem mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami, PWN, Warszawa 1961, stanowi najwybitniejsze osia˛gnie˛cie w tej dziedzinie. W piśmiennictwie prawniczym z uznaniem spotkały sie˛ pogla˛dy Profesora
w sprawie klasyfikacji praw rzeczowych i obligacyjnych oraz wyróżnienia kategorii zobowia˛zań
realnych.
Niewa˛tpliwie jednak najbardziej doniosłe sa˛ ustalenia Profesora Radwańskiego wynikaja˛ce
z analizy zagadnień należa˛cych do teorii prawa zobowia˛zań, teorii prawa cywilnego i ogólnej teorii
prawa. Jak cze˛sto podkreślał, to analizy stosunków obligacyjnych stanowiły podstawe˛ rozwoju teorii
prawa cywilnego, która pozostawała zawsze w ścisłej wie˛zi z ogólna˛ teoria˛ prawa. W tych za-
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ze˛biaja˛cych sie˛ obszarach prawa zobowia˛zań i cze˛ści ogólnej prawa cywilnego fundamentalne
znaczenie maja˛ dwie publikacje. Pierwsza˛ z nich jest Teoria umów, PWN, Warszawa 1977. Bez
znajomości tej monografii, w której Autor prezentuje świeże spojrzenie na kluczowe instytucje prawa
cywilnego, nie da sie˛ obecnie napisać poprawnie pracy naukowej z dziedziny prawa kontraktów.
Publikacja zawiera wiele cennych analiz w przedmiocie podstaw prawnych zwia˛zania stron zawieraja˛cych umowe˛, poje˛cia oświadczenia woli, czynności prawnej i umowy, swobody kontraktowania,
reguł ustalania skutków prawnych umowy, typologii umów. Kwestie te były później rozwijane przez
Profesora Radwańskiego w innych opracowaniach. Druga istotna publikacja to Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Ossolineum 1992, jedyna w polskiej literaturze
monografia na ten temat. Dla uzasadnienia swych tez Autor sie˛gał do analiz prawnoporównawczych, czerpał z osia˛gnie˛ć semiotyki i socjolingwistyki. Praca powstała bezpośrednio po zmianach
społeczno-gospodarczych w naszym kraju, w obliczu których Profesor dostrzegał pilna˛ potrzebe˛
przystosowania polskiego systemu prawnego do standardów właściwych w warunkach gospodarki
rynkowej. Dawał temu wyraz mie˛dzy innymi we wskazanej monografii.
Prace Profesora Zbigniewa Radwańskiego, już wymienione oraz inne, cze˛sto miały charakter
pionierski. Wytyczały cywilistom kierunki badań, sa˛ dla tych badań punktem odniesienia. Jednym
z przykładów określonej tu cechy twórczości Profesora może być artykuł poświe˛cony leasingowi,
opublikowany w ZNUJ 1973, z. 1, a wie˛c kilkanaście lat przed rozwojem tej instytucji prawnej
w Polsce. Zachowały doniosłość Jego wnikliwe rozważania o zobowia˛zaniach trwałych (cia˛głych) na tle
Kodeksu cywilnego (SC 1969, t. XIII-XIV), a także uwagi o umowach mieszanych (ZNUJ 1985, z. 41).
Spośród opracowań poświe˛conych umowom nazwanym należy wyróżnić teksty dotycza˛ce pore˛czenia,
w tym wydany w 1994 i 1996 r. wzorowy, zwie˛zły komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego
normuja˛cych umowe˛ pore˛czenia. Rozwinie˛ciem tematu wykładni oświadczeń woli było studium
dotycza˛ce wykładni testamentów (KPP 1993, z. 1).
Ukoronowaniem prac badawczych w obszarze cze˛ści ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowia˛zań
były opracowania Profesora Radwańskiego zamieszczane w ciesza˛cych sie˛ wielkim uznaniem
środowiska prawniczego zbiorowych publikacjach systemowych, mianowicie w tomach Systemu
prawa cywilnego, wyd. Ossolineum (t. III, cz. 2, 1976; t. III, cz. 1, 1981; t. I, 1985), a w ostatnim
dziesie˛cioleciu – w Systemie prawa prywatnego. Ta ostatnia publikacja jest najwie˛kszym
przedsie˛wzie˛ciem edytorskim PAN i wydawnictwa C. H. Beck, a Profesor Zbigniew Radwański jako
redaktor naczelny doprowadził do powstania w latach 2001-2012 prawie wszystkich spośród
dwudziestu zamierzonych tomów tego monumentalnego dzieła. Poza tym, że kierował całościa˛ prac,
przygotował kilkanaście rozdziałów wchodza˛cych w skład poszczególnych tomów.
Zawarte w każdym z Systemów teksty autorstwa Profesora Radwańskiego sa˛ lektura˛ obowia˛zkowa˛
badaczy prawa cywilnego. To one, wraz z publikacjami ksia˛żkowymi, budowały i umacniały w sposób
szczególny pozycje˛ naukowa˛ Profesora. Wyróżnia je nowatorskie uje˛cie wielu zagadnień. We
wspomnianych tomach Systemu prawa cywilnego omawiał mie˛dzy innymi problematyke˛ treści
i dokonywania czynności prawnych, powstania zobowia˛zań, przygotowania i zawarcia umowy,
przedstawił analize˛ licznych instytucji z zakresu cze˛ści szczegółowej zobowia˛zań. Z kolei w Systemie
prawa prywatnego znajdujemy zarówno rozwinie˛cie niektórych spośród tych tematów, jak i obszerne
opracowanie innych, w szczególności uwagi dotycza˛ce systematyki prawa prywatnego, norm
i przepisów prawa cywilnego, stosowania i wykładni prawa cywilnego. Rozważania Autora obje˛ły
szerokie spektrum zagadnień odnosza˛cych sie˛ do czynności prawnych, w tym kwestie zwia˛zane ze
składaniem i wykładnia˛ oświadczeń woli (określenie reguł wykładni ,,obiektywnej’’), typologia˛
czynności prawnych, treścia˛ i forma˛ czynności prawnej. We wskazanych opracowaniach, podobnie jak
w wielu innych, uwidacznia sie˛ istotna cecha twórczości Profesora Radwańskiego: kultywowanie
relacji pomie˛dzy teoria˛ prawa cywilnego a ogólna˛ teoria˛ prawa. Dobitnym tego przykładem jest
uwzgle˛dnianie na płaszczyźnie cywilistycznej koncepcji znakomitych współczesnych teoretyków
prawa (zwłaszcza prof. dr. Zygmunta Ziembińskiego), które legły u podstaw sformułowania poje˛cia
czynności prawnej jako skonstruowanej przez system prawny czynności konwencjonalnej podmiotu
prawa cywilnego, wyznaczaja˛cej, co najmniej w podstawowym zakresie, jej skutki prawne.
Szczególnie cenne sa˛ też przedstawione w Systemie prawa prywatnego rezultaty badań poświe˛conych
stosowaniu i wykładni prawa cywilnego, prowadzonych wspólnie z teoretykiem prawa prof. dr. hab.
Maciejem Zielińskim.
Odre˛bny nurt w twórczości naukowej Profesora Zbigniewa Radwańskiego wyznaczaja˛ publikacje
dotycza˛ce zawsze Mu bliskiej problematyki prawa rodzinnego. Do tego zakresu należa˛ prace ła˛cza˛ce
kwestie rodzinnoprawne z zagadnieniami prawa lokalowego (z 1976 i 1979 r.), prace, w których
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zajmował sie˛ metodologia˛ badań nad prawem rodzinnym (z 1980 r.), zagadnieniami kodyfikacyjnymi
prawa rodzinnego (z 1983 i 1985 r.), poje˛ciem i funkcja˛ ,,dobra dziecka’’ w polskim prawie rodzinnym
i opiekuńczym (SC 1981, t. XXXI). Należy wskazać opracowanie o pionierskim znaczeniu, zawieraja˛ce
analize˛ stanowiska prawnego dziecka pocze˛tego w naste˛pstwie sztucznego zapłodnienia matki
(z 1979 r.), interesuja˛ce studium na temat imienia dziecka (z 1988 r.). Trzeba też pamie˛tać
o zasługach Profesora dla rozwoju nauki prawa rodzinnego, których przysparzało kierowanie pracami
doktorskimi i opieka przy opracowywaniu rozpraw habilitacyjnych, jakie powstały w ramach
wspomnianego już wcześniej seminarium naukowego, w okresie gdy kierował utworzonym przez
siebie Zespołem Prawa Rodzinnego w poznańskim Oddziale Instytutu Państwa i Prawa PAN.
Z działalnościa˛ naukowa˛ ła˛czyła sie˛ ściśle aktywność Profesora na polu legislacyjnym, której
apogeum przypadło na czas dostosowywania prawa polskiego do standardów wyznaczonych aktami
prawnymi Unii Europejskiej. Najpierw, w myśl wymagań układu stowarzyszeniowego z 1991 r.,
a naste˛pnie, w zwia˛zku z przysta˛pieniem Polski do UE 1 maja 2004 r., powstała konieczność
wdrażania unormowań unijnych według zasad obowia˛zuja˛cych państwa członkowskie. W realizacji
tych zadań, stwarzaja˛cych wiele problemów prawnych, ogromne sa˛ zasługi Profesora Zbigniewa
Radwańskiego, pełnia˛cego w tym trudnym czasie kierownicze funkcje kolejno w Radzie Legislacyjnej
i w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Swoje badania naukowe w znacznej mierze
podporza˛dkował wówczas celom zwia˛zanym z tworzeniem projektów nowych regulacji i modyfikacja˛
tych istnieja˛cych. Niezależnie od udziału w ,,bieża˛cym naprawianiu prawa’’ inspirowanym aktualnymi potrzebami społeczno-gospodarczymi, Profesor był przekonany o konieczności podje˛cia wysiłku
opracowania nowego Kodeksu cywilnego. Podobne stanowisko zaje˛ła Rada Legislacyjna w raporcie
z 2006 r., co przyczyniło sie˛ do rozpocze˛cia przez KKPC stosownych działań. Powstała wówczas pod
redakcja˛ Profesora Zbigniewa Radwańskiego, jako przewodnicza˛cego KKPC, Zielona Ksie˛ ga – optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej (wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości,
Warszawa 2006), dokument, w którym przedstawiono założenia projektowanej regulacji. Kieruja˛c
całościa˛ przedsie˛wzie˛cia, Profesor był także nadzwyczaj aktywnym uczestnikiem prac wielu zespołów
problemowych KKPC powołanych z Jego inicjatywy do przygotowania przepisów reguluja˛cych
poszczególne instytucje nowego kodeksu. Jako rezultat pierwszego etapu prac została opublikowana
Ksie˛ ga pierwsza Kodeksu Cywilnego – projekt z uzasadnieniem (C. H. Beck, Warszawa 2009),
zawieraja˛ca przepisy z zakresu cze˛ści ogólnej prawa cywilnego. Nie doszło, jak dota˛d, do opublikowania projektów kolejnych ksia˛g; stopień zaawansowania prac nad tymi projektami jest
zróżnicowany. Chociaż nowy Kodeks cywilny nie jest gotowy, to nie ulega wa˛tpliwości, że w dalszych
pracach be˛da˛ przydatne zarówno wspomniane publikacje, powstałe pod redakcja˛ Profesora, jak i inne
teksty o charakterze przygotowawczym, autorstwa Profesora, czy też licznego grona współpracowników, którym kierował. Materiały te, na przykład opracowania dotycza˛ce struktury kodeksu,
sformułowania przepisów, analizy poszczególnych instytucji, oceny eksperckie, które przygotował
dotychczas Profesor, sa˛ Jego trwałym i godnym szacunku osia˛gnie˛ciem, potwierdzaja˛cym trafność
decyzji o tworzeniu nowego Kodeksu cywilnego.
Zasługi Profesora pozwalaja˛ mówić o Nim jako o czołowej osobistości w świecie nauki. Był uczonym, który w sposób znacza˛cy przyczynił sie˛ do rozwoju nauki prawa cywilnego w Polsce poprzez
swa˛ działalność badawcza˛, twórcza˛ i organizacyjna˛, który osia˛gna˛ł wybitna˛ pozycje˛ w dziedzinie
kształtowania prawa, sprawował odpowiedzialne funkcje w strukturach instytucji naukowych
i rza˛dowych. Wypełniaja˛c podejmowane zadania, był w swym poste˛powaniu zawsze wierny ślubowaniu doktorskiemu – o pracy nie dla zysku ani dla próżnej chwały, ale dla wie˛kszego szerzenia prawdy.
Osia˛gnie˛cia i zasługi Profesora Zbigniewa Radwańskiego doceniała Jego macierzysta uczelnia –
otrzymał wiele nagród i wyróżnień, wśród nich najwyższe wyróżnienie uczelniane: Palmae
Universitatis Studiorum Posnaniensis w 1999 r. Także Uniwersytet Szczeciński wspaniale wyróżnił
Profesora przez nadanie tytułu doktora honoris causa w 2007 r. Na wniosek Rady Wydziału Prawa
i Administracji UAM Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Profesorowi w 2011 r. nagrode˛
za wybitne osia˛gnie˛cia naukowe.
Profesor Zbigniew Radwański został uhonorowany wieloma orderami i odznaczeniami państwowymi. Do ważniejszych należa˛: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1973), Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Krzyż Komandorski z Gwiazda˛ Orderu Odrodzenia
Polski (1994), Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (1997).
W 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Profesora najwyższym polskim
odznaczeniem – Orderem Orła Białego – w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju współczesnej
polskiej cywilistyki, za wybitne osia˛gnie˛cia w pracy naukowej i znacza˛cy wkład do praktyki
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stanowienia i stosowania prawa oraz istotny udział w dostosowaniu polskiego systemu prawnego do
prawa Unii Europejskiej. Wygłaszaja˛c podzie˛kowanie podczas uroczystości na Zamku Królewskim
w Warszawie, Profesor stwierdził, że ,,rozwój nauki twórczej i rzetelnej oraz edukacji, nie tylko
efektywnej, lecz także przystosowanej do potrzeb społecznych, uznać należy za ważna˛ droge˛
prowadza˛ca˛ do kształtowania kultury polskiej oraz dobrobytu powszechnego’’. Nakreślona w tych
słowach perspektywa nadawała kierunek Jego ofiarnej działalności, której mogliśmy doświadczać
przez wiele lat i za która˛ pozostajemy wdzie˛czni.

Adam Olejniczak, Janina Panowicz-Lipska

PROF. DR HAB. ALEKSANDER TOBIS
(1932-2012)
W dniu 27 grudnia 2012 r. zmarł prof. dr hab.
Aleksander Tobis, emerytowany profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Z żalem i smutkiem
Społeczność Uniwersytetu i Wydziału pożegnała
swego profesora, współpracownika, kolege˛ i przyjaciela, pochowanego 3 stycznia 2013 r. na cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.
Profesor dr hab. Aleksander Tobis urodził sie˛
6 lutego 1932 r. w Kaźmierzu Wlkp. Jego rodzicami
byli: Stanisław Tobis – nauczyciel i kierownik
szkoły oraz Janina Tobisowa, z domu Jasicka –
nauczycielka, którzy mieszkali w Kaźmierzu od
1925 r.
W okresie okupacji uczył sie˛ w ramach tajnego
nauczania prowadzonego przez matke˛. W kwietniu
1944 r. został przez władze niemieckie skierowany
do pracy przymusowej, która˛ do 20 stycznia 1945 r.
wykonywał w gospodarstwie rolnym, obje˛tym
przez niemieckiego rolnika po wysiedleniu z tego gospodarstwa polskiej rodziny. Od lutego do czerwca
1945 r. ucze˛szczał do szkoły podstawowej w Kaźmierzu. We wrześniu 1945 r. rozpocza˛ł nauke˛
w Państwowym Gimnazjum im. Ksie˛dza Piotra Skargi w Szamotułach, kontynuuja˛c ja˛ od września
1949 r. w Państwowym Liceum Pedagogicznym (Seminarium Nauczycielskie) w Rogoźnie Wlkp.,
które ukończył w 1951 r. i jednocześnie otrzymał 3-letni nakaz pracy w szkolnictwie.
W lipcu i sierpniu 1951 r. był uczestnikiem kursu kierowników i wychowawców internatów,
organizowanego w Katowicach przez Centralny Urza˛d Szkolenia Zawodowego. Po ukończeniu tego
kursu, od września 1951 r. do października 1952 r., pracował jako kierownik internatu i nauczyciel
w Zasadniczej Szkole Szkutniczej w Pucku (woj. gdańskie).
W listopadzie 1952 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, trwaja˛cej do
października 1954 r. Podczas jej odbywania ukończył Szkołe˛ Podoficerska˛ w jednostce wojskowej
artylerii, uzyskuja˛c III stopień w zakresie radiotelegrafii (w specjalizacji służby ła˛czności).
Po odbyciu służby wojskowej, od grudnia 1954 r. – kontynuuja˛c nakaz pracy – był kierownikiem internatu i nauczycielem w Zasadniczej Szkole Energetyczno-Elektrycznej w Margoninie
(woj. poznańskie), od września 1955 r. – wychowawca˛ w internacie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 1 w Poznaniu, od września 1957 r. – wychowawca˛ w internacie Technikum Chemicznego nr 1
w Poznaniu, natomiast od września 1960 r. do sierpnia 1961 r. – kierownikiem tego internatu.
Wcześniej, w październiku 1955 r. podja˛ł studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego,

